
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 25 december 2022, 18e jaargang, nummer 48 
 

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

Zondag 25 december: 10.00 uur: dhr. C. Bulens uit Apeldoorn, Kerstmorgendienst 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: Kinderen in de knel, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar br. Leene van de Hulleweg 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

Zondag 01 januari:      10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, nieuwjaarsmorgen 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

 

Jarig 
andaag, 1e Kerstdag, is br. Bulthuis van 
het Lierdererf jarig, en komende vrijdag 

30 december is zr. Hulsegge van de Lierder-
straat jarig. We wensen u als gemeente samen 
met allen, die u dierbaar zijn, en fijne ver-
jaardag en Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

Inzamelingsactie WHOE succesvol 
e inzamelingsactie, die de stichting 
Werkgroep Hulptransporten Oost-Euro-

pa (WHOE) in Apeldoorn gehouden heeft, was 
een groot succes. Afgelopen zaterdag is een 
vrachtwagen vol met voedingsmiddelen, win-
terkleding en beddengoed naar Oekraïne ver-
trokken.  

Apeldoorners konden op vrijdag 09 & 
zaterdag 10 december houdbare voedingsmid-
delen naar de opslag van WHOE op het Zwit-
salterrein aan de Vlijtseweg brengen. Er werd 
op beide dagen zóveel ingezameld, dat er zelfs 
een 2e vrachtwagen vertrekken kan. 

De vrachtwagen, die zaterdag vertrok, heeft 
Borshchiv als bestemming. In deze plaats 

heeft het Rode Kruis van Ternopil een opslag. 
Van hieruit worden de spullen verder gedistri-
bueerd. De verwachting is, dat er deze week 
nog een wagen met goederen wegrijden kan. 
Deze gaat richting Chmelnitski. 

(De Stentor, 19-12-2022) 
 

De 1e collecte van Kerstavond 
e Herberg is al ruim 40 jaar een laag-
drempelige ontmoetingsplek voor ieder-

een, die aan aandacht, gezelligheid, een ge-
sprek, een kop koffie/thee, een kop soep of 
een warme maaltijd behoefte heeft. In De Her-
berg willen wij ervoor zorgen, dat iedereen 
zich thuis voelt. De Herberg is een plek, waar 
iemand even niks moet, geen verplichtingen 
heeft. Mensen mogen hier echt zijn, wie ze 
zijn. Onvoorwaardelijk. 

Het doel van stichting De Herberg Apel-
doorn is om vanuit een christelijke inspiratie 
in Apeldoorn op praktische wijze present te 
zijn ten behoeve van een ieder, die daaraan 
behoefte heeft, en in het bijzonder dak- of 
thuislozen. 
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Er is bij De Herberg veel te doen. Activitei-
ten, die wij al jaren bieden, en nieuwe activi-
teiten om ook andere bezoekers in De Herberg 
hun plek te mogen geven. 

In samenwerking met 3 andere maatschap-
pelijke initiatieven in Apeldoorn, de stichting 
VoedselSurplus en de Dirk van den Broek aan 
Kanaal Noord zetten we ons in om voedsel-
verspilling naar voedsel van waarde om te 
zetten. 

De diaconie heeft de opbrengst van de 
Kerstnachtdienst voor Stichting De Herberg 
bestemd. U kunt uw gift ook naar de rekening 
van de diaconie overmaken: Diaconie Prot. 
gem. Lieren-Beekbergen NL05RABO030600-
1888. 
 

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 voederbak, 
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 onder-
strepen. 

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

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. 
 

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

Van de diaconie vernamen wij tot onze verras-
sing, dat de diaconale collecte volgende zondag 
01 januari 2023 ook voor ons en uw schoolproject 
in Gambia gehouden zal worden. 

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 betalen. Het 
aantal schoolkinderen blijft groeien, 
zodat nu 1 van de ruwbouw lokalen 
met o.a. banken, tafels, een school-
bord enz. gereedgemaakt en inge-
richt moet worden. 

Op 08 januari a.s. vertrekken wij weer naar 
Gambia, zodat wij uw giften, indien deze voor de-
ze datum uit bij de diaconie binnenkomen, zelf 
meenemen kunnen. U kunt uw gift natuurlijk ook 
op de bankrekening van de diaconie, nummer  
NL05RABO0306001888 overmaken. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokken-
heid, en wensen u allen een gezegend Kerstfeest 
en een voorspoedig 2023 toe. 

Een hartelijke groet van Astrid & Frank Bak. 
 

Bijna 60% Nederlanders niet gelovig 
et aantal Nederlanders, dat zegt niet gelovig 
te zijn, is vorig jaar opnieuw toegenomen. 

Bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en 
ouder zegt niet religieus te zijn of tot een levens-
beschouwelijke groep te behoren, meldt het CBS. 

Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name 
het aantal katholieken is afgenomen. Vorig jaar 
was 18% van de Nederlanders rooms-katholiek. 
Dat was in 2010 nog 27%. 

Het aantal protestanten nam minder hard af; 
18% in 2010 tegen 14% in 2021. Het aantal mos-
lims bleef met zo’n 5% stabiel. 

(Teletekst, 22-12-2022) 
 

Vanuit de gemeente 
e leven als gemeente mee met zr. van de 
Beek van de Koningspage. Haar schoon-

zoon, die al langere tijd met ziekte te maken had, 
werd 3 weken geleden in een hospice opgenomen, 
en was deze week dermate verslechterd, dat zijn 
levenseinde aanstaande was. Of dit reeds plaats-
gevonden heeft op het moment, dat ik dit stukje 
maak, weet ik niet, maar we beseffen, dat het voor 
haar, en in het bijzonder voor haar dochter en haar 
gezin, een moeilijke tijd is. We wensen hun Gods 
troost en nabijheid in deze dagen van het defini-
tieve afscheid nemen toe. 
 

 

 

  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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