Lieren - Beekbergen

Kerknieuws
Berichten van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 3 september 2017, 13e jaargang, nummer 32
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:
Zondag 3 september: 10.00 uur:

ds. J. Ek uit Brummen
koster & techniek: Jan Akkerhuis
pianist: Bob Fillekes
koffieschenkers: wijk 05
kindernevendienst: groep 1 t/m 8
1e collecte: missionair werk en groei, 2e collecte: kerk
de bloemen gaan als groet naar zr. J. Voogt

Zondag 10 september: 10.00 uur:

ds. A.P. de Graaf
koster: Anja de Graaf
techniek: Theo Hertog
organist: Henk Mulder
koffieschenkers: Tilly Hertog & Anja de Graaf
kindernevendienst: groep 1 t/m 8
1e collecte: jeugdwerk PKN, 2e collecte: kerk

Rectificatie

I

n Ons Kerkblad van 1 september is helaas een
verkeerd oppasrooster geplaatst. De oppassers
kunnen gewoon het aan hen verstrekte rooster
volgen.

Vanuit de gemeente

O

p de rouwkaart stond geschreven:
Je bent niet meer daar waar je was,
Maar overal waar wij zijn.

Op 24 augustus overleed op 68 jarige leeftijd br.
Thijs van Eijk. Afgelopen woensdag hebben wij
tijdens de uitvaartdienst in onze kerk afscheid
van hem genomen, waarna in besloten kring de
crematie plaatsvond.
Zr. Femmy Hoets heeft inmiddels de helft van haar
chemobehandelingen
achter
zich.
Een
vermoeiend proces maar het lijkt erop dat het
aanslaat.

Van zr. Henny Griesdoorn ontving ik het volgende
bericht:
Lieve mensen,
Enkele weken heb ik jullie via het Kerknieuws
bedankt voor alle zorg, aandacht en
betrokkenheid. Hiervoor ben ik nog steeds erg
dankbaar en het geldt ook nog dat ik me hierdoor
enorm gedragen weet.
Ik bleef de kerkdiensten bezoeken zolang het me
lukte, toen waren er 2 zondagen dat het me niet
lukte als gevolg van een heel gezellige familieactiviteit en een ziekenhuisopname.
Deze ziekenhuisopname heeft mij lichamelijk een
enorme achteruitgang als gevolg meegegeven (die
er waarschijnlijk ook wel geweest zou zijn als ik
niet in het ziekenhuis was opgenomen)
Concreet gezegd: Mijn ziekte gaat veel sneller
dan wij en alle artsen om mij heen verwacht
zouden hebben. Erg triest, en het betekent dat ik
de komende tijd niet veel meer naar de kerk zal
kunnen komen en dat er toch ook wel sprake
begint te komen van een ‘lijdensweg’.
Ik deel dit graag met u.
Bezoek zal ik de komende tijd zoveel mogelijk
afhouden, helaas! En dat spijt me.
Ontvang via deze weg een hartelijke groet van een
dankbare Henny Griesdoorn.
Wij wensen jullie – en zij die verdrietig en/of ziek
zijn en niet genoemd worden – Gods onmisbare
steun en kracht toe.

Startzondag 10 september

D

it jaar is het thema van de startzondag “een
open huis”. Hierbij sluit de startzondag aan
bij de landelijke campagne “Kerkproeverij” die
kerken uitnodigt begin september de deuren
wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
Een open huis is immers een eerste voorwaarde
om gasten zich welkom te laten voelen in de
kerk.We drinken koffie in het Trefpunt en gaan
daarna samen een maaltijd bereiden en gezellig
eten. Tijdens de koffie gaan we er meer over

vertellen. Rina en Ans zorgen voor de recepten en
ingrediënten.
Je kunt alvast aan de slag door iemand uit te
nodigen!!!! Kijk in het kerkblad voor de
uitnodiging.

Jongerenproject

V

rijdag- op zaterdagnacht, 15-16 september,
organiseren jongeren een sponsorproject
waarbij deelnemers (12+) een nacht ‘gevangen’
zullen zitten in de kerk in Beekbergen. De actie is
voortgekomen uit het collecteproject van de
catechese van afgelopen seizoen: Ondersteuning
van (jeugd)gevangenisevangelisatie in Albanië (via
de GZB). Vandaar ook: ‘een nacht gevangen in de
kerk’.
Meer info: www.gzb.nl/jongerenproject.

kerkenraad

D

e kerkenraad vergadert a.s. woensdag 6
september om 19:30 uur in het Trefpunt.

Legaat

D

e kerk heeft in augustus een legaat
ontvangen van € 1.000,00.

Kerknieuws

O

nze predikant komt dit weekend weer terug
van vakantie. Vanaf vandaag zal Kerknieuws
weer wekelijks verschijnen en kan eventuele kopij
voor volgende zondag(en) naar hem worden
verstuurd.

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

