
 

Kerknieuws  
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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 30 oktober 2022, 18e jaargang, nummer 40 
 

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

Zondag 30 oktober:     10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Brouwer van de Loenenseweg 
koffieschenkers: Gerrie & Martien Hertgers 

Zondag 06 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, dankdienst met de maaltijd van de Heer 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

 

Bedankt Werkgroep missionair 
onderdag 20 oktober jl. hebben we na lange tijd 
weer samen in het Trefpunt gegeten. Een gezelli-

ge avond, zeer goede opkomst en heerlijk gegeten. 
Hutspot, boerenkool, zuurkool en stamppotbietjes, 
met van alles erbij, zoals worst, balletjes gehakt, au-
gurkjes etc. Als toetje griesmeelpudding met bessen-
sap (de sap door Ita gemaakt): wat wil een mens nog 
meer? Als laatste: keuze uit koffie of thee. 

Een compliment aan Hennita, Rina, Gerda, Saskia, 
maar tevens aan Els & Iet. Ook de jongens Chris, Jes-
se & Benjamin hebben hun steentje bijgedragen. Cha-
peau! 

Binnenkort, donderdag 17 november, is er weer 
een ‘Samen eten’ gepland. Als het even kan, ben ik 
weer van de partij. 

Aag Vogelsang. 
 

De 1e collecte van vandaag 
oor kinderen in de regio Baggari in Zuid-
Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door 

corona is dat alleen maar erger geworden. De co-
ronacrisis is de zóveelste ramp na oorlog, droogte 
en honger, de zoveelste ramp, die hen treft. 

Red een kind werkt sinds 2019 in Baggari. Met 
programma’s op het gebied van voedsel, onder-
wijs en kinderbescherming wil zij aan duizenden 
families weer hoop bieden. Red een kind zet alles 
op alles om de meest kwetsbare huishoudens in 

Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen, 
maar kan vanwege de gevolgen van de corona-
pandemie met haar bestaande programma’s op dit 
moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig 
om kinderen en hun families nu van de honger te 
redden, en straks te helpen om opnieuw zelfred-
zaam te worden. Helpt u gezinnen in Baggari om 
de coronacrisis te overleven? Voor bijvoorbeeld € 
30,- kan Red een kind 3 arme gezinnen een voed-
selpakket met meel, bonen, zout en olie geven. 
Heel hartelijk dank voor uw gift! 
 

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 fi-
nanciële hulp ontving onze gemeente een ingelijs-
te certificaat van dankbaarheid, die we in maart 
van dit jaar in de dienst aan ds. de Graaf overhan-
digen mochten, en op de vensterbank van de con-
sistorie staat te pronken. In de laatste jaren heb-
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ben 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 ver-
heugd door het groeiende aantal schoolkinderen. 
Deze kinderen moeten wel schoolgeld betalen om 
de kosten van de salarissen van de leerkrachten, 
schoolboeken en de (oude Engelse kolonie)uni-
formen betalen te kunnen. In het nieuwe school-
jaar, dat in september met 95 leerlingen begonnen 
is, zijn 12 kinderen, die het schoolgeld niet beta-
len kunnen. Nu vraagt ds. Kanu onze financiële 
hulp voor deze 12 kinderen. Kinderen 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 vandaag voor 
dank en arbeid voor dit doel bestemd. Uiteraard 
kunt u uw bijdrage ook op het banknummer NL-
05RABO0306001888 van de diaconie overma-
ken. Graag met de vermelding Gambia. Bij voor-
baat ook namens ds. Kanu onze hartelijke dank. 

Astrid & Frank Bak. 
 

Vanuit de kerkenraad 
oals we allen weten, zijn de energieprijzen 
enorm verhoogd. Dat heeft voor velen gevol-

gen. Niet alleen als particulieren, maar ook als be-
drijven. Maar daardoor ook voor de kerken. Bin-
nenkort vallen de prijzen 
voor het verwarmen van de 
kerken 3 à 4x hoger dan 
voorheen uit. En als je als 
gemeente financieel toch al 
rode cijfers draait, dan dien 
je creatieve oplossingen te bedenken om de nieu-
we financiële omstandigheden op een goede wijze 
het hoofd te bieden. 

Om die reden heeft de kerkenraad besloten om 
vanaf zondag 13 november de kerkdiensten in de 
wintermaanden in het Trefpunt te houden. In 2009 
hebben we dat tijdens de toenmalige verbouwing 
van het kerkgebouw ook gedaan, en dat is toen 
prima verlopen. De bedoeling is om bij betere 
temperaturen in maart weer in de kerkzaal samen 
te komen. Uitzondering zal ook de Kerstavond- & 
Kerstmorgendienst zijn: deze zullen wel in de 
kerkzaal zelf zijn. 

We zullen ervoor zorgen, dat er ook in het  
Trefpunt een mogelijkheid is om de kerkdienst 
via een beamerpresentatie te volgen, zodat voor 
niemand er het probleem is, dat we geen liedbun-
dels meer hebben. En doordat de kerkdiensten in 
het Trefpunt zijn, zal het wekelijkse koffiedrinken 
in die maanden uiteraard ook telkens in het Tref-
punt zijn. 
 

Vanuit de gemeente 
r. Brouwer van de Loenenseweg heeft 2 we-
ken geleden bij het vieren van een verjaardag 

met kinderen en kleinkinderen het coronavirus 
opgelopen, en is daarvan behoorlijk ziek geweest. 
We wensen haar een voorspoedig herstel toe. 

Op vrijdag 21 oktober is br. Bulthuis van het 
Lierdererf vanwege hartklachten in het Gelre zie-
kenhuis in Zutphen opgenomen, waar hij ook een 
medische ingreep ondergaan heeft. We wensen 
hem een voorspoedig herstel toe. 

Na een weekeinde vol benauwdheidsklachten 
is zr. Wilbrink van de Dorpstraat in het Gelre zie-
kenhuis opgenomen. Ze ondergaat daar enkele 
onderzoeken. We hopen met haar en haar man 
mee, dat ze spoedig weer naar huis terugkeren 
kan. 

De kuur, die br. van Asselt van het Verlaat on-
dergaat, vallen hem en zijn vrouw zwaar, en 
vraagt veel van hun krachten. Afgelopen dinsdag-
middag 25 oktober kwam het overlijden van haar 
broer nog eens daarbij. We willen als gemeente 
hun Gods sterkte en troost voor deze moeilijke 
tijd toewensen. 
 

Kinderuitleg van het avondmaal 
olgende week vieren we als gemeente samen 
het avondmaal. Deze keer is er om 09.00 uur 

in de jeugdzaal een korte samenkomst van kinde-
ren en hun ouders, waarin we op een eenvoudige 
wijze uitleg geven, wat het vieren van het avond-
maal eigenlijk inhoudt, en hoe we dat als kinderen 
én ouders beleven. Aansluitend zullen we dan ook 
met deze extra kennis in de kerkdienst het avond-
maal samen vieren gaan. Ouders en hun kinderen 
zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. 
 
 

 

  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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