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Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 17 maart 10.00 uur, Witte Kerk, Veertigdagentijd 2, Reminiscere  
Voorganger  Ds. Corien Veenhuizen 
Ouderling   Pieter Bas ter Maat                                                     
Diaken   Gerben Hoentjen 
Orgel   Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Kerk in Actie (binnenl. Diaconaat), 2e collecte: kerk 
                                  
Jeugdkerk                     Er is vandaag geen jeugdkerk! 
 
Volgende week Zondag 24 maart 10.00 uur, Witte Kerk, Veertigdagentijd 3, Oculi,  
   ds. J.W. Drost 
   
Bloemen  De bloemen van zondag 17 maart gaan met een hartelijke groet vanuit de 
   gemeente naar dhr. en mevr. W. Beens en I. Beens-Munk, Koedijk 23, 7241 
   CL (zij zijn 23 maart 55 jaar getrouwd) en naar dhr. F. van der Horst,  
   Torenmolenlaan 93, 7241 VL  
 
Liturgisch bloemstuk: In de veertigdagentijd zal er elke zondag een liturgische bloemstuk zijn het 
thema is een “Nieuw begin”. Daarom 8 flessen want het getal 8 staat voor een nieuw begin. De 8 
beklede flessen staan deze week in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen 
die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter Chi, de 22e in het oud- Griekse alfabet heeft die 
vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus. De lezingen gaan over de verheerlijking van 
Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen staan voorjaarsbloemen. 
Hoopvolle bloemen na een koude periode. De lentetak groeit in het midden van het kruis 

 
Kindernevendienst voor groepen 1 t/m 8 van de basisschool. 
 
Oppasdienst Er is oppasdienst voor kinderen tot 4 jaar. Bij de dienst in de Gudulakerk is dat in de 
Hooiplukker en bij de dienst in de Witte Kerk is dat in het Spint. Voor het laatste stukje van de 
dienst komen de kleintjes in de kerk. Als er kinderdienst is (Simon en Sara) in de Hooiplukker, is de 
oppas in de kerk waar de kerkdienst wordt gehouden. 
                                              
Activiteiten  Lezing Woodbrookers, zondag 17 maart 13.45 uur Woodbrookers  
   Dinsdagmorgenkring, dinsdag 19 maart, 9.30 uur, Hooiplukker 
   Inloopmorgen, woensdag 20 maart, Hooiplukker 
                                                          
Winkelwagen in de kerk: In maart zamelen wij pasta en pastasaus in.  

 
1e Collecte: EEN NIEUW BEGIN – thema 40-dagentijd 2019: In de 40-dagentijd leven we toe naar 
het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen 
maken. En dat we zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. 
Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je 
als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40-dagentijd zetten we ons in om juist 
deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. 
 



Zondag 17 maart: Nederland – verlaat de gevangenis en dan, Veel gevangenen willen na het 
uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want 
hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact 
met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie 
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens 
hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het 
zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis 
begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de reïntegratie, bijv. in een van de 11 
Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden 
ondersteuning. Hier collecteren we voor. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan. 
   
Handtekeningenactie Amnesty t.b.v. India en VS 
India: De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties 
zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten 
worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet. Oproep om mensenrechtenactivisten en organisaties 
zoals Amnesty niet te belemmeren in hun werk.  
VS: De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om 
bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zonder 
reden gescheiden van haar zoontje.  Ze zit nog altijd vast. Oproep om Valquiria in afwachting van 
de uitkomst van haar asielverzoek op humanitaire gronden vrij te laten.                                                               
 
Lezing Woodbrookers zondag 17 maart 2019 door professor Henk Manschot: ‘Blijf de aarde 
trouw’. De mens moet niet langer centraal staan als het om natuur en klimaat gaat, maar de aarde. 
Een gezonde aarde is goed voor de mensheid.  Henk Manschot, emeritus hoogleraar filosofie en 
ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, zal aan de hand van zijn boek spreken over 
een ‘terrasofie’. Hier staan de hedendaagse ecologische levenskunst, lokale groene politiek en 
ecologische solidariteit centraal.  Programma zondag 17 maart: 13.45 uur: inloop met koffie en 
thee, 14.10 uur: Verzamelen en op weg naar de Kapel, 14.30 uur, Aanvang lezing 15.00 uur: 
Nagesprek en afsluiting met een “glas”. U kunt zich aanmelden via info@woodbrookebarchem.nl of 
via 0573-441734 of bij aanvang. Toegang inclusief koffie/thee en een drankje €12.50 
 
Lezing Remonstrantse Vernieuwingsplek Achterhoek, Vrijdag 29 maart 2019, Wijngoed 
Kranenburg: 3 dichters (Jellema, Gerlach en Zwagerman) over het onuitsprekelijke, door Martien 
E. Brinkman. Brinkman probeert hun zoektocht naar het onzegbare te traceren. Hannie Dorr 
verzorgt de voordracht van de gedichten. Christa Kelderman verzorgt de muzikale intermezzo’s. 
Het boek van Martien Brinkman, Dicht bij het onuitsprekelijke, is deze middag verkrijgbaar (€ 
20,00).  Martien E. Brinkman (1950) is em. hoogleraar interculturele theologie aan de VU. Deze 
lezing is onderdeel van het lezingen programma Thank God it’s Friday.  De volgende lezing in deze 
serie is op 24 mei. Dan houdt Henk van den Berg  een inleiding in het werk van de inmiddels zeer 
bekende theoloog Tomáš Halík. Adres: Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden 
(Kranenburg), Aanvang: 14:00 uur, Zaal open: 13:30 uur, Entree: € 15,00 (inclusief 
koffie/thee/drankje).  Aanmelding vooraf is niet nodig 
 
Uitnodiging: Op donderdag 4 april 2019 vindt de officiële overdracht plaats van de Grote of 
Gudulakerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De notaris zal de akte in de Gudulakerk 
passeren en het woord zal worden gevoerd namens de SOGK, de gemeente Lochem en de 
kerkenraad.  Voor deze belangrijke gebeurtenis binnen onze kerkgemeenschap bent u van harte 
uitgenodigd. Vanaf 14.30 uur is er ontvangst met koffie en thee; het programma begint om 15.00 
uur. Om organisatorische redenen is het fijn als u zich even aanmeldt. Dan kan via 
overdracht@pglochem.nl. De kerkenraad begroet u graag in de Gudulakerk op 4 april! 
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