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     Dierendag 

Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 2 oktober 2022, 18e jaargang, nummer 36 

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

Zondag 2 oktober 10.00 uur:  ds. S.H. Muller uit Apeldoorn 
 kosteres & techniek: Wilma Boot 
 organiste: Hennita Benjamins 
 koffieschenkers: Anne Jan en Wilma Kooistra 
 1e collecte: Kerk en Israël 
 de bloemen gaan naar: Frank Bak in Dieren 
  
Zondag 9 oktober 10.00 uur:  da. L. van Rouendal uit Houten 
 koster & techniek: Jibbe Hertgers 
 pianist: Bob Fillekes 
 koffieschenkers: Tilly Hertog en Arno Diks 

 
 
 
 

Uit de gemeente 
 omende week drie jarigen in onze gemeente. 
Vandaag, 2 oktober, is Inge de Visser in 

Apeldoorn jarig. Dinsdag 4 oktober is Corrie 
Schiebaan, in Beekbergen de jarige en zaterdag, 8 
oktober, is Frank Bak in Dieren aan de beurt. 
Namens de gehele gemeente alle drie van harte 
gefeliciteerd, een mooie verjaardag en Gods zegen 
en kracht toegewenst in jullie nieuwe levensjaar!  
De bloemengroet gaat deze keer naar Frank Bak in 
Dieren. 
 

1e collecte 2 oktober: Kerk en Israël 
verbonden door ontmoeting en dialoog 

 e relatie met het volk Israël is voor de 
Protestantse Kerk een essentieel onderdeel 

van de eigen identiteit. De kerk voelt zich 
onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege 
Gods geschiedenis met dit volk en de joodse 
wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle 
activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord 
die betekenis geven aan de joodse wortels voor 
geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert 
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aandacht voor de joodse achtergronden van de 
Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 
handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt 
mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over 
de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er 
de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en 
het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze 
activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en 
op leren van de dialoog tussen joden en 
christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te 
houden. 
Op 2 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd 
voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte 
of maak uw bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 
777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! 
 

Kerknieuws 
 e volgende Kerknieuws wordt weer door onze 
predikant, Arjan de Graaf, verzorgd en is  voor 

1 week. Dus kopij vóór vrijdag 7 oktober versturen 
naar: APdeGraaf@wxs.nl  
  

 scriba Martien Hertgers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedicht 
 orige week, 2 oktober, ging dominee Bert 
Faassen voor in de dienst. Hij gebruikte 

onderstaand gedicht van A.F. Troost als 
verootmoedigingsgebed.  
 

 

Gebed van een tollenaar          (A.F. Troost) 

Here Jezus, heel mijn leven 

is voor U een open boek, 

heel mijn leven staat beschreven 

elke zegen, elke vloek, 

alle daden, goede, kwade 

geen gedachte zelfs raakt zoek. 

Aan Uw liefde zijn geen grenzen, 

Heer, Uw hart is niet van steen; 

anders dan de meeste mensen 

staat Gij stil – Gij gaat niet heen: 

ieder fluistert, niemand luistert, 

Gij, Gij laat mij niet alleen. 

Gij zoekt op wat is verloren, 

Gij gaat niet aan mij voorbij 

maar Gij roept mij: Kom naar voren, 

schuil niet langer weg voor Mij, 

Ik kom heden – uw verleden 

doet geen deuren dicht voor Mij! 

Heer, Gij komt mijn boeken lezen, 

al mijn schulden, groot en klein -  

maar nu Gij mijn Gast wilt wezen 

stroomt mijn hart vol zonneschijn: 

heel mijn leven zal ik geven 

nu ik toch Gods kind mag zijn. 
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