
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 22 januari 2023, 19e jaargang, nummer 04 
 

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

Zondag 22 januari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: missionair werk, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. Tinholt van de Arnhemseweg 
koffieschenkers: Thea Akkerhuis & Ada van Dam 

Zondag 29 januari: 10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog 

 

Jarig 
omende vrijdag is zr. Meuleman van het 
Mark jarig. We willen als gemeente u 

samen met uw man hiermee van harte felicite-
ren, en wensen u samen met allen, die u dier-
baar zijn, een fijne dag en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar toe. 
 

Coronavirus 
nmiddels is de maatschappij veel minder op 
het coronavirus betrokken, maatregelen zijn 

er nauwelijks, omdat de huidige varianten 
minder ziekmakend zijn. Toch is het virus er 
nog wel degelijk, en een aantal gemeenteleden 
heeft recent het virus ook gehad. Daarom toch 
een oproep vanuit de gemeente om telkens bij 
eventuele klachten voor jezelf rekenschap 
ervan te geven, of het verantwoord is om naar 
een specifieke samenkomst toe te gaan. Er is 
altijd de gelegenheid om bij klachten een co-
ronatest te doen om te bezien, of je het virus 
momenteel bij je draagt. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. 
Kopij hiervoor kan t/m komende zaterdag 

28 januari nog bij Wilma Boot (kerkblad@-
pknlieren.nl) ingeleverd worden. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen woensdag 18 januari is zr. Wil-
brink van de Dorpstraat opnieuw vanwe-

ge benauwdheid in het Gelre ziekenhuis opge-
nomen. We hopen met haar en haar man mee, 
dat ze spoedig baat bij de behandeling hebben 
mag. 
 

Kerkdienst 
e denken vandaag via Luk. 6:1-11 over 
de leefregels na. De bijbel geeft ons op 

allerlei plekken geboden en verboden. Hoe be-
invloeden ze ons leven, en welke waarde heb-
ben ze voor ons? 

 
 

 

  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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