
 

Zondagsbrief 19 januari 2020 

18e jaargang no. 808 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 19 januari 10.00 uur, Witte Kerk, 2e na Epifanie, Heilig Avondmaal 
Voorganger  Ds. Corien Veenhuizen 

Ouderling   Hans Dettmers/Dian Pruijsers 

Diaken   Gerben Hoentjen/Harm Wesselink/Hanneke Brinkhuis 

Orgel   Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Diaconie-Voedselbank, 2e collecte: Kerk 

  

Volgende week Zondag 26 januari 2020 10.00 uur, R.K. Kerk, 3e na Epifanie, Oec. Viering 
   m.m.v. Projectkoor, Dhr. Dick Beltman 
 
Bloemen De bloemen van zondag 19 januari gaan met een hartelijke groet vanuit de 

gemeente naar dhr. en mevr. R.J. Visschers en H.J. Visschers-Nijmeijer, 
Veenweg 8, 7241 RC (zij zijn 22 januari 55 jaar getrouwd) en naar de fam. 
Oonk, Meindert Hobbemalaan 26, 7242 DH  

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  Taize-projectkoor, maandag 20 januari 20.00 – 21.30 uur, Gudula Kerk 
   Dinsdagmorgenkring, dinsdag 21 januari 10.00 -11.45 uur, Hooiplukker  
   Oec. Projectkoor, dinsdag 21 januari 20.00 -21.00 uur, St. Joseph Kerk 
   Inloopmorgen, woensdag 22 januari 2020, Hooiplukker 
   Pastorale ochtend, woensdag 22 januari 10.00 uur, Hooiplukker                                               
              thema:  nieuwe wegen in het pastoraat 
   Taizé-zanggroep, donderdag 23 januari 20.00 uur, Witte Kerk 

         

 
 
De 1e collecte is deze week bestemd voor: Diaconie-Voedselbank 
De  eerste collecte van vandaag is bestemd voor bovengenoemd doel. Zoals u weet proberen wij 
op verschillende manieren het werk van de voedselbank in Zutphen van waaruit ook Lochem 
bevoorraad wordt te ondersteunen.  

1. De tuin waarin een groep vrijwilligers, ook weer in het komende seizoen, verse groenten 
kweekt voor de voedselbank 

2. De winkelwagen in de kerk waarin houdbare levensmiddelen ingezameld worden. 



3. Collectebussen en giften waarvan periodiek extra aanvulling gekocht wordt voor de 
wekelijkse pakketten.  Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. 

 
Winkelwagen voedselbank: 
in januari zamelen we het volgende in: Groenten in pot/ blik of gedroogd 
in februari willen wij Tandpasta, shampoo en tandenborstel inzamelen. 
 
 

 
 
Op 26 januari is er weer een oecumenische viering in de St. Josephkerk. 
We zingen dan liederen uit het Liedboek & Gezangen voor Liturgie. 
U / jij bent van harte welkom om mee te zingen! 
We oefenen op 14 en 21 januari van 20.00—21.00 uur in de St. Josephkerk. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

De bekers zijn gevuld, het brood tot delen klaar, 
waarin U zich onthult – als gave, goed en waar 

Wij nemen dankbaar aan – uw teken als het woord, 
waarin wij God verstaan en Hij ons heeft verhoord 

Uw Tafel schept een band, dwars door de werk'lijkheid 
met dromen van uw land en geur van eeuwigheid 

 
 


