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17e jaargang no. 795 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 13 oktober 10.00 uur, Witte Kerk,  Oogstdienst, Heilig Avondmaal, 
   thema ‘Dankbaarheid’ 
Voorganger  Ds. Corien Veenhuizen  
Ouderling   Dian Pruijsers 

Diaken   Wim Lammers 

Orgel   Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Kerk in Actie Wereldvoedseldag (Columbia), 2e collecte: Kerk 

                
Vanavond  Zondag 13 oktober 19.00 uur, Witte Kerk, Taizé-viering 

                  
Volgende week Zondag 20 oktober 10.00 uur, Witte Kerk, Ds. Jan van Pijkeren 

                        
Bloemen  De bloemen van zondag 13 oktober gaan met een hartelijke groet vanuit de 
   gemeente naar mevr. G.H. Potman-Schoneveld, Veenweg 4, 7241 Rc en naar 
   mevr. J.J. Hoekzema-de Vries, Tusseler 226, 7241 KM  
 

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 in de kamer tegenover de consistorie. 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  Dinsdagochtendkring, dinsdag 15 oktober 10.00 uur, Hooiplukker 
   Inloopmorgen, woensdag 16 oktober, Hooiplukker 
   Lezing Huub Oosterhuis, donderdag 17 oktober 19.45 uur, Gudula Kerk 

   Hooiplukkermaaltijd, vrijdag 18 oktober 17.30 uur, Hooiplukker 
    
De 1e collecte is deze week bestemd voor: Kerk in Actie (Werelddiaconaat): Bendejongeren 
opgeleid tot topkok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware 
criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project 
verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex 
restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren 
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. 
Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties 
leiden we in totaal 180 jongeren op. Doneer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun 
leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia 

 
Winkelwagen voor de voedselbank Het product voor de maand oktober is pasta en pastasauzen 
 
Vanavond om 19 uur, is de 1e oecumenische Taizé-stilteviering van dit seizoen in de Witte Kerk. 
De Taizé diensten zijn korte vieringen, waarin veel gezongen wordt, onder begeleiding van piano en 
fluit.  Naast het zingen zijn er momenten van stilte. Het thema van de viering is "God, de bron van 
gastvrijheid". Iedereen is van harte welkom om deze viering mee te beleven.  
 

http://www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia


 
De kracht van TROOST - lezing door tv-presentator Hella van der Wijst 
Waar vinden mensen die een dierbare missen troost, waar niet? Wat is troost en hoe werkt 
het? Wat is het geheim van troost ontvangen of troost te geven? In de lezing zoomt tv-
presentator Hella van der Wijst in op de kracht van troost. 3  jaar had Hella wekelijks een 
gesprek bij het graf van een geliefde voor het tv-programma Ik Mis Je. Het gaf haar een 
uniek inzicht in hoe mensen in Nederland rouwen en doorleven. Ze schreef er het boek 
TROOST als je iemand mist over, met ervaringsverhalen en wetenschappers met een 
verrassende kijk op hoe wij rouwen. Daarnaast delen mensen over de hele wereld al meer 
dan 30 jaar hun bijzondere levensverhalen met Hella die ze op deze avond ook graag met 
jullie deelt in Hella’s verhalenhuis. In haar interactieve lezing vertelt ze verhalen maar 
wisselt ze ook graag verhalen uit met de aanwezigen. Zowel het boek als ook de lezing van  
Hella laat via levensverhalen van gewone mensen zien dat rouw geen ziekte is, maar bij het 
leven hoort. Hella nodigt je uit om voor deze bijeenkomst een voorwerp mee te nemen 
waar een mooi verhaal van troost bij hoort, een verhaal om te delen. Denk aan de  
medaillon van je overleden moeder of het eerste kruippakje van je kind of een schilderij 
van een lieve tante. Eerder schreef Hella het succesvolle boek Hella’s Voetsporen. TROOST 
als je iemand mist is haar 2e boek, dat ondertussen al een 2e druk heeft gekregen! Hella 
schrijft ook maandelijks een levensverhaal in Plusmagazine. Datum: zondag 13 oktober 
15.00 uur Locatie: Het Stadshuus, Markt 3 te Lochem. Kaarten: 13,55 euro (excl. 9 % btw 
en reserveringskosten). Reserveren via Eventbrite:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-
kracht-van-troost-lezing-door-tv-presentator-hella-van-der-wijst-58760345776. Kijk ook: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ungIe_Ho8g. Dit evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Levende Namen. Deze stichting organiseert op zondag 27 oktober van 17-
20 uur en gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem, een met fakkels 
verlichte wandelroute met onderweg kunstzinnige rituelen, vuurtjes, zang, muziek en licht om 
onze dierbaren te gedenken. Van harte welkom! 
 
A.s. donderdag 17 oktober 19.45 uur AVOND HUUB OOSTERHUIS in de GUDULAKERK - nieuws 
Donderdagavond is in de Gudulakerk de Avond met Huub Oosterhuis, en het debuut van Antoine 
Oomen (vleugel) en Heleen Oomen (zang) met liedjes van Huub. Ik heb teleurstellend maar 
gelukkig ook positief nieuws. Op zeer recent doktersadvies moet Huub Oosterhuis (85) nu rust 
houden, hij mag daarom helaas donderdagavond niet komen. Gelukkig heeft hij zijn “rechterhand” 
KEES KOK bereid gevonden om hem te vervangen. Kees Kok heeft meer dan vijftig jaar, tot op de 
dag van vandaag, met Huub samen gewerkt. Kees kent Huub, zijn werk en zijn gedachtegoed dan 
ook door en door. Het is heel jammer dat Huub Oosterhuis er (nu) niet zelf bij kan zijn, maar het is 
fijn dat Huub voor zo’n goede vervanger heeft gezorgd. Het programma blijft zoveel mogelijk 
hetzelfde. Kees Kok (81) maakte al begin jaren zestig op het seminarie kennis met ‘liedjes uit 
Amsterdam’ van Huub Oosterhuis. In 1967 ging hij in Amsterdam theologie studeren en werd 
dirigent van een kerkkoor, dat hij alles liet zingen wat van Oosterhuis en ‘zijn’ componisten 
loskwam. Na zijn doctoraal examen ging hij in 1980 met Huub Oosterhuis samenwerken in de door 
hen opgerichte Stichting Leerhuis & Liturgie, ook werd hij lid van het liturgisch team van de 
Amsterdamse Studentenekklesia (nu Ekklesia Amsterdam). Hij produceerde tientallen CD’s en 
verspreidde het almaar groeiende liedrepertoire via ‘lieddagen’ in Nederland en daarbuiten. Ook 
schreef hij boeken over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis. Daarom mijn oproep: komt u 
donderdagavond naar de Gudulakerk, luister naar Kees Kok en zing mee met de liedjes van Huub 
Oosterhuis! Naast Kees Kok en het luisteren en zingen van de liedjes van Huub is er die avond nog 
iets heel moois: componist van Huub zijn liedjes ANTOINE OOMEN (vleugel) en zijn dochter 
HELEEN OOMEN (zang) maken HUN DEBUUT bij ons.  Na afloop van de avond is er voor iedereen 
wijn en fris. De toegang is gratis, aan de uitgang is er een collecte voor de kosten.  

https://ikmisje.eo.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-kracht-van-troost-lezing-door-tv-presentator-hella-van-der-wijst-58760345776
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-de-kracht-van-troost-lezing-door-tv-presentator-hella-van-der-wijst-58760345776
https://www.youtube.com/watch?v=7ungIe_Ho8g

