
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 20 november 2022, 18e jaargang, nummer 43 
 

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

Zondag 20 november: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: pastoraat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Hertgers van de Wilmalaan 
koffieschenkers: Ada van Dam & Femmy Hoets 

Zondag 27 november: 10.00 uur: ds. S. Muller uit Beekbergen, 1e adventszondag 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Arno Diks & Tilly Hertog 

 

Bedankt! 
och nog onverwacht kwam het tele-
foontje, dat er in Rotterdam een nieu-

we nier op mij lag te wachten. De operatie 
is goed verlopen, en inmiddels ben ik weer 
thuis. De nier werkt nog niet, maar dit 
komt bij een nier van een overleden donor 
vaker voor. Volgens de artsen is dat geen 
reden om mij zorgen over te maken. Dit 
heeft wel tot gevolg, dat ik de komende 
periode iedere week weer 3x aan de dialyse 
moet. Helaas heb ik een blaasontsteking 
opgelopen, en dat is vervelend, maar dit 
kan met antibiotica verholpen worden. Ik 
moet elke week (wordt komend jaar lang-
zaam afgebouwd) voor controle naar Rot-
terdam.  

Zowel vóór de transplantatie als erná 
hebben Gerry & ik van u als gemeente heel 
veel medeleven mogen ervaren. We heb-
ben meerdere keren de bloemengroet ont-
vangen, en ook nu weer hangen er veel 
kaarten op onze keukenkastjes, en krijg ik 
lieve reacties via WhatsApp en Facebook. 

Daarvoor onze hartelijk dank. Bovenal 
dank aan onze Vader in de hemel, op Wie 
wij altijd ons vertrouwen kunnen stellen. 
Hartelijke en lieve groet van Martien & 
Gerry Hertgers. 
 

Collectebonnen 
inds de uitbraak van corona is het aan-
tal contante betalingen gedaald. We 

pinnen allemaal vaker, zelfs heel kleine be-
dragen. Dit betekent echter wel, dat we 
minder contant geld op zak hebben, en dat 
is soms lastig voor de collectes. Ook wordt 
het voor de kerk en de diaconie duurder om 
het contante geld te storten bij de bank. 
Graag vraag ik daarom uw aandacht voor 
de mogelijkheden om uw bijdrage aan de 
collecte te doneren met collectebonnen.  

Er zijn 2 soorten bonnen van € 1,25 en € 
0,50, en er zijn 2 manieren om in het bezit 
te komen van deze bonnen. Ze zijn van 
maandag tot en met vrijdag te koop tijdens 
de openingsuren van het tankstation van 
Jacques Brink aan de Dorpstraat 193. U 
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kunt ook een bedrag overmaken op de 
bankrekening van de kerk, waarbij u aan-
geeft, hoeveel bonnen u wilt hebben, en 
van welke soort. Dirk Kamminga neemt 
dan de zondag erop de bonnen mee naar de 
kerk.  

Mocht u vragen hebben, dan horen wij 
dat graag. Bij voorbaat hartelijk dank! Me-
de namens de diaconie, Anke ter Riet, ou-
derling-kerkrentmeester. 
 

Gezamenlijke kerkenraadsvergadering 
omende week woensdagavond 23 no-
vember komen de kerkenraden van 

ons en de gemeente van Hoenderloo om 
19.30 uur opnieuw gezamenlijk bijeen. We 
geen deze keer gezamenlijk in gesprek 
over vragen rondom het onderwerp, welke 
identiteit we als beide gemeenten hebben. 
Deze keer komen we in het kerkgebouw 
van Hoenderloo bijeen. 
 

Wondere dagen voor kerstactiviteiten 
anstaande donderdag 24 november 
gaan we in het Trefpunt kerstkaarten 

en kerstmenukaarten maken. We hebben 
diverse materialen en voor-
beelden om met verschillende 
technieken eenvoudige of 
juist extravagante kaarten te 

maken. Het doel is gezelligheid en om ook 
tijdens de kerstmarkt op zaterdag 10 de-
cember van 11.00-15.00 uur exemplaren te 
kunnen verkopen.  

Op donderdag 01 december maken we 
diverse kerstversieringen en 08 december 
kerstbakjes.    

Doe en help je mee? Geef je dan op door 
je op de intekenlijst in de kerk of per e-
mail naar diaconie@pknlieren.nl in schrij-
ven. 
 
 
 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad 
weer. Kopij hiervoor kan t/m komen-

de zaterdag 26 november nog bij Wilma 
Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd 
worden. 
 

Vanuit de gemeente 
ecent, op maandagmorgen 31 oktober, 
overleed geheel onverwacht Willie 

Kroon, echtgenote van onze organist Wil-
lem. Dat is een hele slag voor hem, maar 
ondanks dat gaat hij verder met zijn andere 
grote liefde, de muziek. We wensen hem, 
de kinderen, kleinkind en anderen om hem 
heen Gods steun en kracht toe om met haar 
lege plek voort te gaan. 

Vorige week vrijdag 11 november heeft 
br. Roseboom van de Molenakker in het 
Gelre ziekenhuis een noodzakelijke medi-
sche behandeling aan zijn oog ondergaan, 
en kon afgelopen zondag weer naar huis te-
rugkeren. We zijn met hem en zijn vrouw 
dankbaar, dat de ingreep geslaagd is, en 
wensen hem een voorspoedig herstel toe. 

Komende woensdag 23 november zal br. 
Vriezekolk van de Koningspage voor een 
medische behandeling in het Gelre zieken-
huis opgenomen worden. We hopen met 
hem mee, dat deze goed verlopen zal. 
 

Kerkdienst 
eze morgen maken we een begin met 
het in het Trefpunt samenkomen, en 

lezen als bijbelgedeelten Job 8 & Luk. 
6:46-49. Op deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar staan we erbij stil, dat er in 
het leven naast allerlei mooie en prachtige 
zaken ook volop verdriet en narigheid 
plaatsvinden. Hoe kunnen we daarmee op 
een goede wijze omgaan? Zowel het boek 
Job als de Here Jezus reiken ons daarin 
wegen aan. 
 

 

  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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