
 
 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Zoals u weet is afgelopen zondag de kerkdienst niet doorgegaan vanwege de maatregelen met betrekking 
tot de Corona-crisis. 
 
Zondagochtend waren de voorziteer van de kerkenraad, dhr. Remco van Donk, pastor Jacqueline van Dop en 
ds. Corien Veenhuizen wel aanwezig om  mogelijke kerkgangers het droevige nieuws te melden. 
Want droevig is het als wij niet samen kunnen komen om te bidden, de Schriften te horen en de lofzang 
gaande te houden. 
Dat zal helaas nog even zo doorgaan, maar als Protestantse Gemeente in Lochem kunnen we wel alle 
mogelijke kanalen die beschikbaar zijn gebruiken om in contact te blijven en elkaar te ondersteunen. 
 
Vanaf aanstaande zondag 22 maart gaan we daarom korte diensten verzorgen zonder gemeenteleden. 
U kunt ons via internet vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-PG-Lochem 
De diensten beginnen gewoon om 10.00 uur 
In de kerk zullen alleen de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor het verzorgen van deze dienst, een 
vertegenwoordiger van de kerkenraad, de voorganger, de organist, de koster en iemand voor beeld en 
geluid. 
De dienst wordt geleid door: 
22 maart : ds. Corien Veenhuizen, 
29 maart : pastor Jacqueline van Dop 
5 april  : ds. Ko Brevet 
 
In komende periode zullen we u informeren over hoe het zal gaan in de Stille week en met Pasen. 
Er zullen gewoon bloemen bezorgd worden bij gemeenteleden met een groet van ons allen. Mocht u 
iemand weten die deze bloemen nu extra verdient, laat het ons dan weten.  
De collecte voor de doelen van de diaconie en de kerk zullen op de zondagsbrief vermeld worden. 

Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:  NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG 
Dienen PGL Lochem onder vermelding van collectedoel en/of datum  
 
U kunt ons ook helpen door gebedsintenties met ons te delen, zodat wij die in de dienst kunnen verwerken. 
Graag voor vrijdagmiddag 17.00 uur 
U kunt ons hiervoor bereiken via mail, whatsapp en telefoon. 
Ds. Corien Veenhuizen cmveenhuizen@pglochem.nl  06-30445725 
Pastor Jacqueline van Dop jvandop@pglochem.nl   06-25012653 
 
Ook voor vragen kunt u ons via bovenstaande manieren bereiken. 
 
Wij hopen dat we op deze manier u nabij kunnen zijn. En wij verwachten ook dat u elkaar zult 
ondersteunen, hetzij door een telefoontje, hetzij door een kaartje te sturen naar mensen die alleen zijn. Dit 
zijn geen fijne maatregelen, maar als we ons er aan houden, dan kunnen we er voor zorgen dat de meest 
kwetsbare mensen gespaard blijven van deze ziekte. 
 
Ga met God, en hij zal met u zijn….. 
 
Ds. Corien Veenhuizen 
Pastor Jacqueline van Dop 
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