
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 13 november 2022, 18e jaargang, nummer 42 
 

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

Zondag 13 november: 10.00 uur: ds. C. Baas uit Apeldoorn 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Bulthuis van het Lierdererf 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

Zondag 20 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Ada van Dam & Femmy Hoets 

 

Jarig 
omende dinsdag 15 november is zr. van den Beld 
van de Zwarte bergweg jarig, en de dag erop, 

woensdag 16 november, is br. Kamminga van de Hoe-
ven jarig. We willen als gemeente u beiden hiermee 
van harte feliciteren, en wensen u een fijne verjaardag 
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Bedankt 
ij willen iedereen voor alle belangstelling en 
medeleven in de vorm van bloemen, kaartjes en 

telefoontjes tijdens de ziekenhuisopname van Kees 
hartelijk bedanken. Dit heeft ons erg goed gedaan! 

Een warme groet van Kees & Hennie Bulthuis. 
 

Oproep vanuit de Schuur 
e Schuur zoekt medewerk(st)ers, die op de don-
derdagmiddag, de zaterdagochtend en/of de za-

terdagmiddag ons team versterken willen komen. 
Heeft u interesse: neem dan contact met Henk Mulder 
via de telefoonnummers 055-3660375 of 06-53990-
721 op. 
 

Samen eten, ja gezellig!  
oals aangekondigd gaan we donderdag 17 novem-
ber om 18.00 uur in het Trefpunt nogmaals Sa-

men eten! Er is door de kooksters weer een lekker 
menu samengesteld: gekookte aardappels, boontjes, 
witlof, appelmoes, rollade. Het toetje is nog een 
verrassing. 

Eet u ook gezellig mee? Neem gerust een vriend-
(in) mee. Het kost slechts € 5,- per persoon, bij aan-
vang graag gepast betalen.   

U kunt zich tot uiterlijk maandag 14 november via 
de lijst, die in de kerk hangt, inschrijven, of anders 
door een e-mail naar diaconie@pknlieren.nl te sturen.  
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen donderdagavond keerde br. Hertgers 
van de Wilmalaan vanuit het ziekenhuis van Rot-

terdam weer naar huis terug. Volgende week zal hij-
zelf in een stukje in de Kerknieuws schrijven, hoe het 
met hem gaat. We zijn met hem en zijn vrouw dank-
baar, dat de operatie achter de rug is, en hopen met 
hen mee, dat het verdere herstel voorspoedig verlopen 
mag. 
 

Kerkdienst 
oordat alle voorzieningen in het Trefpunt niet op 
tijd klaar zijn, zal de kerkdienst van vandaag als-

nog in de kerkzaal zelf gehouden worden. 
 

 

  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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