
 

Kerknieuws  

verzonden aan 54 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 31 juli 2022, 18e jaargang, nummer 28 
 

Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren: 
 

Zondag 31 juli:          10.00 uur: mevr. A. ter Riet uit Laag Soeren 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Poppen op camping De Bosrand 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

Zondag 07 augustus: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, ambtsdragersbevestiging 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

 

Jarig 
omende woensdag is br. Wilbrink van de Dorpstraat 
jarig. Maar diezelfde dag is nog iemand jarig: zr. Pop-

pen, die elk jaar in zomerse tijden een ½ jaar op camping 
de Bosrand verblijft, en dan regelmatig onze kerkdiensten 
bezoekt. We willen als gemeente u beiden van harte felici-
teren, en wensen u samen met allen, die u dierbaar zijn, een 
fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Bericht 
e firma Wesotronic heeft recent aan onze kerk een be-
zoek gebracht en de geluidsinstallatie en alle kosters-

apparatuur achter in de kerk onder de loep genomen. De 
reden was, dat de geluidszuil aan de linkerkant een heel na-
re bromtoon horen liet. Er zijn verschillende problemen ge-
vonden, die binnenkort allemaal opgepakt en opgelost 
worden. De grootste storing, de brom in de linkergeluids-
zuil, kon gelukkig direct weggehaald worden, en dus kun-
nen de kansel- en wandspots weer aan. Ook zijn er in de 
afstelling van de microfoon en de versterking van het ge-
luid verbeteringen doorgevoerd. De stem van de voorgan-
ger klinkt nu veel warmer en helderder, en is daardoor be-
ter te verstaan, maar wij als kosters bemerken nog wel, dat 
we nu weer even met de headset puzzelen moeten om de 
microfoon goed te plaatsen. Alles valt of staat echter ook 
met de spreekstem van de predikant. Helaas spreekt niet ie-
dere voorganger de gehele dienst op hetzelfde niveau. Dan 
is het voor de kosters een hele toer om het geluid tijdens de 
dienst elke keer aan te passen, en zó te versterken, dat het 
niet rondzingen gaat. 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom dan niet 
om dat aan mij door te geven. We doen alles eraan om er-
voor te zorgen, dat iedereen de dienst goed volgen kan.  

Anke ter Riet, voorzitter College van kerkrentmeesters. 
 

De 1e collecte van vandaag 
n Colombië leed men 50 jaar lang onder een burgeroor-
log met 220.000 doden, 5.000.000 ontheemden, en 

15.000.000 armen tot gevolg. Ruim 100 vrouwen van ver-
schillende kerkelijke achtergronden willen zich voor blij-
vende vrede in hun land, maar ook in hun huis, samen in-
zetten. Vrouwen en kinderen hebben namelijk onder huise-
lijk geweld nog vaak te lijden. Ze volgen samen bijbelcur-
sussen, en worden door herkenbare bijbelverhalen, waarin 
geweld voorkomt, vaak diep geraakt. Hoe ga je daarna ver-
der? Wat zegt de bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas 
je dat in je eigen huis en woonplaats toe? Ze verspreiden 
hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen 
moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.  
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. 
Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie 
Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 
o.v.v. Zending Colombië overmaken. 

Hartelijk dank namens de diaconie. 
 

Kerkdienst 
olgende week zondag 07 augustus zullen we 2 
gemeenteleden in het ambt van diaken bevestigen: 

Saskia Hertgers van de Wilmalaan & Joop Logtenberg van 
de Wittekruisweg. We zullen ook van Hennita Benjamins 
& Tineke van der Schoor als diakenen afscheid nemen. 
 

 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl op te geven. 
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