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Protestantse Gemeente Lochem 

 
 
 

Kerkdienst Zondag 9 augustus 10.00 uur, Witte Kerk, online-dienst 
Voorganger  Ds. Leonard van Wijk 

Ouderling  Pieter Bas Ter Maat 
Diaken   Wim Lammers 

Orgel   Gerrit te Rietstap 

Collecte  1e collecte: Diaconie SHLG, 2e collecte: Kerk 

 
 
Volgende week Zondag 16 augustus 10.00 uur, Witte Kerk, online-dienst, Ds. Froukien Smit 
  
 
Bloemen  De bloemen van zondag 9 augustus gaan met een hartelijke groet vanuit  
   de gemeente naar  dhr. en mevr. W.F. Schippers en G.G. Schippers-Oplaat, 
   Burg. Leenstraat 56, 7242 AB (zij zijn 13 augustus 55 jaar getrouwd) en naar 
   mevr. Z. Wink-Etten, Keppelskamp 43, 7241 LH 

 
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 op bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan, bij 
voorkeur vóór de dienst maar mag ook tijdens de dienst, een appje of sms naar 06-57361573. U 
kunt dan direct aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de Witte kerk. 
 
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de ramp in Beiroet  
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en duizenden 
gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood 
is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de 
coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de 
eigen partners ter plekke.  
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op: graansilo´s in 
de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert van Saane (uitgezonden medewerker van Kerk in Actie 
in Beiroet): “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de 
ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.” 
We hebben allemaal de beelden gezien: onze steun voor Libanon is zeer hard nodig! 
 
 
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 

 
 
 



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: 26-07, 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. 
 
Openstelling St. Gudula kerk 
De St. Gudula kerk is open om een kaarsje aan te steken (juni, juli en augustus). 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 voorschriften 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.  
 
Bevestiging nieuwe ouderling:  
Wij zijn als kerkenraad verheugd u te mogen melden dat Janny Gerritsen tijdens de zondagviering 
van 30-08-2020 wordt bevestigd als ouderling. Zij is al enige tijd actief als voorzitter binnen de 
Taakgroep Pastoraat en zal in deze hoedanigheid de kerkenraad komen versterken. U kunt als 
gemeentelid bezwaar maken. Wilt u dit doen via het mailadres van de scriba, scriba@pglochem.nl 
Mijn naam is Janny Gerritsen-van den Bos. Geboren in een Ned. Hervormd gezin aan de 
Veluwerand. Samen met mijn man Ben woon ik sinds 2 jaar in Lochem. In 1997 zijn we in de 
Achterhoek komen wonen. We kerkten in de Gereformeerde Kerk in Geesteren (werd PG De 
Wijngaard). Vanaf dat ik als 17-jarige gevraagd werd zondagsschooljuf te worden heb ik eigenlijk 
altijd wel 'iets' in het kerkenwerk gedaan. Nu ga ik proberen als pastorale ouderling mijn steentje 
bij te dragen. 
 
Taakgroep Leren en Ontmoeten 
De Protestantse Kerk geeft vier keer per jaar een papieren magazine uit, Petrus geheten. Het is een 
blad met "verhalen van geloof, hoop en liefde in de Protestantse Kerk". Er is ook een website 
verbonden aan dit blad, www.petrus.protestantsekerk.nl. Daar zijn de oude magazines te vinden, 
maar er wordt ook steeds nieuw materiaal geplaatst. Onder andere de korte tv-uitzendingen "Met 
hart en ziel", die op zondagochtend worden uitgezonden, en uitzendingen van "Op adem" van 
Jacobine Geel. Ook een aantal liederen, die de afgelopen tijd in onze kerkdiensten zijn afgespeeld, 
zijn hier te vinden.  
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KerkTV verbeteren 

Elke week kan iedereen de zondagse viering meebeleven vanuit huis. Het huidige systeem in 
inmiddels 8 jaar oud, maar helpt ons wel uit de brand tijdens de corona-tijd. Nu we met z’n allen 
en elke week kijken valt het meer op dat systeem niet de beste kwaliteit meer heeft. Het beeld lijkt 
niet zo scherp meer, omdat we meer gewend zijn van de televisie. Ook is de het nog de oude 
beeldverhouding (4:3) en niet in breedbeeld dat de standaard is bij huidige programma’s op 
televisie.  

We willen graag de kwaliteit van KerkTV verbeteren en gaan daarom nieuwe apparatuur 
aanschaffen. We kijken naar een HD-camera met een bijbehorende zender. Ook bevalt het 
wisselen tussen dienst en liturgie ons goed en dat behouden we graag bij een nieuwe opstelling. 
Dat betekent meteen dat ook de mixer van dezelfde kwaliteit moet zijn.  

De KerkTV wordt door veel vrijwilligers bediend. En de bereidheid gaat zover dat mensen  hun 
eigen laptop, iPad en telefoon meenemen om de vieringen technisch mogelijk te maken. Dat willen 
we ook graag verbeteren, zodat de kerk voorzien is van alle nodige componenten. Met steeds het 
doel voor ogen; dat alle leden en geïnteresseerden op een prettige manier kunnen vieren en 
betrokken voelen bij onze kerk. 

Omdat een nieuwe installatie niet goedkoop is, doen we een beroep op alle gemeenteleden die 
meevieren. De investering is tussen de 6.000 en 8.000 euro. We proberen door zelf-installatie en 
redzaamheid de kosten laag te houden, maar dat we kosten houden zal duidelijk zijn. 

Wilt u bijdragen aan de nieuwe installatie van KerkTV? Dan kunnen we de kwaliteit verbeteren en 
blijven zorgen dat het in de toekomst mogelijk blijft. De eerste 500 euro is gedoneerd, maar veel 
geld moeten we nog verzamelen.  

U kunt uw gift overmaken op de rekening van beheer: NL29 RABO 0373 7115 30 t.n.v. P.G. Lochem 
onder vermelding van KerkTV. We hopen dat u vandaag aan deze oproep denkt en voor onze 
vieringen in actie wil komen m.b.v. een donatie. 

 
 
 
 
 

 
Kijk naar de regenboog en prijs zijn maker, 

hij is zo sierlijk in zijn helderheid. 
Hij legt om de hemel een cirkel van pracht, 

de handen van de Allerhoogste hebben hem gespannen. 
Jezus Sirach 43: 11-12 

 
 
 
 
 
 


