
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 
 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 04 december 2022, 18e jaargang, nummer 45 
 

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

Zondag 04 december: 10.00 uur: ds. M. Bossenbroek uit Nunspeet, 2e adventszondag 
koster & techniek: Cor Hania 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Vriezekolk van de Koningspage 
koffieschenkers: Gerrie & Martien Hertgers 

Zondag 11 december: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten, 3e adventszondag 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

 

Jarig 
orgen, maandag 05 december, is br. Ha-
gen van het Kanaal zuid jarig, en ko-

mende woensdag 07 december is br. Gries-
doorn van de Lage bergweg jarig. We willen 
als gemeente u hiermee van harte feliciteren, 
en wensen u samen met allen, die u dierbaar 
zijn, een fijne dag en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

Symbolische bloemschikking 2e advent 
Ruth 4:15) Je schoondochter, die je meer 
dan 1.000 zonen liefheeft, heeft hem ge-

baard. 
Korenaren. Symbool: Ruth komt in het 

broodhuis - Bethlehem - terecht. 
Pinusnaalden. Symbool: de Pinus is een 

pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van 
Ruth en Naomi verbeeld. 
 

De 1e collecte van vandaag 
iljoenen Syriërs zijn in de afgelopen 10 
jaar vanwege het oorlogsgeweld hun 

land ontvlucht. Velen zijn terechtgekomen in 
de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak, en 
leven er in extreme armoede. Zo goed en zo 

kwaad als het kan, proberen ze een nieuw be-
staan op te bouwen. Dat is lastig. Door de 
zware economische crisis is er nauwelijks 
werk. 

KerkinActie ondersteunt Syrische vluchte-
lingen en arme lokale families met een op-
leiding in sectoren, waar veel vraag naar per-
soneel is, of met het opzetten van een eigen 
bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma 
voor Syrische vluchtelingen opgezet om in de 
thuiszorg en basisgezondheidszorg werken te 
gaan. In Jordanië krijgen vluchtelingen met 
trainingen en een lening de kans om als onder-
nemer een nieuwe start te maken. Niet alleen 
Syrische vluchtelingen worden geholpen, 
maar ook de lokale inwoners, die in armoede 
leven. 

Met jouw bijdrage aan de collecte steun je 
het werk van KerkinActie voor Syrische 
vluchtelingen om in hun eigen inkomen te 
voorzien. Van harte aanbevolen. 
 

Inzamelingsactie Oekraïne 
elpt u mee om Oekraïne te helpen? Stichting 
werkgroep hulptransporten Oost-Europa 

heeft in overleg met het Rode Kruis in de plaats 
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Temopil besloten om dit jaar nog een vrachtwa-
gen vol houdbare etenswaren naar de Oekraïne te 
brengen. Vooral nu de winterperiode aanbreekt, is 
dit een bittere noodzaak.  

Zij houden daarom nu een speciale inzame-
lingsactie. Wij willen als diaconie van de PKN 
Lieren hen hierbij graag helpen. Wat zamelen we 
in? 

Etenswaren: 
• pasta     
• rijst     
• bloem    
• vlees in blik 
• groente in blik    
• bonen in blik  
Let op: geen glazen potten! 
 

Drinken:  
• bronwater en dergelijke 
• houdbare melk 
• koffie en thee 
 

Overige (voedings)middelen:  
• suiker 
• zout    
• kaarsen 
• zonnebloemolie  

 

Komende woensdag 07 december van 9.30 uur tot 
12.00 uur kunt u uw houdbare etenswaren/drinken 
en overige middelen in het Trefpunt bij De Ark 
2.0 (kindernevendienstruimte) brengen. Wij gaan 
de ingezamelde spullen op zaterdag 10 december 
naar de grote inzamelingsactie brengen. 

U kunt natuurlijk ook een financiële bijdrage 
doen. U kunt deze op de bankrekening van de 
Stichting WHOE NL53ABNA0432455094 onder 
vermelding van Noodhulp Oekraïne overmaken. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage namens de di-
aconie. 
 

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

te welkom om elkaar voor een praatje, een spelle-
tje, en het delen van gezelligheid te ontmoeten. 
 

Geen kerstmarkt 
orige week vertelden we nog van de  kerst-
markt komende zaterdag 10 december. Toch 

kan de Kerstmarkt helaas niet doorgaan. De plan-

ning en de voorbereidingen kosten meer tijd, e-
nergie en menskracht dan we gehoopt hadden. 
Het doel om via de kerstmarkt voor Moldavië 
geld op te halen gaat nu via de (kerst)kaartenver-
koop en andere kerstartikelen in het Trefpunt. 
Ook de aankomende zondagen kunnen er weer 
zelfgemaakte (kerst)kaarten en nu ook andere 
mooie zelfgemaakte kerstartikelen gekocht wor-
den. Met vriendelijke groet van de Werkgroep 
missionair, 

Hennita, Rina, Saskia & Gerda. 
 

Concert 
omende zaterdagavond 10 december houden 
de christelijk gemengde zangvereniging Ho-

sanna uit Lieren & het seniorenorkest De vrien-
denkring uit Klarenbeek/Oosterhuizen een ad-
ventsconcert in de dorpskerk in Beekbergen. De 
aanvang is om 19.30 uur. De toegang is gratis, er 
is wel een collecte bij de 
uitgang voor de onkosten-
bestrijding. Iedereen is van 
harte welkom. 
 

De Schuur houdt haar winterstop 
p 17 december a.s. om 16.00 uur sluit De Schuur 
haar deuren voor de WINTERSTOP, en opent ze 

weer op donderdag 02 februari 2023 om 13.00 uur. 
Tijdens de winterstop kunt u geen goederen aanleve-
ren. Vanaf 02 februari 2023 ontvangen wij u weer 
graag in onze winkel en aan de koffietafel. De mede-
werkers van De Schuur wensen u gezegende kerst-
dagen en een gelukkig Nieuwjaar. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 28 november is zr. Wilbrink 
van de Dorpstraat vanuit het Gelre ziekenhuis 

weer thuisgekomen. We zijn samen met haar man 
dankbaar hiervoor, en hopen met hen mee, dat het nu 
voorlopig goed gaan mag. 

Ook br. Vriezekolk van de Koningspage is vanuit 
het Gelre ziekenhuis weer thuis gekomen. Het is nu 
wachten op de definitieve uitslag. Als bemoediging 
zijn vandaag de bloemen van de gemeente voor hem. 
 

De Kerknieuws van volgende week 
olgende week zal onze scriba Martien Hertgers 
de Kerknieuws maken. Een ieder kan eventuele 

kopij via scriba@pknlieren.nl naar hem toezenden. 
 

 

  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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