
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 23 oktober 2022, 18e jaargang, nummer 39 
 

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

Zondag 23 oktober: 10.00 uur: dhr. C. Bulens uit Apeldoorn 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. van Dam van Klein Canada 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Theo Hertog 

Zondag 30 oktober: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Gerrie & Martien Hertgers 

 

Jarig 
omende vrijdag 28 oktober is br. van der Kraats 
van de Papenberg jarig. We willen als gemeente 

u hiermee van harte feliciteren, en wensen u een fijne 
verjaardag toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
e collecte van vandaag is voor het eigen werk 
van de diaconie bestemd. 

 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. Kopij 
hiervoor kan t/m deze zondag 22 oktober nog bij 

Wilma Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd wor-
den. 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woensdaga-
vond 26 oktober a.s. om 19.30 uur. 

 

Gambia 
oals velen van u zullen weten, zijn wij, Astrid & Frank 
Bak, reeds jaren in het begin 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 betrokken 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 onze jaarlijkse financiële hulp ontving onze gemeente 
een ingelijste certificaat van dankbaarheid, die we in maart 
van dit jaar in de dienst aan ds. de Graaf overhandigen 
mochten, 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 financieel moeilijk 
was, is ds. Kanu en zijn gemeente verheugd door het groei-
ende aantal schoolkinderen. Deze kinderen moeten wel 
schoolgeld betalen om de kosten van de salarissen van de 
leerkrachten, schoolboeken en de (oude Engelse kolonie)u-
niformen betalen te kunnen. In het nieuwe schooljaar, dat 
in september met 95 leerlingen begonnen is, zijn 12 kin-
deren, die het schoolgeld niet betalen kunnen. Nu vraagt 
ds. Kanu onze financiële hulp voor deze 12 kinderen. Kin-
deren in Afrika zonder schoolopleiding krijgen het later 
extra moeilijk om werk te vinden. Mogen zij op uw hulp 
rekenen?  

De diaconie heeft de collecte van volgende week zon-
dag 30 oktober voor dank en arbeid voor dit doel bestemd. 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook op het banknummer 
NL05RABO0306001888 van de diaconie overmaken. 
Graag met de vermelding Gambia. Bij voorbaat ook na-
mens ds. Kanu onze hartelijke dank. 

Astrid & Frank Bak. 
 

 

  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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