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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 11 september 2022, 18e jaargang, nummer 34 
 

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

Zondag 11 september: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, startdienst met dopen 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: Kerkinactie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. van Asselt van het Verlaat 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

Zondag 18 september: 10.00 uur: ds. P. van der Meulen uit Apeldoorn 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: Kerkinactie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Bulthuis van het Lierdererf 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

Zondag 25 september: 10.00 uur: ds. B. Faassen uit Apeldoorn 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

 

Jarig 
eze zondag, zondag 11 september, is zr. van 
Asselt van het Verlaat jarig, en volgende 

week dinsdag 20 september is zr. Bulthuis van het 
Lierdererf jarig. In geheel wisselende omstandig-
heden mag u deze jaarlijkse gedenkdag bereiken. 
In spannende tijden, maar tegelijk toch ook met 
dankbaarheid, dat we dit jaarlijks gedenken berei-
ken mogen. We willen als gemeente u samen met 
uw echtgenoten en de andere dierbaren om u heen 
ermee feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 

 

Uit het oog, uit het hart?  
elukkig hebben wij (Jenneke & Jan Tinholt) 
mogen ervaren, dat dit niet altijd het geval is, 

ook al is het alweer meer dan 2 jaar geleden, dat 
wij voor het laatst in Lieren naar de kerk geweest 
zijn. Dit allereerst vanwege de coronapandemie, 
waarmee we allen te maken hebben gehad. Maar 
voor ons kwam de gezondheidssituatie van Jenne-
ke daarbij. 

Dit neemt echter niet weg, dat er vanwege die 
laatste reden er toch regelmatig vanuit de kerkge-
meenschap contact is, en we ook regelmatig van 
ds. de Graaf en onze wijkouderling Aag Vogel-
sang bezoek krijgen. Ook kaarten en telefoontjes 
of belangstelling op andere wijzen van gemeente-
leden hebben wij zeer gewaardeerd (en wij doen 
dit nog steeds). 

In die ruim 2 jaar hebben zich de nodige ont-
wikkelingen bij Jenneke voorgedaan: 2 opnames 
in het ziekenhuis, 2 operaties en 2x een langere 
opname in Randerode om het heel kort samen te 
vatten. Daarbij zijn er in deze periode bepaalde 
ingrepen uitgevoerd, en zijn er voor Jenneke 
steeds meer beperkingen bijgekomen. Eén van de 
meest ingrijpende is, dat de rollator voor de rol-
stoel plaats gemaakt heeft.  

Alhoewel wij het advies tot opname in een ver-
pleeghuis kregen, hebben wij besloten met medi-
sche ondersteuning van thuiszorg de verpleging 
en verzorging thuis te laten plaatsvinden. Dit vin-
den wij zeer belangrijk en waardevol. 
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Gezien het feit, dat onze mobiliteit beperkt ge-
worden is, hebben wij onze kerkgang moeten sta-
ken. Wij vinden dit zeer spijtig, en ervaren dat als 
een gemis, mede omdat de kerkdiensten momen-
teel middels de I-pad minder goed beluisterd kun-
nen worden. Maar zoals gezegd, wij ervaren ge-
lukkig veel blijken van medeleven vanuit de ge-
meente, hetgeen ons erg goed doet, en in deze in-
tensieve tijden steunt. Wij willen daarvoor hierbij 
nogmaals onze dank en waardering uitspreken. 
We wensen een ieder alle goeds toe. 

Met een warme groet, Jenneke & Jan Tinholt. 
 

De 1e collecte van vandaag 
aar liefst 33.000.000 mensen in Pakistan 
zijn door de heftigste regens ooit getroffen. 

Grote overstromingen zijn het gevolg, ⅓ deel van 
het land staat onder water. Er zijn al 1.000 doden 
gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwes-
ten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.  

Meer dan 1.000.000 huizen zijn verwoest of 
zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het 
leed is onbeschrijflijk, en de nood is hoog. En als 
het water straks weg is, dreigt honger, want de 
oogsten zijn vernietigd. 

KerkinActie geeft via haar partnerorganisaties 
in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtof-
fers om in hun onmiddellijke levensbehoeften te 
voorzien: 1700 gezinnen krijgen een voedselpak-
ket, en inwoners van getroffen dorpen krijgen 
voor hun vee voer. Onze dringende vraag is: wilt 
u hieraan met een gulle gift bijdragen? Een bij-
drage betekent voor de inwoners van de getroffen 
gebieden het verschil tussen leven en dood. 

U kunt uw bijdrage  via rekeningnummerop 
van Diaconie Prot. gem. Lieren-Beekbergen, 
NL05RABO0306001888  o.v.v. noodhulp Pakis-
tan overmaken. Samen zijn we de kerk in actie. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Mede na-
mens Jurjen de Groot, directeur van KerkinActie. 
 

De 1e collecte van volgende week 
n Syrië leeft meer dan 90% van de mensen on-
der de armoedegrens, voor meer dan de helft 

dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw 
gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks 
aan 1e levensbehoeften te komen. Herstel van ker-
ken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk 

er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de sa-
menleving weer oppakken: hulp bieden aan men-
sen, ongeacht hun afkomst of geloof, die door 
geweld getroffen zijn of vluchten moesten.  

Met een speciaal herstelfonds helpt KerkinAc-
tie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar 
mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 
gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaarden-
huizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat 
veel langzamer dan gehoopt, omdat door de eco-
nomische situatie bouwmaterialen schaars en duur 
zijn. 

Geef volgende week zondag aan de collecte 
voor de kerk van Syrië. Helpt u mee? Uw gift 
kunt u op bankrekeningnummer van Diaconie 
Prot. gem. Lieren-Beekbergen, NL05RABO0306-
001888 o.v.v. Opbouw kerk in Syrië overmaken. 
Hartelijk dank namens de diaconie. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen woensdag 07 september kon br. 
van Asselt van het Verlaat vanuit het 

Gelre ziekenhuis naar huis terugkeren. Vanaf 
morgen, maandag 12 september, begint een 
serie noodzakelijke behandelingen. Een inten-
sieve en spannende tijd breken voor hem en 
zijn vrouw aan. We wensen hun Gods sterkte 
voor de komende tijd toe. 
 

Kerkdienst 
eze zondag 11 september is de start van 
het nieuwe kerkelijk winterseizoen, en 

geven we aan Annabell Roseboom van de Mo-
lenakker het teken van de doop mee. Daaren-
boven zijn ± 40 jongeren uit de buurt van Lei-
den, die een weekeinde hier op kamp zijn, in 
de kerkdienst aanwezig. Als bijbelgedeelte le-
zen we Psalm 111.  
 

De Kerknieuws als dubbelnummer 
eze Kerknieuws is een dubbelnummer 
van 2 weken. Over 2 weken zal de Kerk-

nieuws door onze scriba Martien Hertgers ge-
maakt worden. Een ieder kan eventuele kopij 
via scriba@pknlieren.nl naar hem toezenden. 
 

 

  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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