
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 16 oktober 2022, 18e jaargang, nummer 38 
 

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

Zondag 16 oktober: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Kok van de Libellestraat 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Femmy Hoets 

Zondag 23 oktober: 10.00 uur: dhr. C. Bulens uit Apeldoorn 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Theo Hertog 

 

Jarig 
orgen, maandag 17 oktober, is zr. Kok 
van de Libellestraat jarig, en komende 

vrijdag 21 oktober is br. van Dam van het 
Klein Canada jarig. We willen als gemeente u 
beiden samen met uw echtgenoten en allen, 
die u dierbaar zijn, hiermee van harte felicite-
ren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

Bedankt 
este mensen, we willen jullie bedanken 
voor de warme aandacht, in de vorm van 

veel kaarten, telefoontjes, de zonnebloemen 
van de kerk, voor al het meeleven tijdens het 
ziekzijn van Peter. Dat heeft ons zo goed ge-
daan! 

Het is een lange weg, die Peter moet gaan, 
van chemokuren en bestralingen, waarvan hij 
heel ziek was. Gelukkig gaat het elke dag een 
beetje vooruit. Maar er volgt nog wel het een 
en ander. Wat doet het dan goed, dat de ge-
meente om je heen staat, en voor je bidt! 

Een hartelijke groet van Peter & Petra van Asselt. 
 
 

De 1e collecte van vandaag 
p het Indonesische eiland Java wonen 
veel boerengezinnen, die nauwelijks 

rondkomen kunnen. De Javaanse kerk helpt 
boeren en boerinnen om coöperaties op te 
zetten, waardoor ze van tussenhandelaren 
minder afhankelijk zijn, en een hogere prijs 
voor hun producten verkrijgen. De kerk leert 
boeren ook, hoe je duurzame landbouw be-
drijft, en hoe je met lokale gewassen gevari-
eerd koken kunt. Dankzij de irrigatiesystemen, 
die aangelegd zijn, hebben de boeren de ko-
mende jaren grotere opbrengst tijdens de 
oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via 
KerkinActie een beter inkomen! 

Met de opbrengst van deze collecte steunt 
KerkinActie Javaanse boeren om een beter 
inkomen te verwerven. Helpt u mee? Geef in 
de collecte, of maak uw gift via NL89-
ABNA0457457457 t.n.v. KerkinActie o.v.v. 
Indonesië maart over. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huiska-
mer in het Trefpunt vanaf 10.00 uur weer 

van harte welkom om elkaar voor een praatje, 
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een spelletje, en het delen van gezelligheid te 
ontmoeten. 
 

Gambia 
oals velen van u zullen weten, zijn wij, 
Astrid & Frank Bak, reeds jaren in het be-

gin van het jaar enkele weken in Gambia. In 
deze tijd is onze kerk bij de afbouw van de 
kerk en de bouw van een kleine school be-
trokken geraakt, en daarna van een groot 
schoolgebouw met 12 lokalen. 

Gambia is het kleinste land en 1 van de 
armste landen van Afrika. De kerk daar en de 
christelijke school zijn in dat land actief, waar 
circa 90% moslims wonen. Als dank voor on-
ze jaarlijkse financiële hulp ontving onze ge-
meente een ingelijste certificaat van dank-
baarheid, die we in maart van dit jaar in de 
dienst aan ds. de Graaf overhandigen moch-
ten, en op de vensterbank van de consistorie 
staat te pronken. In de laatste jaren hebben wij 
wekelijks contact met ds. Joseph Kanu, en 
worden wij van de vorderingen daar op de 
hoogte gehouden. Na de coronatijd, die o.a. 
ook door het wegblijven van de toeristen fi-
nancieel moeilijk was, is ds. Kanu en zijn ge-
meente verheugd door het groeiende aantal 
schoolkinderen. Deze kinderen moeten wel 
schoolgeld betalen om de kosten van de sa-
larissen van de leerkrachten, schoolboeken en 
de (oude Engelse kolonie)uniformen betalen 
te kunnen. In het nieuwe schooljaar, dat in 
september met 95 leerlingen begonnen is, zijn 
12 kinderen, die het schoolgeld niet betalen 
kunnen. Nu vraagt ds. Kanu onze financiële 
hulp voor deze 12 kinderen. Kinderen in Afri-
ka zonder schoolopleiding krijgen het later 
extra moeilijk om werk te vinden. Mogen zij 
op uw hulp rekenen?  

De diaconie heeft de collecte van 30 okto-
ber voor dank en arbeid voor dit doel bestemd. 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook op het bank-
nummer NL05RABO0306001888 van de dia-
conie overmaken. Graag met de vermelding 
Gambia. Bij voorbaat ook namens ds. Kanu 
onze hartelijke dank. 

Astrid & Frank Bak. 
 

Hulp van kerken 
erken en andere maatschappelijke organisa-
ties in Nederland verwachten de komende 

maanden 8.500 tot 10.000 statushouders opvan-
gen te kunnen. Het is een initiatief van de ge-
meente Kampen en de Protestantse kerk in Neder-
land. De opvangplekken komen onder meer in 
leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes. Het 
ministerie steunt het project financieel. Er wach-
ten nog 17.000 statushouders op een woning. 
Zondag werd duidelijk, dat het aantal op-
vangplekken voor asielzoekers in Nederland 
afneemt. Dat gaat tegen de afspraken in, die het 
ministerie met de veiligheidsregio’s gemaakt 
heeft. 

(Teletekst, 03-10-2022) 
 

Kerkdienst 
e hebben inmiddels sinds de 1e uitbraak 
van het coronavirus 2½ jaar aan tijd erop 

zitten. Al die tijd hebben Anja & ik de coronadans 
ontsprongen, maar aan het begin van deze week 
was het dan toch raak: Anja testte afgelopen zon-
dag positief en ik de dag erop. Doordat de aan-
loop naar deze zondag nog een gehele week was, 
ging ik ervanuit, dat ik deze zondag toch in de 
kerkdienst gewoon voorgaan kan. En na de 1e da-
gen wat lichamelijke klachten gaat het elke dag 
beter. Uiteraard zal ik mij dit weekeinde nog tes-
ten, maar ik ga alvast van een dan negatieve test 
uit, en zal dus gewoon voorgaan. Wel zal ik des-
ondanks uit voorzorg afstand van iedereen hou-
den, en zal tevens deze zondag het aansluitende 
koffiedrinken overslaan. 

Deze kerkdienst zou oorspronkelijk een ruil-
dienst zijn. Collega Theunisse uit Beekbergen en 
ik hielden jaarlijks een kanselruil. Maar zoals bij 
de meesten wel bekend 
heeft collega Theunisse 
deze zomer een beroep 
naar een andere gemeente aangenomen, waardoor 
de ruildienst dit jaar verviel. 

In de kerkdienst lezen we als bijbelgedeelte 1 
Kon. 17:8-17. De profeet Elia komt met een 
vrouw in nare omstandigheden in aanraking. We 
beluisteren wat er zoal gebeurt, en denken erover 
na, wat dat voor ons in deze huidige ook niet een-
voudige tijd te zeggen heeft. 
 

 

  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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