
 

Zondagsbrief 27 september 2020 

18e jaargang no. 834 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 27 september 10.00 uur, Witte Kerk 

Voorganger Ds. M. Dijkstra 

Ouderling  Hans Dettmers 

Diaken   Hanneke Brinkhuis 

Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Artsen zonder grenzen, 2e collecte: Vredesweek 

 
Vanavond  Zondag 27 september 19.00 uur, Gudula Kerk, vespers, zie onder 

 
Volgende week Zondag 4 oktober 10.00 uur, Gudula Kerk, Dienst van Gebed en Heelheid, 
   Ds. Corien Veenhuizen m.m.v. werkgroep 

   (wilt u de dienst bijwonen: aanmelden@pglochem.nl) 
 
Bloemen: De bloemen van zondag 27 september gaan met een hartelijke groet vanuit de 
gemeente naar dhr. en mevr. D. Bloem en A.C. Bloem-Wolda, Pelmolenerf 25, 7241 VK (zij zijn 1 
oktober 55 jaar getrouwd) en naar dhr. W. Jouwsma, Vordensebinnenweg 1, 7241 RM  
 

Iedere zondag worden 2 bossen bloemen namens na de dienst weggebracht door de ouderling van 
dienst. U krijgt ook als gemeenteleden die gelegenheid. Als u de bloemen bij iemand wilt brengen 
stuur dan als u on-line kijkt, bij voorkeur vóór de dienst maar ook tijdens de dienst, een appje of 
sms naar 06-57361573. Direct na de dienst kunt u het boeket op komen halen in de Witte kerk. 
 
De vespers in de St. Gudulakerk gaan weer van start op zondag 27 september. In deze dienst klinkt 
muziek voor de Evensong van Felix Mendelssohn- Bartholdy door Capella Gudula. Bij de ingang 
krijgen bezoekers de informatie m.b.t. de voorzorgsmaatregelen. Er kunnen 150 bezoekers in de St. 
Gudulakerk. Aanmelden hoeft niet. Helaas is er nog geen uitzending mogelijk. 
De volgende vespers zijn op 25 oktober (Slavische muziek met iconen), 29 november Evensong, 13 
december Festival of lessons and carols. Aanvang 19.00 uur. 
 
Activiteiten:  Inloopmorgen, woensdag 30 september, Hooiplukker 
 
De diaconale collecte is bestemd voor Artsen zonder Grenzen: AzG wil mensen helpen die in nood 
verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke 
overtuiging of religie. AzG wil een verschil maken door in te grijpen in een situatie die zij 
onaanvaardbaar vinden: zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of aan ziektes dreigen te 
overlijden. Door te handelen maakt AzG een verschil. Dat doen zij door medische hulp te bieden, 
maar ook door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere 
organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen in actie te komen. Zodat die 
mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Azg bepaalt zelf aan 
wie, hoe en waar zij hulp verlenen. De hele organisatie staat in het teken van het verlenen van 
deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse. Het spreekt vanzelf dat er voor deze activiteiten veel 
geld nodig is, wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Meer info: www.artsenzondergrenzen.nl 
    
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: 27-09, collecte 1 

mailto:aanmelden@pglochem.nl


€ ….. 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 
 
Dienst van Gebed en Heelheid op zondag  4 oktober 10.00 uur in de Gudula Kerk Op zondag 4 
oktober 10.00 uur is er een Dienst van Gebed en Heelheid in de Gudula Kerk. Het thema van deze 
dienst is ‘Bedreiging of bevrijding’. Ds. Corien Veenhuizen is de voorganger. Deze viering is mee 
voorbereid door werkgroepleden, die ook meewerken in de viering. Het accent van deze dienst ligt 
op lichamelijke en geestelijke heelheid. Er worden namen genoemd van zieken of gemeenteleden 
die bemoediging nodig hebben en er wordt voor hen speciaal een kaars aangestoken. U kunt uw 
eigen naam of de naam van iemand die u kent in uw omgeving opgeven bij Ds. Corien Veenhuizen. 
Het is het wel de bedoeling dat u vraagt of dat op prijs wordt gesteld. Iedereen die dat wil krijgt de 
mogelijkheid om een zegen te ontvangen op de plek waar u zit. Ook als mantelzorger bent u 
hiervoor van harte uitgenodigd. Bij binnenkomst kunt u, voordat u gaat zitten, een kaarsje 
aansteken. U moet zich wel van tevoren opgeven op aanmelden@pglochem.nl  Als u vervoer nodig 
hebt, kunt u bellen met dhr. Henri v.d. Kolk, tel. 254047. U van harte uitgenodigd.  
 
Zangeressen en zangers voor de zondagochtenddiensten: Er zijn een paar mensen die de 
afgelopen maanden tijdens de offline vieren de zang vanuit de kerk gedaan hebben zodat het thuis 
makkelijker was te luisteren of zelf mee te zingen. Nu we met beperkte aantallen naar de kerk 
mogen komen maar niet iedere aanwezige al mee mag zingen hierbij de oproep om u te melden 
wanneer u met 3 of 4 andere de zang in de komende diensten wilt verzorgen. Dat kan voor 1 keer 
zijn of voor meerdere keren afhankelijk van uw beschikbaarheid aan de aanmeldingen. U krijgt de 
liturgie dan tijdig toegestuurd zodat u thuis alvast kunt oefenen. Opgeven: praeses@pglochem.nl  
 
Uitnodiging voor deelname aan de openstelling van de Gudula kerk in oktober 2020 

Inmiddels is bekend geworden dat we ook dit jaar weer de traditionele iconententoonstelling 
zullen hebben. Het thema is dit jaar “Maria” en het wordt een combinatie van antieke en nieuwe 
iconen. Het rooster zal hetzelfde zijn als vorig jaar: Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op 
elke dag twee blokjes van 2 uur van 11.00 – 13.00 u. en van 13.00 – 15.00 uur. Van7 t/m 31 
oktober. Graag willen we u uitnodigen om als kerkwacht mee te doen met de openstelling in 
oktober. U kunt zich opgeven via de email:  r.heringa@live.nl  

 
Ont-moeten start weer op 4 oktober 19.00 uur Dorpskerk Vorden: Ont-moeten wordt regelmatig 
georganiseerd en is een vrij toegankelijke bijeenkomst. Verschillende sprekers vertellen iets over 
hun Passie vanuit hun geloof. 4 Oktober is het Israël zondag. Dhr. Henk Versteeg, uit Uitgeest, 
voorzitter van Ebenezer Operatie Exodus Nederland zal ons komen vertellen over het werk van 
deze organisatie. Aanmelden:  evangelisatie@pgvorden.nl of 06 22445192  
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