LiLieren - Beekbergen

Kerknieuws
Berichten van de Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen
Zondag 14 januari 2018, 15e jaargang, nummer 2
Kerkdiensten in de Protestantse gemeente van Lieren-Beekbergen, Lierderstraat 7, te Lieren:
Zondag 14 januari: 10.00 uur:

ds. S. Muller uit Apeldoorn
koster & techniek: Wilma Boot
organist: Henk Mulder
kindernevendienst: groep 1 t/m 8: Reinoud Roukema

koffieschenkers: Anne & Corrie Schiebaan
1e collecte: plaatselijk jeugdwerk, 2e collecte: kerk
de bloemen gaan als groet naar zr. A. Barendregt
Zondag 21 januari: 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: Oecumene, 2e collecte: kerk

Vanuit de gemeente

De 1e collecte

omende week twee 70-plussers die hun
verjaardag hopen te vieren. Op 17 januari zr. J.
Tinholt-Lenters en 20 januari zr. A. Barendregt-de
Bondt. Beide dames wensen wij een blijde feestdag
en Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

e diaconie collecte vandaag is voor het eigen
jeugdwerk. Te denken valt hierbij vooral aan
de Kindernevendienst, het programma, materialen
en ondersteunende literatuur. Aan de jeugdclubs
Benjamin, Rock Solid en Ad Fontes. Clubs die we
samen met de PKN Hervormde gemeente
ondersteunen. De diaconie beveelt deze collecte
van harte bij u aan.

K

Gespreksgroep

K

omende woensdag 17 januari komen we als
gezamenlijke gespreksgroep weer bijeen. We
gaan met de Apostolische geloofsbelijdenis verder.
We zijn inmiddels bij het onderwerp de Vader
aangekomen. We beginnen om 10.00 uur, en komen
hier in de kerk samen bijeen.

D

Bedankt, Zwanette

Kerkenraad

D

e kerkenraad vergadert a.s. woensdag 17
januari in het Trefpunt. Aanvang 19.30 uur.

Ons Kerkblad

V

óór a.s. zaterdag 20 januari dient u eventueel
kopij aan te leveren voor het eerstvolgende
kerkblad dat komende week zal verschijnen. Kopij als Word-bestand - kan worden ingeleverd via
onskerkblad@pknbeekbergen.nl.

Gambia

A

llereerst willen wij u hartelijk danken voor het
medeleven en uw fantastische ondersteuning
van ons schoolproject in Kotu, Gambia. Wanneer u dit
leest zijn wij reeds in dit zomerse land. Dit land ligt in
de tijdzone ten westen van ons land en heeft de zelfde
tijd als Engeland. Het is daar dus 1 uur vroeger.
Wanneer u op zondag 14 januari 2018 na de
kerkdienst aan de koffie zit begint daar de kerkdienst.
Tijdens deze dienst mogen wij uw giften, ruim 1.000
euro, aan dominee Jozefh Kanu overhandigen. Dan
breng ik ook de hartelijke groeten van u allen aan hen
over. Er zal dan een luid applaus klinken en de
dominee zal dan zeker de dank aan u laten
overbrengen en in gebed ook voor onze gemeente
Gods zegen vragen. Wij zouden het fijn vinden als u op
deze zondag ons en ook deze gemeente in uw gebed
wilt gedenken.
Tijdens de overhandiging van de giften vorig jaar viel
de stroom uit. Dit is in Gambia aan de kust iedere dag
prijs. In het binnenland is geen elektrisch en het water
kunt u halen bij de dorpspomp. Als ik u was zou ik dat
water maar niet drinken.

Met de app kun je in zes NBG-vertalingen de Bijbel
lezen:
o Nieuwe Bijbelvertaling
o Bijbel in Gewone Taal
o Groot Nieuws Bijbel
o NBG-vertaling 1951
o Statenvertaling
o Fryske Bibel
Als je toch altijd je smartphone bij je hebt, is het
handig om - in geval van nood - ook altijd je Bijbeltje
bij je te hebben. Nietwaar?

G

edicht van Coby Poelman-Duisterwinkel

Beleef de dag!
Vandaag laat ik de mug
op ware grootte
en neem ik afscheid
van de olifant,
vandaag zit ik niet
bij de pakken neer
maar klim er op
en zie de overkant,
vandaag vertoef ik
tussen wolken,
mij trekt vooral
die lichte rand

De hartelijke groeten van Astrid en Frank Bak.

Nieuwe app Mijn Bijbel

R

egelmatig ontvang ik als scriba via de mail
allerlei nieuwsbrieven, waaronder ook van het
NBG (Nederlands Bijbel Genootschap). In hun laatste
nieuwsbrief las ik dat er 9 januari een nieuwe app
Mijn Bijbel is gelanceerd.
Voor de leken onder ons: een app is een
programmaatje dat je via Internet op je mobiele
telefoon kunt zetten.
Diegenen die over zo’n smartphone beschikken
kunnen gratis via Google Play Store (Android) of de
App Store (iOS) de app downloaden.

want
opnieuw krijg ik een dag
van de Opgestane,
Hij wekt mij op
en ik beleef Zijn band.

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.

