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 Kerknieuws  

 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 25 september 2022, 18e jaargang, nummer 35 

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

Zondag 25 september 10.00 uur:  ds. B. Faassen uit Apeldoorn 
 koster & techniek: Jibbe Hertgers 
 organist: Henk Mulder 
 koffieschenkers: Martien & Gerry Hertgers 
 1e collecte: Zending 
 de bloemen gaan naar: Gerard Willemsen 
  
Zondag 2 oktober 10.00 uur:  ds. S.H. Muller uit Apeldoorn 
 koster & techniek: Wilma Boot 
 organist: Hennita Benjamins 
 koffieschenkers: Anne Jan en Wilma Kooistra 

 
 
 
 

Uit de gemeente 
 omende woensdag is Koos Sijrier van de 
Horstweg in Loenen jarig. Namens ons allen van 

harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het 
nieuwe levensjaar. 
Velen herinneren zich de familie Willemsen uit 
Dieren nog wel. Zoon Gerard, die gehandicapt is, 
woont al jaren in een tehuis voor ‘beschermd wonen’ 
in Laag-Soeren. Gerard woont daar mooi en heeft 
het goed naar zijn zin. Afgelopen vrijdag 23 
september, was Gerard jarig. Als lid van onze 
gemeente feliciteren wij hem van harte met zijn 
verjaardag en wensen hem Gods kracht en zegen toe 
in zijn nieuwe levensjaar. Zondag brengt de 
wijkouderling namens u allen hem de bloemengroet. 
Wilt u nog een kaartje naar hem sturen? Zijn adres 
is: Harderwijkerweg 27b, 6957 AB Laag-Soeren. 
Tijdens hun vakantie in Nederland kregen Cees en 
Elly Bogerman het droevige bericht dat Elly’s broer 
in Canada is overleden. Zij hebben hun vakantie 
afgebroken en zijn vorige week naar Canada 
vertrokken om daar de begrafenis bij te wonen. Wij 
wensen hen en de familie alle sterkte toe. 
 

 

Het geluid…. 
 ee, niet het spelletje op de radio, maar het 
geluid in ons kerkgebouw. Nog wekelijks 

hebben we contact met de firma Wesotronic om de 
geluidsinstallatie te optimaliseren, er blijkt meer 
verbeterd te moeten worden dan eerst gedacht. 
Hiervoor moeten we helaas ook meer kosten maken. 
Ook is de afgelopen weken maar weer eens bewezen  
dat mensen die werken, fouten maken. Bij het 
verbeteren van het geluid voor de kerkomroep is 
een verkeerde kabel aangelegd, waardoor op 
zondag 11 september jl. de dienst niet te volgen was 
vanuit huis. Wesotronic heeft zijn excuses 
aangeboden en de fout direct hersteld. Afgelopen 
zondag was de kerkdienst prima te verstaan, zo 
hebben we gehoord. Op die bewuste zondag 
ontstonden er echter problemen met de microfoon 
van de predikant, daar bleek kabelbreuk de oorzaak. 
De geluidszuil laat nog steeds een nare bromtoon 
horen, gelukkig minder dan enkele weken geleden, 
dat heeft nog steeds onze aandacht.  
De technische ploeg bestaande uit Jan Akkerhuis, 
Cor Hania, Theo Hertog en Jibbe Hertgers doen er 
samen met de firma Wesotronic alles aan om ervoor 
te zorgen dat iedereen de dienst goed kan volgen. 
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Jan, Cor, Theo en Jibbe: hartelijk dank hiervoor!!  
 
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, schroom dan 
niet om dat aan mij door te geven. 
 
Anke ter Riet, 
voorzitter College van Kerkrentmeesters. 

1e collecte 25 september: Mercy Ships  

 e visie van Mercy Ships is om 
ziekenhuisschepen in te zetten om levens te 

veranderen en landen te dienen. Hun missie is dat 
ze ernaar streven het model van Jezus te volgen, 
om hoop en genezing te brengen naar de vergeten 
armen. 

 Mercy Ships begon met een droom: 
ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de 
armste landen van de wereld helpen door 
medische zorg te bieden. Gods liefde op een 
praktische manier aan de allerarmsten laten zien. 
Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in 
ontwikkelingslanden geholpen met medische 
operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, 
met elke operatie, elk patiënt, brengen we die 
droom in vervulling. Op dit moment hebben we 
twee ziekenhuisschepen in de vaart de Africa 
Mercy  en de Global Mercy, het grootste 
particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide 
schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de 
armste landen in Afrika te helpen. Medische 
programma’s die ze uitvoeren: Mond-kaak- en 
aangezichtschirurgie, Reconstructieve plastische 
chirurgie, Algemene chirurgie, Fisteloperaties, 
Tandheelkunde, Palliatieve zorg, Orthopedie, 
Oogoperaties. Daarnaast verzorgen ze: training 
lokaal medisch personeel en Landbouwcursussen. 
Uw gift kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer van Diaconie Prot. Gem. 
Lieren-Beekbergen, NL05 RABO 0306 0018 88 o.v.v. 
Mercy Ships. Hartelijk dank namens de Diaconie. 

Ons Kerkblad 
 rijdag 30 september verschijnt Ons Kerkblad 
voor de maand oktober weer. Digitale kopij 

uiterlijk vandaag aanleveren als Word-bestand bij 
Wilma Boot. Emailadres: kerkblad@pknlieren.nl.  
 

 

Psalm 23         (Rieteke Hoogendoorn) 

Neem mijn handen Heer’ 
en wil mij leiden 
door groene weiden, 
verkwik mij langs het water van de zee. 
Goede Herder neem mij mee. 

Neem mijn handen Heer’ 
in het donker van de nachten 
en het morgenlicht verwachten, 
Uw stok en staf vertroosten mij. 
Goede Herder wees mij nabij. 

Neem mijn handen Heer’ 
In het volgen van Uw wegen 
vol goedheid, vol van zegen, 
aan Uw tafel zit als gast. 
Goede Herder houdt mij vast. 

Neem mijn handen Heer’ 
als de dagen mij gegeven 
klimmen naar het einde van dit leven, 
in het scheiden van mijn aardse huis. 
Goede Herder, breng mij eeuwig thuis. 

Kerknieuws 
 e volgende Kerknieuws wordt ook door mij 
verzorgd en is  voor 1 week. Dus kopij vóór 

vrijdag 30 september versturen naar: 
scriba@pknlieren.nl.  

 scriba Martien Hertgers 
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