
 

Zondagsbrief 31 mei 2020 

18e jaargang no. 819 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 31 mei 10.00 uur, Gudula Kerk, online-dienst, Pinksteren 

Voorganger  Ds. Leonard van Wijk 

Ouderling  Dian Pruijsers 

Diaken   Harm Wesselink 

Orgel   Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Kerk in actie (pinksterzending)  2e collecte: Kerk 

 
Volgende week Zondag 7 juni 10.00 uur, Witte Kerk, online-dienst, Trinitatis. Op deze  
   zondag zal onze tijdelijke predikant ds Froukien Smit hier voorgaan in een 
   onlinedienst. Ondanks dat Froukien niet formeel beroepen is maar  
   aangesteld door de kerkenraad willen wij die zondag toch in bescheiden  
   vorm woorden van verbintenis uitspreken.  
                                                                                                               
Bloemen  De bloemen van zondag 31 mei gaan met een hartelijke groet vanuit  
   de gemeente naar Dhr. en mw. Langeler - Woestenenk, Middenweg 1 a, zij 
   zijn 2 juni 55 jaar getrouwd, en naar dhr.  Enzerink, Korte Voren 19 

 
Collecte De diaconale collecte van deze week is bestemd voor het werk van: 

 Help een stille coronaramp voorkomen 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het 
aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere 
gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, 
geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Wereldwijd staan 
kerken op om deze mensen hulp te bieden. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp 
voorkomen. Op bijgaande link vindt u een filmpje over het collectedoel 
https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 
 
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: 03-05, collecte 1 
€ ….. collecte 2 € …… (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken) 

 Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding 
van doel) in de brievenbus van de Hooiplukker deponeren. 
 
Winkelwagen voedselbank: Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk 
opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 
0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen voedselbank 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona


Minderjarige vluchtelingen op Lesbos 

Iedereen is wel op de hoogte van het (minderjarige) vluchtelingendrama dat zich afspeelt in 
Griekenland. De regering in Athene heeft een dringend beroep gedaan op “Europa” om mee te 
helpen deze jonge mensen onder te brengen. Een aantal landen hebben hier gehoor aan gegeven, 
maar Nederland heeft tot nu alleen gereageerd door geld toe te zeggen voor opvang in 
Griekenland zelf,  terwijl dit land al zowat bezwijkt onder de grote aantallen vluchtelingen. 
Kerk in Aktie, Inlia en ook een groeiend aantal burgerlijke gemeenten proberen op verschillende 
manieren om de regering op andere gedachten te brengen. De Diaconie/ZWO en een aantal 
gemeenteleden vinden dat Nederland hierin ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen, het is 
zaak om van onder af onze stem te laten horen. U kunt dit doen door op deze link te klikken: 
https://petities.nl/petitions/haal-minderjarige-vluchtelingen-op-uit-griekenland 
U tekent de petitie digitaal en als er een aanzienlijk aantal handtekeningen verzameld wordt, zullen 
wij deze petitie aanbieden aan de burgermeester van de gemeente Lochem. 
Zo wordt de landelijke overheid van onderaf beïnvloed. 
 
Organisatie rond afwezigheid: Vanwege de afwezigheid om persoonlijke redenen van Corien 
Veenhuizen en Klaas Klein Geltink en om te voorkomen dat er te veel taken en 
verantwoordelijkheden bij de Jacqueline van Dop en Froukien Smit komen te liggen heeft de 
kerkenraad een aantal zaken voorlopig anders georganiseerd. Voor praktische en organisatorische 
kosterszaken rond de gebouwen kunt u voorlopig contact opnemen met Gerrit te Rietstap via 
voorzitter.beheer@pglochem.nl. Heeft u administratieve zaken dan is de penningmeester Hans 
Dettmers op woensdagen van 10.00-12.00 aanwezig op het kerkelijk bureau in de Hooiplukker. 
Voor pastorale zaken die niet dringend zijn kunt u een email sturen aan pastoraat@pglochem.nl 
Voor situaties die direct aandacht vragen in de leeftijdsgroep jonger dan 75jr kunt u bellen met 
Janny Gerritsen via 06-51661259 . Voor urgente pastorale zorg voor gemeenteleden boven de 75jr 
neemt u zoals gebruikelijk contact op met Jacqueline van Dop via 06-25012653  
 
Openstelling St. Gudula kerk en St. Josephkerk: De St. Gudula kerk en de St. Josephkerk zijn open 
om een kaarsje aan te steken. In de komende weken, zolang als de coronamaatregelen duren, 
zullen de St. Gudula kerk aan de Markt in Lochem en de St. Josephkerk aan de Nieuweweg op 
bepaalde tijden open zijn om even naar binnen te lopen, rustig in stilte te zitten of een kaarsje aan 
te steken. Op zondag zijn alle kerken dicht, maar op  
woensdag zal de Gudulakerk open zijn 10.00-12.00 uur.  
De Mariakapel van de St. Josephkerk zal extra worden opengesteld en wel op: 
zaterdag en zondag van 10.00 – 16.00 uur. De openstelling van dinsdag- en donderdagochtend 
van 8.45 – 11.45 uur blijft bestaan. 
Iedereen is er welkom. Of je wel of niet een bij een kerk hoort, maakt niet uit. Bij binnenkomst 
houdt iedereen zich wel aan de voorschriften zoals die overal gelden. De ruimte is groot genoeg 
om voor iedereen 1.50 meter afstand te houden en in de Gudulakerk er is altijd iemand aanwezig 
als gastheer of gastvrouw. 
 

Wanneer de Wind die komt en gaat  
het hart aanraakt,  dat als een snaar gaat trillen,  

ontwaakt een zachte kracht, 
sterker uiteindelijk dan haat en kwaad 

kracht die de ander helpt en troost,  steun geeft en hoop 
onszelf leert te ontvangen.  

De Wind  Aanwezigheid 
die heel de wereld, heel het leven draagt. 

Uit ‘Een duif, een merel en een mus’ – Marijke de Bruijne 

https://petities.nl/petitions/haal-minderjarige-vluchtelingen-op-uit-griekenland
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