
 

Kerknieuws  

verzonden aan 55 personen) 
 

 

Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 26 februari 2023, 19e jaargang, nummer 09 
 

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

Zondag 26 februari: 10.00 uur: ds. L. van Rouendal uit Houten 
koster & techniek: Jan Akkerhuis 
pianist: Bob Fillekes 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar fam. van den Beld van de Lierderstraat 
koffieschenkers: Wilma van Beek & Anne Jan Kooistra 

Zondag 05 maart:     10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer 
organist: Henk Mulder 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

 

Jarig 
andaag, zondag 26 februari, is br. van den Beld 
van de Zwarte bergweg jarig, en komende 

woensdag 01 maart is zr. van den Beld van de Lier-
derstraat jarig. We wensen als gemeente u samen met 
uw echtgenoten een fijne verjaardag en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Symbolische schikking 40-dagentijd 
ant er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw 
God, vereer alleen Hem.’ (Mattheüs 4:10b) 

Kernwoorden: verleiding en beproeving, vergezich-
ten. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange 
weg. Uit liefde voor jou. Wandelen in de woestijn. 
Leeftocht. Het vergezicht. 
 

De 1e collecte van vandaag 
eer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als 

gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor 
deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden 
waren. Maar als die ook overlijden, staan veel 
weeskinderen alleen ervoor. Het kind, dat gezinshoofd 
is, moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen 
zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhou-

den. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hun 
niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmateria-
len en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme ar-
moede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of 
visser, dagloner, of verkopen iets op straat. Meisjes 
belanden regelmatig in de prostitutie. 

De Raad van kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders wor-
den getraind om hen te begeleiden en praktisch te be-
geleiden. Ook kinderen, die gezinshoofd zijn, worden 
getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat 
zijn om hun gezin te runnen en een opleiding af te 
maken. 

Geef in de collecte, of maak je bijdrage op de 
rekening van de Diaconie Prot. gem. Lieren-
Beekbergen NL05RABO0306001888, met vermel-
ding: Zambia over. Hartelijk dank voor uw gift! 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huiskamer in 
het Trefpunt vanaf 10.00 uur weer van harte wel-

kom om elkaar voor een praatje, een spelletje, en het 
delen van gezelligheid te ontmoeten. 
 

 

  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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