
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 05 februari 2023, 19e jaargang, nummer 06 
 

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

Zondag 05 februari: 10.00 uur: ds. E. van Iperen uit Ugchelen, zondag van het werelddiaconaat 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: werelddiaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van Gelder van de Ds. van Krevelenweg 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

Zondag 12 februari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Ada van Dam & Anja de Graaf 

 

Jarig 
omende dinsdag 07 februari is zr. 
Rozendaal van de Evert Jan Boks-

weg jarig. Een verjaardag met een heel 
verdrietige grijze rand erom heen. Een 
verjaardag, die niet meer compleet is. 
We willen als gemeente u en uw man 
desondanks met deze dag feliciteren, en 
wensen u bovenal Gods zegen en nabij-
heid in het nieuwe levensjaar toe. 
 

Bericht namens de wijkdames 
oor gebrek aan wijkmedewerkers 
hebben wij in een gezamenlijk 

overleg met ouderlingen en wijkmede-
werkers besloten om de leeftijdsgrens 
voor verjaardagsbezoekjes van 70 jaar 
naar 75 jaar te verhogen. Dit is per 01-
01-2023 ingegaan. Met vriendelijke 
groet namens de wijkmedewerkers, 

Elly Bogerman.  
 

Bedankwoord 
p nieuwjaarsdag hielden we als ge-
meente een collecte voor het pro-

ject in Gambia, dat fam. Bak vanuit de 
gemeente leidt. Via hen krijgen we van-
uit de gemeente aldaar onderstaand be-
dankwoord voor de geschonken gift: 
 

Dear brethren, 
he Church in The Gambia is mo-
re than happy to receive money 

from your church in Holland (de pro-
testantse gemeente Lieren church). 
Frank and Astrid on Sunday 15th Ja-
nuary 2023 presented to our Church 
the sum of € 830,- from members of 
your Church, € 120,- from friends 
and € 400,- from the sales of second 
hand goods from your shop. The total 
amount we received from Frank and 
Astrid is €1,350,- (one thousand three 
hundred and fifty euro). 
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This money will help us to complete 
at least two classrooms. 

Frank and Astrid 
will show you some 
photos of the school so 
that you can see how 
far we have gone. 

We are working towards tiling the 
hall which will be used for classes, 
computer lab and other functions. We 
trust God to achieve that by July this 
year. 

On behalf of the church, I am say-
in’ a big thank you for your sacrifice 
of love that you show to humanity. 
The parents of the children you paid 
school fees for are so happy that they 
are praying and thanking God for you 
always. 

We are aware of the constraints 
and challenges out there in times like 
this. As you have chosen to extend 
Christ’s love to us, he will surely re-
ward you. 

Once more, we say a big THANK 

YOU. Yours faithfully, 
Joseph Kanu, Senior Pastor. 

 

Gezamenlijke gespreksgroep 
omende woensdagmorgen 08 fe-
bruari komen we als gezamenlijke 

gespreksgroep in de Heldringkerk in 
Hoenderloo bijeen. Deze keer gaan we 
over het avondmaal in gesprek. Het 
avondmaal heeft in de loop van de eeu-
wen heel wat christenen bezig gehou-
den. Bibliotheken zijn over de betekenis 
en waarde voor ons geloof vol geschre-
ven. We gaan eens in gesprek over de 
plek, die het avondmaal in ons geloof 
inneemt. Maar ook staan we bij de 

avondmaaldiensten zelf stil: voldoen de-
ze aan de ervaring, hoe we het beleven, 
of zijn er zaken, die anders kunnen? We 
komen van 10.00-11.30 uur bijeen. 

 

Grote schoonmaak 
denkt nu vast: ‘Grote schoonmaak? 
Daar doe ik al járen niet meer 

aan!’. Dan houdt u vast tijd over, en dat 
is mooi, want wij kunnen uw hulp goed 
gebruiken! Rina en Erna houden al jaren 
de kerk en het Trefpunt netjes bij. Dat is 
al een hele klus, zodoende komen ze aan 
extra dingen niet toe. 

Vandaar deze oproep: wilt u ons ko-
men helpen met ramen wassen, spinnen-
webben ragen etc.? En als u denkt ‘Dat 
kan ik allemaal niet meer’, dan zijn er 
andere mogelijkheden: misschien kunt u 
wel lekkere broodjes voor de harde wer-
kers smeren, of heerlijke soep koken? 

Helpt u ook mee op vrijdag 24 febru-
ari? Wilt u dat dan aan één van ons 
doorgeven? Vele handen, is samen veel 
plezier! (Loesje) Opgeven kan via Lidy 
06-22347602, Ans 055-5410389 of Anja 
06-49926923. 

Groet, Lidy, Ans & Anja. 
 

Vanuit de gemeente 
orgen, maandag 06 februari, zal 
zr. Akkerhuis van de Keizersman-

tel in het Gelre ziekenhuis een medische 
ingreep ondergaan. Het wachten erop 
heeft heel lang geduurd, maar nu is het 
gelukkig eindelijk zover. We hopen met 
haar en haar man mee, dat alles voor-
spoedig verlopen zal. 
 
 

 

  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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