
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 18 december 2022, 18e jaargang, nummer 47 
 

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

Zondag 18 december:   10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, 4e adventszondag 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: JOP, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Meuleman van het Mark 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Anja de Graaf 

Zaterdag 24 december: 19.00 uur: ds. A.P. de Graaf, Kerstavonddienst 
koster & techniek: Jibbe Hertgers 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
koffieschenkers: niet van toepassing 

Zondag 25 december:   10.00 uur: dhr. C. Bulens uit Apeldoorn, Kerstmorgendienst 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

 

Jarig 
omende vrijdag 23 december is zr. 
van Dam van Klein Canada jarig. We 

willen als gemeente u samen met uw man 
hiermee van harte feliciteren, en wensen u 
samen met allen, die u dierbaar zijn, een 
fijne verjaardag en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar toe. 
 

De Schuur houdt haar winterstop 
isteren, zaterdag 17 december sloot 
De Schuur haar deuren voor de WIN-

TERSTOP, en opent ze weer op donderdag 
02 februari 2023 om 13.00 uur. Tijdens de-
ze winterstop kunt u geen goederen aanle-
veren. Vanaf 02 februari 2023 ontvangen 
wij u weer graag in onze winkel en aan de 
koffietafel. De medewerkers van De 
Schuur wensen u gezegende kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar. 

Symbolische bloemschikking 4e advent 
Genesis 38:26) Juda herkende haar, en 
zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik 

heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw 
gegeven.’ 

Clematuspluis, gedroogde halmen, mis-
canthus. Pluizig en onduidelijk qua vorm. 
Symbool: versluieren. Rose peperbes. 
Symbool: de pijn van Tamar is verzacht, 
doordat zij alsnog zwanger werd, het licht 
brak door haar pijn heen. 
 

De 1e collecte van vandaag 
e collecte van vandaag is bestemd 
voor het jeugdwerk van de Protestant-

se kerk. Het Kerstverhaal spelen en bele-
ven. Welke afwegingen maakte de herber-
gier, toen Jozef en Maria voor zijn deur 
stonden? Wat ging er in de herders om, 
toen ze de engelen hoorden zingen? En wat 
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dachten de Wijzen, toen ze de ster volg-
den? Met de KerstChallenge - een spel van 
Jong protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse kerk - kruipen jongeren 
in de huid van de personages uit het Kerst-
verhaal. De KerstChallenge is een uitda-
ging om het Kerstverhaal op een nieuwe 
manier te ervaren. Jongeren doen opdrach-
ten, lossen puzzels op, en verzamelen 
zoveel mogelijk punten. Maar liefst 6.000 
jongeren doen elk jaar hieraan mee. 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de 
Huiskamer in het Trefpunt vanaf 10.00 

uur weer van harte welkom om elkaar voor 
een praatje, een spelletje, en het delen van 
gezelligheid te ontmoeten. 
 

Gezamenlijke gespreksgroep 
omende woensdagmorgen 21 decem-
ber komen we als gezamenlijke ge-

spreksgroep in onze kerk in de kerken-
raadskamer bijeen. We komen van 10.00-
11.30 uur bijeen. 

Deze keer gaan we over de kerkdienst in 
gesprek. De kerkdiensten vormen voor ve-

len het hart van de 
gemeente. Daar ont-
moet je elkaar, daar 
kunnen we ons ge-
loof delen en verdie-
pen. Velen hebben 
uiteenlopende ge-

dachten over hoe kerkdiensten zijn, én hoe 
ze zouden moeten zijn. We gaan over uit-
eenlopende aspecten in gesprek. 
 

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

de zaterdag 24 december nog bij Wilma 
Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingeleverd 
worden. 

Symbolische bloemschikking Kerst 
Lucas 2:7) En ze bracht een Zoon ter we-
reld, haar Eerstgeborene. Ze wikkelde 

Hem in doeken, en legde Hem in een voe-
derbak, omdat er in het gastenverblijf voor 
hun geen plaats was. 

4 Kaarsen op, elke hoek 1, en in het 
midden de Kerstkaars met daaromheen 
lampjes. 

Witte bessen en groen uitlopende kleine 
bolletjes om het feestelijke van Kerst te 
onderstrepen. 

Stralend licht: de nieuwe dag begint met 
sterren in de nacht. 
 

Kerkdiensten 
eze zondag is het de 4e adventszon-
dag. We lezen als bijbelgedeelte 

Luk. 1:39-56. Maria komt bij haar tante 
Elizabeth aan. Er komen goede wensen 
over en weer. We beluisteren, wat deze 
woorden van Maria te betekenen heb-
ben, en hoe ze ook voor ons leven van 
belang zijn. 

De Kerstdiensten in het volgende 
weekeinde zijn in de kerkzaal zelf. Ko-
mende zaterdagavond 24 december, op 
Kerstavond, zullen we veel bekende 
Kerstliederen zingen, en ook het Kerste-
vangelie uit Luk. 2 lezen. En de Kerst-
preek dit jaar zal een heel bijzondere 
worden. Heel anders dan andere Kerst-
preken. Maar juist daarin zal het de 
Kerstboodschap op een heel bijzondere 
wijze in het eigen leven demonstreren. 
De Kerstavonddienst begint om 19.00 
uur. 
 
 

 

  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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