
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 21 augustus 2022, 18e jaargang, nummer 31 
 

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

Zondag 21 augustus: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: eigen diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Brouwer van de Loenenseweg 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

Zondag 28 augustus: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

 

Jarig 
orgen, maandag 22 augustus, is zr. 
Brouwer van de Loenenseweg jarig, en 

komende zaterdag is br. Wilbrink van de Vos-
huizen jarig. We willen als gemeente u beiden 
hiermee van harte feliciteren, en wensen u sa-
men met allen, die u dierbaar zijn, een fijne 
dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toe. 
 

Extra kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woens-
dagavond 24 augustus a.s. om 19.30 uur 

een extra keer. De stukken ervoor zijn in-
middels toegestuurd. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. 
Kopij hiervoor kan t/m komende zaterdag 

27 augustus nog bij Wilma Boot (kerkblad@-
pknlieren.nl) ingeleverd worden. 
 

Vanuit de gemeente 
a lange tijd in Klarenbeek gewoond te 
hebben, verhuisde zr. de Visser in 2016 

naar Apeldoorn. Daar begon haar bewustzijn 
in de loop van de tijd langzaam aan minder te 
worden. Omdat het voor haar partner nu niet 
langer mogelijk bleef om haar op een goede 
wijze te begeleiden is ze recent in het Zonne-
huis opgenomen. We wensen haar partner 
sterkte bij dit steeds meer loslaten toe, en 
wensen haarzelf ondanks de omstandigheden 
een goed verblijf in het Zonnehuis toe. 
 

Kerkdienst 
e vieren vandaag het avondmaal. Als 
bijbelgedeelte lezen we Psalm 99. In 

dat lied bezingt de dichter de grootheid van de 
Heer, maar vergeet intussen niet, dat juist die 
grootheid als vanzelf een andere kant in zich 
meedraagt. We denken erover na. 
 

 

  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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