
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 28 augustus 2022, 18e jaargang, nummer 32 
 

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

Zondag 28 augustus:   10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: Liliane fonds, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. de Visser in tehuis Sprenkelaarshof in Apeldoorn 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

Zondag 04 september: 10.00 uur: ds. T. Volgenant uit Ugchelen 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

 

Jarig 
andaag, zondag 28 augustus, is zr. Voogt van de Arn-
hemseweg jarig. We willen als gemeente u hiermee 

van harte feliciteren, en wensen u samen met allen, die u 
dierbaar zijn, een fijne verjaardag en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

Collecteren 
p verzoek van een aantal gemeenteleden heeft de dia-
conie besloten er een vaste gewoonte van te maken 

om met de collectezakken rond te gaan, en niet in de rijen 
door te geven. U kunt daarom verwachten, dat de collec-
tant aan u eerst de collectezak voor de diaconie aanbiedt 
(dit zakje is gemerkt met 1 knopje op de rand), en u daarna 
voor de kerkcollecte de 2e zak met 2 knopjes aanbiedt. U 
hoeft zo niet meer zelf de zakjes aan te nemen en door te 
geven. De collectezakken gaan zo niet meer van hand tot 
hand, waartegen u mogelijk bezwaar hebt. Misschien even 
wennen, maar dan wordt dit weer de norm. Namens de 
diaconie onze dank voor uw medewerking. 
 

De 1e collecte van vandaag 
an alle kinderen met een handicap woont 80% in de 
armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Dat zijn ten minste 40.000.000 kinderen. Buitengesloten, 
kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van ver-
waarlozing, misbruik en geweld. Samen met onze lokale 
partners versterken we kinderen met een handicap en hun 
ouders in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  

Dit doen we door kinderen de best mogelijke zorg op 
maat te bieden, hen in hun ontwikkeling te ondersteunen, 
hun omgeving toegankelijker te maken. Zo zorgen we voor 
structurele verbetering in het leven van kinderen met een 
handicap en hun families. Want meedoen is geen gunst, 
maar een recht. Om structurele verbetering te realiseren sti-
muleren we beleidsveranderingen op het gebied van zorg, 
onderwijs, werk en inkomen. Dat doen we samen met loka-
le partners, die de situatie ter plekke als geen ander kennen, 
en het netwerk hebben om dit te realiseren. Ons streven is, 
dat deze partners op termijn in staat zijn om de program-
ma’s zelfstandig en toekomstbestendig uit te voeren.  

Uw gift kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie 
Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306001888 
o.v.v. Liliane Fonds overmaken. Hartelijk dank namens de 
diaconie. 
 

Vanuit de gemeente 
orige week vermeldde ik in de Kerknieuws, dat zr. de 
Visser in het Zonnehuis opgenomen was. Maar omdat 

deze plek te deprimerend voor haar was, is ze afgelopen 
dinsdag 23 augustus naar het tehuis Sprenkelaarshof in 
Apeldoorn overgebracht. Daar is het wat passend klein-
schaliger, en meteen ook dichterbij voor haar partner Jan. 
We hopen, dat ze ondanks het verdriet, dat ze niet meer 
thuis zijn kan, daar een goed verblijf heeft. We schenken 
haar vandaag als bemoediging de bloemen van de kerk. 
 

 

  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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