
 

Kerknieuws  

verzonden aan 56 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 29 januari 2023, 19e jaargang, nummer 05 
 

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

Zondag 29 januari:  10.00 uur: ds. J. Lammers uit Beekbergen 
kosteres & techniek: Wilma Boot 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: Sirkelslag, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Wilbrink van de Dorpstraat 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog 

Zondag 05 februari: 10.00 uur: ds. E. van Iperen uit Ugchelen, zondag van het werelddiaconaat 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

 

De 1e collecte van vandaag 
oe houd je jongeren bij de kerk en bij 
het geloof betrokken? Dat kan bij-

voorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong 
protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun 
eigen locatie een interactief spel. Via onli-
ne verbindingen strijden ze tegen groepen 
in andere plaatsen om de hoogste score. Bij 
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal - en 
vaak ook diaconale thema’s - centraal. Op 
een ongedwongen manier zijn jongeren zo 
met geloofsonderwerpen bezig.  

Steun het jeugdwerk van de Protestantse 
kerk. Geef in de collecte, of maak uw bij-
drage over. U kunt uw gift natuurlijk ook 
op de bankrekening van de diaconie num-
mer  NL05RABO0306001888 overmaken. 
 

Kerkenraadsvergadering 
e kerkenraad vergadert komende woens-
dagavond 01 februari a.s. om 19.30 uur. 

 

De Schuur in Lieren 
anstaande donderdagmiddag 02 februari 
2023 om 13.00 uur is de winterstop voor-

bij, en gaan de deuren van De Schuur weer 
open. U bent dan weer van harte welkom. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 23 januari keerde zr. 
Wilbrink van de Dorpstraat vanuit het 

Gelre ziekenhuis naar huis terug. In het besef, 
dat de benauwdheidsproblemen met enige re-
gelmaat terugkeren zullen. Dat geeft onzeker-
heid. We wensen haar en haar man sterkte in 
deze niet eenvoudige tijd voor hun 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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