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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
Zondag 11 december 2022, 18e jaargang, nummer 46 

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

Zondag 11 december 10.00 uur:  da. L. van Rouendal uit Houten 
 kosteres & techniek: Anke ter Riet 
 organist: Willem Kroon 
 koffieschenkers: Ada van Dam en Thea Akkerhuis 
 1e collecte: binnenlands diaconaat 
 de bloemen gaan naar: Aag Vogelsang, Arnhemseweg 
  
Zondag 18 december 10.00 uur:  ds. A.P. de Graaf 
 koster & techniek: Theo Hertog 
 organiste: Hennita Benjamins 
 koffieschenkers: Annemieke Bosch en Anja de Graaf 
 
 
 

 
Verjaardagen 

 omende week twee jarigen in ons midden. 
Woensdag 14 december is  Aag Vogelsang van 

de Arnhemseweg jarig en vrijdag 16 december viert 
Ton Meuleman uit Apeldoorn zijn verjaardag. Allebei 
namens ons allen een mooie verjaardag en Gods 
zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar. 
 

Symbolische bloemschikking 3e advent 
aar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, 
samen met haar hele familie (Jozua 6:25a). 

Malusappeltjes, bottels, hulsbessen. Symbool: De 

rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab 

uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, 

gevaar en van pijn. 

Vleugeltjes van de es. Symbool: Rachab verlaat haar 
oude leven en begint een nieuw leven. 
 

1e collecte 11 december 
edere dag vluchten er kinderen en jongeren voor 

geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar 

Nederland waar ze met of zonder ouders in 

asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze 

K 

M 

I 

LiLieren - Beekbergen 

mailto:APdeGraaf@wxs.nl


De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wxs.nl  op te geven. 
 

 

mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert 

bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met 

meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, 

theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst 

geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen 

verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun 

veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de 

mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. 

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab 

ontwikkeld, zodat jonge AZC-bewoners ook in de 

schoolvakanties creatieve workshops kunnen 

bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 

bewoners van AZC’s worden de workshops 

afgesloten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u 

het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk 

voor kinderen en jongeren in AZC’s en andere 

diaconale projecten. Hartelijk dank! 

  

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. 

collecte De Vrolijkheid. 

 

Advent     (Jannie de Paauw) 

 
Hoe zou ik het begrijpen? 

de jacht naar macht. 

Geweld om geld. 

waar is de mens niet toe in staat 

nu het van kwaad tot erger gaat. 

 

Ik weet het niet en heb verdriet 

want op mijn netvlies staat het beeld 

van wanhoop, vuur en dood. 

Is er nog iemand die het raakt 

en oog heeft voor de nood 

van heel gewone mensen 

die vrede wensen. 

 

Wij bidden om Uw vrede Heer 

kom spoedig weer 

het is advent 

wij wachten…… 

 

 

Kerkenraadsvergadering 
 olgende week, woensdag 14 december, 
vergadert de kerkenraad in het Trefpunt. 

Aanvang 19.30 uur. 
 

Kerknieuws 
 e volgende Kerknieuws wordt door onze 
predikant verzorgd en is  voor 1 week. Kopij vóór 

vrijdag 16 december versturen naar: 
apdegraaf@wxs.nl. 
 

 scriba Martien Hertgers 
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