
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 19 februari 2023, 19e jaargang, nummer 08 
 

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

Zondag 19 februari: 10.00 uur: ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen 
koster & techniek: Cor Hania 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Barendregt van de Wittekruisweg 
koffieschenkers: Gerry & Martien Hertgers 

Zondag 26 februari: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten 
pianist: Bob Fillekes 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

 

Jarig 
orgen, maandag 20 februari, is br. Veeninga 
van de Lierderstraat jarig. We willen u als ge-

meente hiermee van harte feliciteren, en wensen u sa-
men met uw vrouw een fijne verjaardag toe. 
 

De 1e collecte van vorige week 
orige week zondag 11 februari was een speciale 
collecte van de diaconie voor de slachtoffers van 

de aardbevingsramp in Turkije en Syrië bestemd. De-
ze collecte heeft in totaal € 945,25 opgebracht (dit is 
inclusief de giften per bankoverschrijving). De diaco-
nie heeft besloten om dit bedrag voor de helft naar Gi-
ro 555 over te maken en de andere helft naar Kerkin-
Actie. Dit bedrag is voor kerken in Syrië, die hulp aan 
slachtoffers bieden, zoals maaltijden, medicijnen, de-
kens of een dekzeil om bij beschadigde huizen enige 
bescherming te bieden.  

Namens de diaconie danken we alle gulle gevers 
om dit mooie bedrag aan de genoemde doelen ter be-
schikking te kunnen stellen. 
 

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, zodoen-
de 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 allemaal niet meer’, dan zijn er an-
dere mogelijkheden: misschien kunt u wel lekkere 
broodjes voor de harde werkers smeren, of heerlijke 
soep koken? 

Helpt u ook komende vrijdag 24 februari mee? 
Wilt u dat dan aan één van ons doorgeven? Vele han-
den, is samen veel plezier! (Loesje) Opgeven kan via 
Lidy 06-22347602, Ans 055-5410389 of Anja 06-499-
26923. 

Groet, Lidy, Ans & Anja. 
 

Ons Kerkblad 
innenkort verschijnt Ons Kerkblad weer. Kopij 
hiervoor kan t/m komende zaterdag 25 februari 

nog bij Wilma Boot (kerkblad@pknlieren.nl) ingele-
verd worden. 
 
 

 

  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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