
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 12 februari 2023, 19e jaargang, nummer 07 
 

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

Zondag 12 februari: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf 
koster & techniek: Theo Hertog 
organist: Willem Kroon 
1e collecte: aardbevingsramp in Turkije & Syrië, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Akkerhuis van de Keizersmantel 
koffieschenkers: Ada van Dam & Anja de Graaf 

Zondag 19 februari: 10.00 uur: ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

 

Jarig 
orgen, maandag 13 februari, is zr. Brink 
in het Zonnehuis jarig. We feliciteren 

als gemeente u daarmee, en wensen u Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Bedankt 
ijn hartelijke dank voor het hartverwar-
mende medeleven in de vorm van kaar-

ten met lieve woorden, telefoontjes, bezoek-
jes, persoonlijke aandacht n.a.v. het overlijden 
van mijn schoonzoon, deze aandacht  hebben 
mijn dochter en mij heel goed gedaan! En ik 
voel mij door de gemeente en ds. de Graaf ge-
dragen. 

Hartelijke groeten van Hannie van de Beek. 
 

Bericht namens de wijkdames 
oor gebrek aan wijkmedewerkers heb-
ben wij in een gezamenlijk overleg 

met ouderlingen en wijkmedewerkers be-
sloten om de leeftijdsgrens voor verjaar-
dagsbezoekjes van 70 jaar naar 75 jaar te 
verhogen. Dit is per 01-01-2023 ingegaan. 

Met vriendelijke groet namens de wijkme-
dewerkers, 

Elly Bogerman.  
 

De 1e collecte van vandaag 
et dodental van de aardbeving in de 
nacht van 05-06 februari en de naschok-

ken in Turkije & Syrië is tot ruim 20.000 op-
gelopen. Velen worden nog vermist, en tien-
duizenden mensen zijn gewond geraakt. Er 
wordt in het rampgebied nog met man en 
macht naar overlevenden gezocht. In Zuid-
Turkije zijn als gevolg van de aardbeving met 
een kracht van 7,8 zeker duizenden gebouwen 
in 10 grote steden ingestort. In de kustplaats 
Iskenderun is een ziekenhuis ingestort. Daar-
door zijn andere ziekenhuizen in de regio 
overvol, melden Turkse media. Reddingswer-
kers en burgers halen brokstukken weg om bij 
slachtoffers te komen. Dat werk wordt door 
instortingsgevaar bemoeilijkt. Ook het winter-
se weer bemoeilijkt de reddingsoperatie. 

De collecte voor de bestrijding van het leed 
door deze verwoestende aardbeving wordt van 
harte aanbevolen. U kunt uw gift vandaag op 
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de rekening van de Diaconie prot. gem. Lie-
ren-Beekbergen NL05RAB00306001888 met 
vermelding Turkije/Syrië doneren of overma-
ken. 
 

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 komen 
helpen met ramen wassen, spinnenwebben 
ragen etc.? En als u denkt ‘Dat kan ik alle-
maal niet meer’, dan zijn er andere moge-
lijkheden: misschien kunt u wel lekkere 
broodjes voor de harde werkers smeren, of 
heerlijke soep koken? 

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

Groet, Lidy, Ans & Anja. 
 

Holocaust 
agatellisering van de holocaust komt 
op scholen voor. Voetbal en Israël zijn 

vaak de bron van grievende antisemitische 
uitspraken. Dit concludeert de Anne Frank 
stichting. 

Antisemitisme in het voortgezet onder-
wijs is in 2022 ten opzichte van 2013 iets 

toegenomen: 42% 
van de docenten 
was afgelopen jaar 
een of meerdere 
keren van een 
grievende anti-
semitische opmer-

king of voorval getuige, blijkt uit onder-

zoek van bureau Panteia in opdracht van 
de Anne Frank stichting. In 2013 was dat 
35%. Meestal wordt in verband met een 
voetbalwedstrijd met ‘Joden’ gescholden. 
Op scholen met veel Marokkaans- en 
Turks-Nederlandse leerlingen hangt antise-
mitisme in toenemende mate met het 
Israëlisch-Palestijnse conflict samen. 

Het onderzoek van de Anne Frank Stich-
ting is vanwege de coronapandemie 2 jaar 
uitgesteld, en komt nu - per toeval - op een 
opmerkelijk moment. Want 2 weken gele-
den baarde een omstreden onderzoek van 
de Amerikaanse Claims conference nog 
opzien. Dat stelde, dat een ¼ van de Ne-
derlandse jongeren tussen de 18 en 40 jaar 
vindt, dat de holocaust sterk overdreven 
wordt (17%) of een mythe is (6%). Op de 
onderzoeksmethode ontstond kritiek, die de 
Claims conference niet weerleggen kon of 
wilde. 

(Trouw.nl, 08-02-2023) 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen donderdag 09 februari is zr. 
Akkerhuis van de Keizersmantel van-

uit het Gelre ziekenhuis weer thuisgeko-
men. We zijn met haar en haar man dank-
baar, dat de medische ingreep goed verlo-
pen is. Ze zal nu de komende tijd rustig aan 
moeten doen, we wensen haar daarbij een 
voorspoedig herstel toe. 

 

Kerkdienst 
e lezen deze morgen de bijbelge-
deelten van Gen. 18:1-15 & Rom. 

1:8-15. Zowel Abraham als Paulus blijken 
op een bijzondere wijze met de mensen, 
die ze ontmoeten, om te gaan. Hoe zich dat 
uitte en waarom dat bijzonder is, gaan we 
beluisteren, en we zullen ontdekken, wat 
dat ook voor ons zelf te betekenen heeft. 
 

 

  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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