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Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 26 mei 10.00 uur, Gudula Kerk, 6e van Pasen, Rogate 

Voorganger  Ds. Leonard van Wijk 

Ouderling   Diny Nijkamp 

Diaken   Sybren Tjepkema 

Orgel   Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Exodus, 2e collecte: Kerk 

                
Vandaag  Zondag 26 mei 10.00 uur, Gudula Kerk, Jeugdkerk, Remco van Donk 

   Zondag 26 mei 19.00 uur, Gudula Kerk, Vespers, Caroline van der Molen 
   Kuipers (z.o.z.) 
 
Komende week Donderdag 30 mei 10.00 uur, Hemelvaartsdag, Zwiepse Molen,   
   Openluchtdienst, Ds. Corien Veenhuizen m.m.v. Tjaco van de Weerd 

 
Volgende week Zondag 2 juni 10.00 uur, Witte Kerk, 7e van Pasen, Exaudi, Wezenzondag, 
   Ds. Jan Willem Drost, Heilig Avondmaal 
                                          
Bloemen  De bloemen van deze zondag 26 mei gaan met een hartelijke groet vanuit de 
   gemeente naar dhr. en mevr. D.J. Kieskamp en E.H. Kieskamp-Breuker,  
   Klokkendijk 2, 7241 SP (zij zijn 28 mei 55 jaar getrouwd) en naar de fam. G. 
   van Poppel, Noorderbleek 49, 7241 BS  
 
Meeleven:   Mevr. H.J. Schouten-Legters (Zwiepseweg 62c) verblijft tijdelijk in   
   verzorgingstehuis De Hassinkhof, Dorpsstraat 2, K. 49, 7156 LL Beltrum  
 
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  Repetitie Pinksterkoor, zondag 26 mei, 11.30-12.30 uur, Gudulakerk en  
   zondag 2 juni 11.30 -12.30 in de Witte Kerk 

   Inloopmorgen, woensdag 29 mei, Hooiplukker 
    

                                                          



1e Collecte: De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Exodus. 
Exodus biedt met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding  aan (ex)-gedetineerden en 
hun familieleden in de laatste fase van hun straf. Deze mensen moeten gemotiveerd zijn om uit de 
criminaliteit te stappen.  Zij kunnen terecht in één van de Exodushuizen verspreid over het land of 
bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Jaarlijks worden er ca. 5000 gedetineerden, ex-
gedetineerden en hun familieleden ondersteund. Het uitgangspunt hierbij is dat een mens altijd 
meer is dan wat hij of zij heeft gedaan! Steun Exodus in het bieden van nieuwe kansen aan (ex-
)gedetineerden en hun familie, op weg naar een leven zonder criminaliteit! Wilt u meer 
informatie? Kijk dan op www.Exodus.nl 
 
Voorbede Vervolgde kerk  
Paaszondag: voor Sri-Lankaanse christenen werd het een nachtmerrie. Ook voor een echtpaar uit 
de Sionkerk in Batticaloa was het een verdrietige dag. Hun 13-jarige zoon kwam net het gebouw 
van de zondagsschool uitlopen toen de bom afging. Hij stierf aan zijn verwondingen. Zijn tante, die 
zondagsschooljuf was, kwam ook om. Open Doors-veldwerkers woonden hun begrafenis bij en  
spraken met de ouders.  Tijdens dit bezoek hoorden zij een opmerkelijk verhaal. Leden van de  
Sionkerk vertelden hen dat hun kerk niet het oorspronkelijke doelwit was van de 
zelfmoordterrorist. “De meest bekende kerk in Batticaloa is een katholieke kerk aan de 
belangrijkste weg in de stad. De terrorist ging eerst naar die kerk, maar de mis was de avond 
ervoor gehouden. Een persoon verwees hem vervolgens naar onze kerk. De eredienst was net 
begonnen.” De man gedroeg zich verdacht, herinneren de gemeenteleden zich. “Toen iemand  
hem vroeg wat hij kwam doen, vertelde hij dat hij wachtte op zijn zieke moeder. Hij aarzelde om 
naar binnen te gaan en vertelde dat hij eerst een telefoontje moest plegen. Op het moment dat hij 
ging bellen, ontplofte de bom.”  
Bid om Troost voor Sri Lanka, opdat het Licht van Pasen niet gedoofd wordt.  
 
Vespers Lochem vanavond 26 mei 19.00 uur 
Op zondag 26 mei a.s. zal Caroline van der Molen Kuipers dwarsfluit spelen in de vespers in de St. 
Gudulakerk, Markt 4 in Lochem. Caroline komt uit Zutphen en speelde al vaker in de St. Gudulakerk 
bij de samenwerking van verschillende Lochemse kerken en het Apostolisch Genootschap. Binnen 
dit genootschap musiceert Caroline met vele anderen. Voor de vespers koos zijzelf een aantal 
meditatieve werken. De kerk gaat open om 18.30, aanvang 19.00. Er is de mogelijkheid een kaarsje 
aan te steken voor, na en tijdens de vespers. Vrije gift. Muziekvespers in Lochem, laat je inspireren! 
Info: www.kerklochem.nl 
 
Afscheid Jan Willem Drost:  
Op 29 en 30 juni as. krijgt u de gelegenheid afscheid te nemen van Jan Willem Drost als predikant 
van onze gemeente. Op zaterdag 29 juni is er een avond om terug te kijken op de afgelopen 
vijfeneenhalf jaar, bijzondere momenten nog eens te laten passeren en het glas te heffen met 
elkaar. Dit zal plaatsvinden in de Hooiplukker en iedereen is daarvoor uitgenodigd. Vanaf 20.00 uur 
is er koffie en thee met iets lekkers. Meer informatie hierover vindt u in de Samenspraak.  
Als u alleen of als groep van de gelegenheid gebruik wilt maken om Jan Willem toe te 
spreken/zingen of op een ander ludieke manier deze avond wilt invullen dan kunt u zich melden bij 
Jacqueline van Dop.   
Ook willen we Jan Willem graag een herinnering meegeven dus als u een bijzondere gebeurtenis of 
een wens voor de toekomst op papier wilt zetten dan kunt u dit inleveren bij Marian de Hoop of 
mailen naar afscheidJWDrost@pglochem.nl 
Wat betreft een afscheidscadeau kunnen we u laten weten dat we Jan Willem graag als tastbaar 
aandenken een nieuwe toga willen geven. In de Samenspraak staat hiervoor een rekeningnummer 
vermeld. Mocht u dit liever niet willen overmaken dan zullen we ervoor zorgen dat u uw bijdrage 
op deze avond kunt doneren. 

http://www.exodus.nl/
http://www.kerklochem.nl/

