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Berichten van de Protestantse gemeente Lieren-Beekbergen 
 

Zondag 12 maart 2023, 19e jaargang, nummer 11 
 

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

Zondag 12 maart: 10.00 uur: ds. J. Kappers uit Apeldoorn 
kosteres & techniek: Anke ter Riet 
organist: Hennita Benjamins 
1e collecte: binnenlands diaconaat, 2e collecte: kerk 
de bloemen gaan naar zr. van Engelen in het Parkhuis 
koffieschenkers: Annemieke Bosch & Tilly Hertog 

Zondag 19 maart: 10.00 uur: ds. B. Stigter uit Ugchelen 
organist: Willem Kroon 
koffieschenkers: Cees & Elly Bogerman 

 

Jarig 
orgen, maandag 13 maart, is zr. van de Beek van de 
Koningspage jarig, en komende dinsdag 14 maart is 

zr. Bak van de Peter van Anrooylaan jarig. We willen u als 
gemeente samen met allen, die u dierbaar zijn, hiermee van 
harte feliciteren, en wensen u Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar toe. 
 

Hartelijk dank 
ank voor de vele kaarten, bezoekjes, bloemen, tele-
foontjes en APP’jes, die ik van u na mijn operatie 

ontvangen mocht. Hierdoor voelde ik mij met de gemeente 
verbonden, en dat voelde fijn. 

Met vriendelijke groet, Thea Akkerhuis. 
 

Symbolische schikking 40-dagentijd 
ezus zei tegen haar: ‘Ik ben Het, Degene, Die met u 
spreekt.’ (Johannes 4:26) Kernwoorden: bron, reflectie, 

verscheidenheid. De spiegel refereert aan water en reflec-
tie. Bronnen van inspiratie, spiegels met gedachten. Ver-
binding voor mij. En jou. 
 

De 1e collecte van vandaag 
n Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd, en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 

vraagt ons om niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, TBS-pati-
enten en hun familie een helpende hand om aan herstel te 
werken. 

KerkinActie ondersteunt diverse initiatieven in Neder-
land, die naar gevangenen en hun partners en kinderen om-
zien, hen tijdens de detentie bezoeken, maar hun ook in de 
maatschappij een nieuwe kans bieden.  

Exodus, partner van KerkinActie, organiseert bijvoor-
beeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kun-
nen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder 
- het gaat vrijwel altijd om vaders - meerdere dagen in de 
gevangenis opzoeken en samen activiteiten doen. Van har-
te aanbevolen! 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen maandag 06 maart is zr. van Engelen van de 
Libellestraat in het Zuiderparkhuis in Apeldoorn op-

genomen, omdat het thuis niet langer meer ging. Een hele 
overgang voor haar, maar ze hoopt de kerkdiensten en de 
Huiskamer te blijven bezoeken. We wensen haar daar een 
goede tijd toe. 

Afgelopen dinsdag 07 maart moest br. Ladiges van het 
Zonnehuis, partner van zr. Boks, na een plotselinge ver-
slechtering van zijn gezondheid in het Gelre ziekenhuis 
opgenomen worden. Bij het maken van dit stukje ging het 
weer wat beter. We wensen hem sterkte en een voorspoe-
dig herstel toe. 
 

De Kerknieuws van de komende weken 
e komende 2 weken zal onze scriba Martien Hertgers 
de Kerknieuws maken. Een ieder kan eventuele kopij 

via scriba@pknlieren.nl naar hem toezenden. 
 

 

  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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