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Protestantse Gemeente Lochem 
 

Kerkdienst Zondag 5 juli 10.00 uur, Witte Kerk, online-dienst 
Voorganger  Ds. Leonard van Wijk 

Ouderling  Pieter Bas Ter Maat 
Diaken   Hanneke Brinkhuis 

Orgel   Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte:  Hydepark,  2e collecte: Kerk 

 
Volgende week Zondag 12 juli 10.00 uur, Witte Kerk, online-dienst, Pastor Jacqueline van 
   Dop 
 
Bloemen: De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar dhr. en 
mevr. A.J. Lunneker en J. Lunneker-Kerkwijk, Nijkampsweg 3, 7241 SX (zij zijn 9 juli 55 jaar 
getrouwd) en naar dhr. en mevr. H.J. Klein Wassink en A. Klein Wassink-Klein Geltink, Vogelwikke 
19, 7242 MB  
 
In deze tijden van online diensten worden iedere zondag de 2 bossen bloemen namens na de 
dienst veelal weggebracht door de ouderling van dienst. In andere tijden krijgt u als 
gemeenteleden zelf die gelegenheid en velen vinden dat ook fijn om te kunnen/mogen doen. Dat 
kan nog steeds en graag zelfs. Wanneer u bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan, bij 
voorkeur vóór de dienst maar mag ook tijdens de dienst, een app-je of sms naar 06-57361573. U 
kunt dan direct aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de Witte kerk. 
 
Geboorterozen: geboren op 20 juni: Friso Gerrit Floris, zoon van Floris Makkink en Fleur Pasman, 
Emmastraat 41, 7241 EH geboren op 24 juni: Maartje, dochter van Bastiaan en Michelle 
Wormgoor-Dogger, zusje van Guus, Zutphenseweg 34, 7241 KS 

 
Voor de kinderen: De kinderen hebben de afgelopen tijd geen kindernevendienst gehad en de 
viering van de Ark van Simon en Sara is in juni ook niet doorgegaan. Daarom hebben we een klein 
kadootje voor de kinderen verspreid: een vrolijk 'zomer-doe-boekje' over de schepping, met 
activiteiten om met het hele gezin te doen. We hopen dat jullie er veel plezier mee hebben. Dit 
boekje heet 'Kliederkerk zomer' en is onlangs uitgegeven door de Protestantse Kerk. Het kan een 
leuk kadootje zijn voor (klein)kinderen, neefjes, nichtjes, buurkinderen. Als u belangstelling heeft, 
kunt u meer informatie vinden op:  https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk 
 
Mededeling over het koffie drinken op woensdagochtend in de Hooiplukker. 
Vanaf woensdag 8 juli bent u weer van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en 
elkaar te ontmoeten. 
Vanaf 10:00 uur tot 11:30 uur. 
Belangrijk is wel dat we de coronamaatregelen in acht nemen. Zoals houd 1,50 meter afstand van 
elkaar en blijf thuis bij klachten. 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk


Wie wil zingen tijdens de online diensten?  
De afgelopen maanden hebben een paar leden samen met onze organist Els Dijkerman de 
zangondersteuning verzorgd tijdens de online diensten. Ondertussen hebben steeds meer mensen 
zin om, en durven zelf weer in de kerk, te zingen. Vooralsnog blijven we dat met 2 of 3 mannen en 
vrouwen doen. Wilt u ook een keer zingen laat dat dan weren en stuur een email naar 
preases@pglochem.nl  met de zondagen die u de maanden juli en augustus beschikbaar bent. 
Naar gelang belangstelling en stem zult in ingeroosterd worden.  
 

 

De diaconale collecte is voor Hydepark 
 
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: 05-07, 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 
 
 

Taakgroep Leren en Ontmoeten: Een link ter inspiratie voor deze week: 
https://www.wapenveldonline.nl  Wapenveld is een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van 
het christelijk geloof. In elke aflevering  wordt een veelvoud van thema's op het terrein van kerk, 
theologie en samenleving belicht. Op de website is een aantal inleidingen en artikelen te vinden. 
 
Openstelling St. Gudula kerk en St. Josephkerk 
De St. Gudula kerk en de St. Josephkerk zijn open om een kaarsje aan te steken (juni, juli en 
augustus)  
De Mariakapel van de St.-Josephkerk is tot 1 juli opengesteld op: zaterdag en zondag van 10.00 -
16.00 uur. En altijd dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur.  
De St. Gudulakerk is vanaf 1 juni—31 augustus opengesteld op: Dinsdag, donderdag en vrijdag 13-
16 uur, Woensdag 10-16 uur en zaterdag van 11– 15 uur  
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 voor-schriften zoals die overal gelden. De ruimte is groot genoeg 
om voor iedereen <1.50 meter> afstand te houden en in de Gudulakerk is altijd iemand aanwezig 
als gastheer of gastvrouw.  
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Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,  
met in hun hart de wegen naar u 

Trekken zij door een dal van dorheid,  
het verandert voor hen in een oase: 

rijke zegen daalt als regen neer. 
 (Psalm 84) 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk

