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Oecumenische zondagsbrief, 25 oktober 2020 

6e jaargang no. 4 

 

Oecumenische viering Zondag 25 oktober, 10.00 u., 
wordt uitgezonden vanuit in de Witte Kerk i.v.m. beeld & geluid 

 

Thema: “Aandacht voor elkaar” 

Voorganger: mevr. L. van de Kam (Parochiemedewerker, R.K. Parochie HH 12 Apostelen) 

Organist: Gerrit te Rietstap m.m.v. van cantors.  

Werkgroep Oecumenische Vieringen 

 

Collecte : Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen (SHLG) en uitgangscollecte RvK&G 

De Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen 
(voorheen SHLK) heeft als doel om individuele financiële steun te 
verlenen aan personen die buiten de reguliere hulp hiervoor vallen. 

De “Stichting Hulpverlening Lochemse Geloofsgemeenschappen” is 
een samenwerkingsverband van: 

- de diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem. 
- de diaconie van de Protestantse Gemeente Laren (Gld.) 
- de diaconie van de Protestantse Gemeente Barchem. 
- de diaconie van de Remonstranten Lochem-Zutphen. 
- de Caritas instelling  van de RK Geloofsgemeenschap St Joseph Lochem 
- de HDV Selimiye Moskee.| 
- het Apostolisch Genootschap Lochem. 

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:  
    25-10, collecte 1 € …..          
    collecte (RvK&G) 2 € ……  
                  (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken?) 

Uw gift zal door de kerkrentmeester worden overgemaakt naar de aangegeven doelen.  
 

 
 Bij voorbaat dank voor uw gave. 

Vooruitblik: Zondag : 1 november 2020 
 
PG Lochem: 10.00 uur: ds. J. van Pijkeren,  Witte Kerk 
RK: 10.00 uur  Woord- en gebedsviering m.m.v. enkele cantors van het Gemengd Koor.  

 Voorgangers: dhr. D. Beltman en mw. T. van den Berg .                                        
Remonstr.: 10.30 u. Claartje Slootmans, Gedachteniszondag 
PG Barchem: 10.00 u.  ds. M. van de Velde, oogstdankdienst 
Apost. Gen.:  ----  
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Activiteiten: 

-   RvK&G:  De eerder aangekondigde bijeenkomsten over het thema 'Hoe maak je dood gewoon 

bespreekbaar?' van 4 en 18 november gaan helaas niet door vanwege de coronasituatie. We hopen op 

een ander moment, mogelijk in het voorjaar van 2021, deze middagen alsnog te organiseren.  

-         Iconententoonstelling (thema: “Maria”): Van 7 –31 oktober 2020 wordt er weer een 

iconententoonstelling in de St.-Gudulakerk in Lochem gehouden. Te zien zijn zowel antieke iconen van 

verschillende verzamelaars als hedendaagse professionele iconen. te bezichtigen van 7 –31 oktober op 

woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00-15.00 uur.  

Inlichtingen bij Roelof Heringa, tel. 06-55306276, of Jan van Pijkeren, tel. 06-30689873. 

-        Levende Namen: Gedichtenwandeling Levende Namen 

    Vanaf zondag 25 oktober a.s. is het mogelijk om een wandeling te maken over de Nieuwe Begraafplaats. 

Langs deze fraaie wandelroute staan op diverse mooie plekken troostvolle gedichten opgesteld op groot 

formaat. November is de traditionele gedenkmaand; daarom hebben we besloten om de route de hele 

maand november intact te laten. U wordt van harte uitgenodigd om deze route op eigen gelegenheid en op 

een zelfgekozen moment te wandelen. De route is ongeveer 1.200 meter en goed aangegeven. Bij de 

ingang zal een korte beschrijving liggen die u kunt meenemen. 

-         Foto expositie 10 jaar Levende Namen 

Ter ere van ons 2e lustrum organiseren wij gedurende de maand oktober een foto-expositie in de 

Molenzaal van het Stadshuus in Lochem. Deze expositie geeft een mooi beeld van de jaarlijkse Levende 

Namen gedachtenisbijeenkomst.  

-   PGL:   Gudulakerk bij kaarslicht:  

Op zondagavond 25 oktober aanstaande zal van 18.30 tot 20.00 uur de St. Gudulakerk in Lochem geopend 

zijn. Tijdens deze avondopenstelling zal de kerk verlicht zijn met kaarslicht en zullen de iconen te 

bezichtigen zijn. Muziek zal dit keer niet live worden gezongen, maar de Vespers van Rachmaninov zullen te 

horen zijn via de luidsprekers. Iedereen is welkom om even te zitten, in en uit te lopen, muziek te luisteren, 

een kaarsje aan te steken of iconen te bekijken. In deze tijd van zoeken naar veilige manieren, zijn we blij 

deze gastvrijheid te kunnen bieden. Een moment van bezinning, laagdrempelig en veilig. Bij de ingang 

merkt u welke aanpassingen er zijn om het geheel Coronaproof te laten plaatsvinden.  

Welkom dus op deze in- en uitloopavond. Vrije gift bij de uitgang.  

De aangepaste muziekvespers in Lochem: een moment van bezinning, ook in coronatijd.   
-   PGL:                  Afgelaste activiteiten: Vanwege de coronasituatie hebben we helaas moeten besluiten 

om de komende weken een aantal bijeenkomsten niet door te laten gaan:  

• De woensdagochtendinloop gaat niet door.  

•De bijeenkomsten in oktober van de dinsdagochtendkring, in gesprek over 'het goede leven' en maal-en-

verhaal gaan niet door.  

RK  :   inloopkoffiemorgen: dinsdag- en donderdagmorgen, Parochiezaal 

 Bloemen : De bloemen van deze zondag gingen met een groet van ons allen naar de bewoners  
  van huize “De Hoge Weide”. 
 

 

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. 
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