LiLieren - Beekbergen

Kerknieuws
Berichten van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 8 april 2018, 15e jaargang, nummer 14
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:
Zondag 8 april: 10.00 uur:

de heer G. Timmer uit Heerde
Koster: Hanneke Diks
techniek: Peter van Asselt
pianist: Bob Fillekes
kindernevendienst: groep 1 t/m 8: Annet Wiersinga
koffieschenkers: Hanny van de Beek & Tineke van der Schoor
1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk
de bloemen gaan als groet naar br. A. Boks

Zondag 15 april: 10.00 uur:

ds. A.P. de Graaf
Koster: Anja de Graaf
techniek: Theo Hertog
organist: Willem Kroon
kindernevendienst groep 1 t/m 8: Hanneke Diks
koffieschenkers: Reinoud & Zwanette Roukema
1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk

Vanuit de gemeente

Classis

omende week twee 70-plussers die hun
verjaardag hopen te vieren. Op 9 april zr.
E.J. Wilbrink-Lammers, Voshuizen 5, en 12 april
br. J.A. Leene, Hulleweg 33. Beiden wensen wij
een blijde feestdag en Gods zegen toe in het
nieuwe levensjaar.

P 1 mei a.s. worden de 5 classicale
vergaderingen – Apeldoorn, Harderwijk,
Hattem, Ede en Nijkerk – voortgezet door de
nieuwe classicale vergadering (cv) Veluwe. Op
diezelfde
datum
wordt
de
nieuwe
classispredikant voor de cv Veluwe benoemd.
Het aantal afgevaardigden naar de cv Veluwe is
21. Preses van de cv Veluwe is ouderling Martin
Morsink uit Barneveld en scriba is ouderling
Gerrit Bok uit Apeldoorn.
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Trappen Happen

Natuur en Schepping

E

en nieuw team van jongeren en ouderen is
gestart om de jongerenreis van 2019 voor te
bereiden. Nog veel is onzeker, maar de acties
gaan beginnen om ervoor te zorgen dat er geld in
het laatje gaat komen. Dus daarom wordt er
op zaterdag 21 april een fietstocht georganiseerd.
We beginnen om 15.00 bij Het Hoogepad met
koffie, thee en wat lekkers. Om 15.30 vertrekken
we voor een fietstocht met puzzel van ongeveer
30 kilometer. Halverwege is er een stop met wat
lekkers. Na de tocht is er een borrel en een
hamburger en wordt de winnaar van de puzzel
bekend gemaakt. Als ondersteuning voor de reis
vragen we een vrijwillige bijdrage.
Zet de datum snel in je agenda en geef je op voor
deze leuke fietstocht bij Roelof-Jan van Ark (KleinCanada 55, 055-5064688) of Frans Hietbrink
(Lierderstraat 25, 055-5064688) of via
jongerenreis.beekbergen@gmail.com

(gedicht van Els Hengstman-van Olst)
Als ik opzie naar de sterren,
opzie naar het groots heelal,
mij verbaas over de kosmos,
wie is er die dit weten zal?
Wie kan miljarden sterren tellen,
wie kent hun namen één voor één?
En dan de schoonheid en hun kleuren,
niemand kan dat, ik ken er geen!
Oneindig is hun variatie,
oneindig vanaf hun pril begin,
wie gaf zoveel aan de hemel,
wat is de oorsprong, wat de zin?
"Ik Ben de maker van de sterren,
Ik schiep ze allen, ken hun naam,
gaf ze een plaats in de kosmos,
Ik ken ze allemaal tezaam!"
"Als jij verbaasd bent over Mijn werken,
verbaasd bent over wie Ik ben,
weet dan dat Ik jou, Mijn kind,
eerder zag, bemin en ken."
"Want veel meer dan al de sterren,
veel meer dan al wat Ik ooit schiep,
schep Ik belang in een relatie,
daarom was Ik het die jou riep!"

Kerknieuws

V

olgende kerknieuws zal weer worden
verzorgd door onze predikant. Eventuele
kopij
kan
worden
verstuurd
naar
apdegraaf@wxs.nl


 scriba Martien Hertgers
Ons kerkelijk leven - ook vanaf vrijdagavond de nieuwste Kerknieuws - is via www.pknbeekbergen.nl op het Internet te vinden.

