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Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 17 november 10.00 uur, Witte Kerk, In deze dienst vertellen  
   Annemijn Bonestroo en Rebecca Fokkink over hun reis naar Gambia met   
   LouKA (in de dienst van 19 mei j.l. hebben wij hiervoor gecollecteerd) 
Voorganger  Ds. R. Vedders-Dekker, Markelo 

Ouderling   Hans Dettmers 

Diaken   Francien van Pijkeren 

Orgel   Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Diaconie. 2e collecte: Kerk 

 
Vandaag  Zondag 17 november 10.00 uur, Hooiplukker, kinderviering 

                            
Volgende week Zondag 24 november 10.00 uur, Gudula Kerk, Eeuwigheidszondag,  
   Herdenking overleden gemeenteleden, Ds. Corien Veenhuizen en Pastor 
   Jacqueline van Dop 

   Zondag 24 november 19.00 uur, Gudula Kerk, Vespers, Evensong, Capella 
   Gudula 

    

Bloemen  De bloemen van zondag 17 november gaan met een hartelijke groet vanuit 
   de gemeente naar dhr. en mevr. K.S. Blaauw en E. Blaauw-de Ridder, Johan 
   de Wittlaan 2, 7241 HK (zij zijn 23 november a.s. 55 jaar getrouwd) en naar 
   mevr. W. Christophersen-Harderwijk, Oosterbleek 50d, 7241 DK  
 
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  Gemeentebijeenkomst, zondag 17 november na de dienst, Witte Kerk en 
   donderdag 21 november 20.00 uur, Witte Kerk 

   Dinsdagochtendkring, dinsdag 19 november 10.00 – 11.45, Hooiplukker 
   Inloopmorgen, woensdag 20 november, Hooiplukker 
    

 
 
De 1e collecte is deze week bestemd voor:  “Diaconie algemeen”, 
Meestal collecteren wij voor een  specifiek doel. Hierover berichten wij normaal gesproken ook  in 
de zondagsbrief. 



Daarnaast zijn er altijd (onvoorziene) uitgaven die niet of niet geheel gedekt worden.  Deze worden 
uit de “algemene” middelen betaald, als voorbeelden noemen wij individuele hulp ,een extra gift 
aan een bepaald doel  (bijvoorbeeld  een aanvulling op een gehouden collecte) 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Winkelwagen voedselbank: in november zamelen we soep in (in blik, pak of zak) 
 
Handtekeningenactie Amnesty International. U kunt weer uw handtekening zetten voor brieven 
naar de autoriteiten van Tanzania en Egypte. 
Egypte: De bekende Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour el-Masry verliet op 22 
september het openbaar ministerie toen agenten in burger haar een busje in duwden en naar een 
onbekende plek brachten. El-Masry deed bij het OM navraag naar een aantal demonstranten die in 
de 2 dagen ervoor waren gearresteerd tijdens massale anti-overheidsprotesten. Op 20 en 21 
september 2019 gingen in meerder steden in Egypte mensen massaal de straat op uit woede tegen 
het regime van president Al-Sisi. De demonstranten eisten zijn aftreden omdat hij corrupt zou zijn. 
Al-Sisi sloeg genadeloos terug. Volgens betrouwbare bronnen pakte de politie ten minste 2.300 
mensen op. Een aanklager verhoorde El-Masry over ongefundeerde aanklachten, waaronder ‘het 
steunen van een terroristische organisatie’ en ‘het verspreiden van onjuiste informatie’. Ze zit nu in 
voorarrest, in afwachting van een onderzoek.  
Tanzania: 6 agenten in burger pakten de gerespecteerde journalist Erick Kabendera op 29 juli thuis 
op. Zonder opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij onderzoek doet naar de 
mensenrechtensituatie in Tanzania en daarover bericht in binnen- en buitenland. Kabendera is 
inmiddels aangeklaagd voor het leiden van georganiseerde misdaad, belastingontduiking en 
geldwitwasserij. Dit zijn verzonnen aanklachten. Sinds in 2015 John Magufuli president werd van 
Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid er meer en meer aan banden gelegd. 
Journalisten die kritiek uiten op het beleid van de Tanzaniaanse overheid en hoe die met 
mensenrechten omspringt, worden opgepakt en lastiggevallen. Sinds zijn arrestatie gaat het 
slechter met de gezondheid van Kabendera. Hij heeft ademhalingsproblemen en een van zijn 
benen is verlamd. Hij wordt hiervoor behandeld in het ziekenhuis.  
 
Reminder: denkt u aan de Najaarsgemeentebijeenkomst vandaag 17-11 na de kerkdienst in de 
Witte Kerk en op donderdagavond 21-11 aanvang 20.00 uur in de Hooiplukker?  
 
Zangers voor Taizéproject 2020 
Op zondag 16 februari 2020 19.00 uur zal er een vesper in de stijl van Taizé worden gehouden in 
de St. Gudulakerk. Voor deze viering wordt een Taizékoor met orkest geformeerd dat de muziek zal 
verzorgen. De meditatieve ervaring zal centraal staan. Dit proberen we te realiseren door 
aankleding als kaarslicht, meditatiematten/kleden en teksten en gebeden uit Taizé. Ook komen er 
gastgroepen die elders in Nederland Taizévieringen organiseren, zodat de kerk gevuld zal zijn met 
mensen die zich met Taizé bezighouden. Zo hopen we met onze viering de vieringen in Taizé zo 
dicht mogelijk te benaderen. Mensen die willen meezingen in het koor kunnen zich per mail 
opgeven bij Els. We zingen vierstemmig. Nodig zijn: tenoren, bassen, alten, sopranen. De muziek is 
niet moeilijk, wel is het belangrijk dat je stem in conditie is. Repeteren doen we in de St. 
Gudulakerk op maandagavonden in januari 2020 (6-13-20-27) en februari (3-10) van 20.00 - 21.30. 
De generale met orkest is op za 15 februari 10-12 uur.  

Janneke Koornstra, Melita Lever, Annet Schoenmaker, Els Dijkerman: elsdijkerman@gmail.com 
 
 

Lautate Dominum, Laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluja. 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 


