
 

Kerknieuws  
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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 05 maart 2023, 19e jaargang, nummer 10 
 

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

Zondag 05 maart: 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf, maaltijd van de Heer 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Henk Mulder 
1e collecte: zending, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. Schraa van de Heimeriete 
koffieschenkers: Arno Diks & Femmy Hoets 

Zondag 12 maart: 10.00 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn 
organist: Hennita Benjamins 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog 

 

Jarig 
orgen, maandag 06 maart, is br. Rozen-
daal van de Evert Jan Boksweg jarig. 

Ondanks de leegte, die dit jaar uw leven bin-
nengekomen is, willen we als gemeente na de 
verjaardag van uw vrouw vorige maand ook u 
hiermee feliciteren, en wensen u samen toch 
een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 

Grote schoonmaak (2) 
at hebben we hard gewerkt op vrijdag 
24 februari! Er stonden heel wat taken 

op het rooster, maar gaandeweg werd alles af-
gevinkt. 
➢ Gordijnen eraf, uitkloppen en er weer 

aanhangen 
➢ Alles, echt alles ragen 
➢ Alle ramen van binnen en van buiten 

schoon. 
➢ Alle tafels en stoelen afgenomen 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ónvoor-
stelbaar hoeveel werk er verzet is, en hoe ge-
zellig het was, bij de koffie, bij de heerlijke 
lunch. We gaan geen namen noemen, maar 
dank jullie wel voor alle hulp! 

Rina Hertgers gaat na jaren stoppen met het 
tweewekelijks poetsen van de kerk en Tref-
punt, waarvoor veel dank. Gelukkig wil Ada 
van Dam haar taak overnemen. Erna Wilbrink 
en zij maken samen een frisse nieuwe start. En 
… “Vele handen, is samen veel plezier!” 
(Loesje) is helemaal waar. 

Anja. 
 

Anke heeft zelfs een loflied (op de melodie 
Loflied op Dora van Wim Sonneveld) geschre-
ven: 
 

Sinds vorige week blinken de ruiten als 
spiegels, 
sinds vorige week is de stoep ‘t schoonste 
van heel het dorp.  
Nergens vind je nog een kruimpie 
of een stoffie of een pluimpie, 
en als je van de vloer wilt eten, kun je dat. 
Sinds vorige week zijn de wc’s ’n paleisie, 
en het meubilair straalt je weer tegemoet.  
Waarom, waarom zul je vragen, 
waren dat bijzond’re dagen?  
Nou da’s de dag, dat een bijzondere ploeg 
de schoonmaak doet.  
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En daarom ... 
zeg ik tegen alle schoonmakers, 
en daarom zeg ik: 
jullie zijn kampioenen. 
Met stoffer en blik, 
een ploeg van jewelste,  
dat zie nu pas goed. 
Als jullie de binnenboel, 
jullie de buitenboel doeoen 
 
Als: 
jullie de binnendoel 
jullie de buitenboel 
jullie de bovenboel 
en de benedenboel 
en ook de achterboel 
jullie de heleboel 
doeoen! 

 

Met grote dank, Anke ter Riet. 
 

Symbolische schikking 40-dagentijd 
lotseling verschenen aan hun Mozes en 
Elia, die met Jezus in gesprek waren (Mat-

theüs 17:3). Kernwoorden: Berg, luisteren, 
bidden. Aan Gods tafel zit je niet alleen. Op 
de berg, in stilte luisterend, biddend 3 profe-
ten, gevonden wijsheid. 
 

De 1e collecte van vandaag 
alestijnse christenen vormen een kleine 
gemeenschap in het heilige land: minder 

dan 2% van de bevolking is christen. Kerkin-
Actie steunt het werk van verschillende orga-
nisaties in Palestina, die lokale gemeenten on-
dersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij dia-
conaal werk. 

Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis, 
en dat opent deuren: ze passen het in hun ei-
gen leven toe, en worden in de kerk actiever. 
Samen bespreken ze problemen in de samen-
leving, en zoeken ze naar oplossingen.  

Sinds Marjam door haar vriendin naar een 
bijbelstudie meegenomen werd, is haar leven 
veranderd. De bijeenkomsten sloten bij de da-
gelijkse realiteit goed aan. We lezen verhalen 
over Jezus, en Hij is nu haar grote Voorbeeld. 

Geef in de collecte, of maak je bijdrage op  
de Diaconie Prot. gem. Lieren-Beekbergen 
NL05RABO0306001888, met vermelding 
Palestina over. Hartelijk dank voor uw gift! 
 

De Huiskamer 
lke woensdagmorgen bent u in de Huis-
kamer in het Trefpunt vanaf 10.00 uur 

weer van harte welkom om elkaar voor een 
praatje, een spelletje, en het delen van gezel-
ligheid te ontmoeten. 
 

Gezamenlijke gespreksgroep 
omende woensdagmorgen 08 maart 
komen we als gezamenlijke gespreks-

groep in de Hel-
dringkerk in 
Hoenderloo bij-
een. Deze keer 
gaan we het over 
het pastoraat en 
diaconaat heb-
ben. In het pastoraat leven we als gemeente 
met elkaar mee: hoe kunnen we daaraan op 
een gepaste wijze vorm geven? En met het 
diaconaat komt de hulp aan de naaste 
dichtbij: hoe geven we daaraan vorm? In 
de loop van de eeuwen veranderde het pas-
toraat en diaconaat nogal eens. We ontdek-
ken, waardoor dat zoal kwam, en wat dat 
voor de huidige vormen betekent. We ko-
men van 10.00-11.30 uur bijeen. 

 

Kerkdienst 
e lezen vandaag als bijbelgedeelte 
Luk. 12:22-31. We vieren het avond-

maal, en deze keer staan we eens bij de 
betekenis van de maaltijd zelf stil. We ho-
pen op een feestelijke viering met elkaar. 

 
 
 
 

 

 

  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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