
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 09 oktober 2022, 18e jaargang, nummer 37 
 

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

Zondag 09 oktober: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: missionair werk, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Schiebaan van het Engeland 
koffieschenkers: Arno Diks & Tilly Hertog 

Zondag 16 oktober: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Femmy Hoets 

 

Jarig 
orgen, maandag 10 oktober, is br. Vogelsang 
van de Arnhemseweg jarig. We willen als ge-

meente u hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
samen met uw vrouw en allen, die u dierbaar zijn, een 
fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

De 1e collecte van vandaag 
oewel in Nederland steeds minder mensen naar 
de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. 

Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe 
christelijke geloofsgemeenschappen, waar de bood-
schap van het evangelie gedeeld wordt op een manier, 
waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleas-
ter in Jorwert is zo’n plek van stilte, bezinning en ver-
binding, die naar nieuwe wegen voor geloof en spiri-
tualiteit zoekt. Een oase van rust en stilte midden op 
het platteland, waar aan mensen, aan de schepping en 
aan God ruimte gegeven wordt. Als open klooster 
biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen 
uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen, die 
zich binnen de bestaande kerken niet (meer) thuis 
voelen. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en ge-
sprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. 

Steun het missionaire werk van de Protestantse 
kerk. Geef in de collecte, of maak je bijdrage op N10-
ABNA0444444777 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. 
collecte Missionair werk oktober over. Help je mee 
om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk 
dank! 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huiskamer in 
het Trefpunt vanaf 10.00 uur weer van harte wel-

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

Vanuit de gemeente 
ind september was het 50 jaar geleden, dat br. 
Schiebaan van het Engeland in het ambt van pre-

dikant bevestigd werd. Op zo’n hoogtijdag komen alle 
herinneringen aan de vroegere tijden terug, zowel als 
gemeentepredikant als als luchtvaartpredikant. Zelf 
ben ik ook dankbaar, dat hij sinds ik hier ben altijd be-
reid is om mij in vakantietijden te vervangen. Boven-
dien was zr. Schiebaan de afgelopen week jarig. Daar-
om gaan de bloemen als felicitatie van de gemeente 
naar hen samen toe. 
 

 

  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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