
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 01 januari 2023, 19e jaargang, nummer 01 
 

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

Zondag 01 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, nieuwjaarsmorgen 
kosteres & techniek: niet bekend 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: Gambia, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van de Beek van de Koningspage 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

Zondag 08 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, nieuwjaarsmorgen 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: niet bekend 

 

Jarig 
fgelopen dinsdag 27 december was zr. 
Fillekes van de Vlinderstraat jarig. Van-

daag, op deze nieuwjaarsdag, is zr. van Enge-
len van de Libellestraat jarig. Morgen, maan-
dag 02 januar, is zr. Schaafsma van de Wol-
terbeeklaan jarig, komende vrijdag 06 januari 
is zr. Logtenberg van de Wittekruisweg jarig, 
en komende zaterdag 07 januari is br. Dijk van 
het Myrtillushof jarig. We willen als gemeente 
u allen hiermee van harte feliciteren, en wen-
sen u samen met allen, die u dierbaar zijn, 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Beheer van het kerkgebouw 
este mensen, zoals jullie in Ons Kerkblad 
hebben kunnen lezen, heb ik vanaf van-

daag de taken van het beheer van ons kerk-
gebouw van Onno van Andel overgenomen. Ik 
ga dit niet alleen doen, maar samen met Ans 
Fillekes en Lidy Vink. Maar … ook met u! 
Want als gemeente zijn we samen verantwoor-
delijk voor het kerk-zijn, en dus óók samen 
verantwoordelijk voor de gebouwen. Wij kun-
nen dit met zijn drieën niet zonder uw hulp en 

meedenken. Uiteindelijk blijf ik wel de eind-
verantwoordelijke en aanspreekpunt, maar 
mocht bijv. iets stuk of niet schoon zijn, of 
wat dan ook, wilt u dat dan aan mij melden? 
Dit kan via e-mail: beheerder@pknlieren.nl óf 
telefonisch 06-49926923. 

Wat betreft de verhuur van het Trefpunt: er 
zijn enkele veranderingen doorgevoerd, maar 
daarvan stelt het College van kerkrentmeesters 
u binnenkort op de hoogte. Met vriendelijke 
groet, 

mede namens Ans & Lidy, Anja. 
 

Gambia 
llereerst brengen wij u de groeten van 
Ds. Joseph Kanu uit Kotu in Gambia 

over. 
Van de diaconie vernamen wij tot onze ver-

rassing, dat de diaconale collecte deze zondag 
01 januari 2023 ook voor ons en uw school-
project in Gambia gehouden worden zal. 

Zoals u eerder gelezen hebt, is de opbrengst 
van de collecte van 30 oktober jl. besteed als 
schoolgeld voor kinderen, van wie de ouders 
niet in staat zijn om dit schoolgeld zelf te be-
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talen. Het aantal schoolkinderen blijft groeien, 
zodat nu 1 van de ruwbouw lokalen met o.a. 
banken, tafels, een schoolbord enz. gereedge-
maakt en ingericht moet worden. 

Volgende week zondag 08 januari a.s. ver-
trekken wij weer naar Gambia, zodat wij uw 
giften, indien deze voor deze datum uit bij de 
diaconie binnenkomen, zelf meenemen kun-
nen. U kunt uw gift natuurlijk ook op de bank-
rekening van de diaconie, nummer  NL05RA-
BO0306001888 overmaken. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrok-
kenheid, en wensen u allen een voorspoedig 
2023 toe. 
Een hartelijke groet van Astrid & Frank Bak. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huis-
kamer in het Trefpunt vanaf 10.00 uur 

weer van harte welkom om elkaar voor een 
praatje, een spelletje, en het delen van gezel-
ligheid te ontmoeten. 
 

Meebetalen tegen witwassen 
erken moeten voortaan een maandelijks 
bedrag betalen voor de kosten, die ban-

ken voor de controle op witwassen en terroris-
mefinanciering maken. Ook verenigingen en 
stichtingen gaan extra betalen. 

‘Banken moeten extra kosten maken, en re-
kenen dit naar hun klanten door’, zegt Joost 
Schelling, directeur van de Vereniging kerk-
rentmeesterlijk beheer (VKB). ‘Dat bedrag 
verschilt per bank, maar gemiddeld is een 
kerkgenootschap € 16,- per maand kwijt (€ 8,- 
voor de diaconie en € 8,- voor de kerkrent-
meesters). Dat zijn geen schokkende bedra-
gen, maar wel gemeenschapsgeld en weer ex-
tra kosten, die erbij komen.’ 

(ND.nl, 27-12-2022) 
 

Vanuit de gemeente 
orige week was al te lezen, dat de 
schoonzoon van zr. van de Beek ernstig 

ziek was. Hij is uiteindelijk die week op zijn 
verjaardag overleden. We wensen haar als ge-

meente heel veel sterkte met dit verlies in haar 
leven en in dat van haar dochter en haar gezin. 

Komende dinsdag 03 januari zal br. Bult-
huis van het Lierdererf in het Gelre ziekenhuis 
nadere onderzoeken aan zijn been krijgen, 
omdat hij daar al lange tijd heel veel pijn aan 
heeft. We hopen met hem en zijn vrouw mee, 
dat de oorzaak ervan gevonden zal worden, 
zodat een gerichte behandeling plaatsvinden 
kan. 
 

Kerkdienst 
oordat de nieuwjaarsmorgen dit nieuwe 
jaar op de zondag zelf valt, komen we als 

gemeente ’s morgens samen. Na een voor ve-
len korte nacht houden we het samenzijn maar 
wat korter. In ieder geval het bijbelgedeelte, 
want dat bestaat deze keer uit 1 vers: Luk. 
2:21. Het vers staat direct aansluitend op het 
overbekende Kerstverhaal. We gaan beluiste-
ren, waarom het passend is om dat vers juist 
op deze nieuwjaarsmorgen te lezen. 

Aansluitend op de kerkdienst zal er tijdens 
het koffiedrinken voldoende gelegenheid zijn 
om elkaar al het goede voor het nieuwe jaar 
toe te wensen. 
 

Kerknieuws van volgende week 
olgende week zal onze scriba Martien 
Hertgers de Kerknieuws maken. Een ie-

der kan eventuele kopij via scriba@pkn-
lieren.nl naar hem toezenden. 
 

Het nieuwe jaar 2023 
p deze zondag heeft het nieuwe jaar 2023 
een aanvang genomen. Een jaar volop 

kansen, mogelijkheden en  uitdagingen liggen 
voor ons. Ik wens een ieder een goed, gezond 
en bovenal gezegend nieuw 
jaar toe, waarop we hopelijk 
aan het einde van het jaar met 
een goed gevoel op terugzien 
kunnen. 
 
 

 

  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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