
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 04 september 2022, 18e jaargang, nummer 33 
 

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

Zondag 04 september: 10.00 uur: ds. T. Volgenant uit Ugchelen 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Wilbrink van de Voshuizen 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

Zondag 11 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, startdienst met dopen 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

 

De 1e collecte van vandaag 
n Myanmar behoren mensen met een handicap vaak 
tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij 

nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The 
Leprosy mission international-Myanmar (TLMI-M) 
verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en 
zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke han-
dicap. Zo biedt TLMI-M mensen met een handicap 
vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert 
TLMI-M bedrijven om gehandicapten in dienst te 
nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij 
TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiothe-
rapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk, dat 
mensen met een handicap vaktrainingen volgen kun-
nen, een eigen bedrijf starten kunnen, en fysiotherapie 
krijgen. Doet u mee? Uw gift kunt u op bankrekening-
nummer van Diaconie prot. Gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888 o.v.v. Gehandicapten Myan-
mar overmaken. Hartelijk dank namens de diaconie.  
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdag-
avond 07 september a.s. om 19.30 uur. 

 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 29 augustus is br. van Asselt 
van het Verlaat voor nadere onderzoeken in het 

Gelre ziekenhuis opgenomen. Een spannende tijd 
voor hem en zijn vrouw. We hopen als gemeente van 
harte met hen mee, dat de onderzoeken goede resulta-
ten geven zullen. 
 

Kerkdienst 
olgende week zondag 11 september is de start 
van het nieuwe kerkelijk winterseizoen, en zul-

len we aan Annabell Roseboom van de Molenakker 
het teken van de doop meegeven. Daarenboven zullen 
in die kerkdienst ± 40 jongeren uit de buurt van Lei-
den, die een weekeinde hier op kamp zijn, in de kerk-
dienst aanwezig zijn. 
 

De Kerknieuws van volgende week 
olgende week is de Kerknieuws een dubbelnum-
mer van 2 weken. Wil een ieder, die kopij heeft, 

hiermee rekening houden? 
 
 

 
 

  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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