
 

Zondagsbrief 29 november 2020 

18e jaargang no. 842 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 29 november 10.00 uur, Witte kerk, 1e Advent 
Voorganger Ds. Jan van Pijkeren 

Ouderling  Hans Dettmers 

Diaken   Wim Lammers 

Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: SOS Kinderdorp, 2e collecte: Kerk 

 
Verzoeken/intenties voor de voorbeden kunnen worden doorgegeven via de app met het 
bekende telefoonnummer 06 573 61 573. En u hoeft hiermee echt niet te wachten tot de viering 
zondagmorgen begonnen is. Tijdens de viering een verzoek insturen is goed, vóór de viering 
insturen is beter!  
 
Denkt u aan de online gemeentebijkomst na de viering van 29/11? Heeft u naar aanleiding van de 
documentatie gemeentebijeenkomst die u vorige week heeft ontvangen vragen of een reactie wilt 
u deze dan vooraf schriftelijk kenbaar maken via scriba@pglochem.nl. 
 
Volgende week Zondag 6 december 10.00 uur, Witte Kerk, 2e Advent, Ds. Leonard van Wijk
   (wilt u de dienst bijwonen: aanmelden@pglochem.nl) 
    

Bloemen De bloemen van zondag 29 november gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente 
naar dhr. en mevr. J. van der Neer en B.E. van der Neer-Broekroelofs, Noorderbleek 41, 7241 BR (zij 
zijn 2 december 50 jaar getrouwd) en naar dhr. en mevr. W. Seigers en J.J. Seigers-van Staaveren, 
Henry Dunantweg 105, 7242 HG (zij zijn 3 december 50 jaar getrouwd)  
Wanneer u op 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. 
 
Activiteiten:  Moment in Advent, een korte Adventsviering, woensdag 2 december 16.30 
   uur, Ds. Jan van Pijkeren over ‘Wat is het goede nieuws’ 
 
De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor SOS-kinderdorpen: Wereldwijd staat 1 op de 
10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder 
liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet 
alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel. De doelstelling van SOS kinderdorpen is 
om kinderen zo snel mogelijk een liefdevolle familiebasis terug te geven. Dit doen ze wereldwijd. 
Op deze manier kan het leven van deze kinderen veranderen. Op een positieve manier en voor 
altijd. Een hechte familie is de enige manier voor een kind om op te groeien tot een zelfstandige 
volwassene die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, 
geeft een kind door. Kijk voor meer informatie op: www.soskinderdorpen.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: 29-11, collecte 1 
€ ….. collecte 2 € …… (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken) 
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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 
 
Oproep voor zangeressen en zangers voor de zondagochtenddiensten, 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 kan via elsdijkerman@gmail.com  
 
Nieuw: Moment in Advent, over ‘het goede nieuws’: In Advent biedt de PGL u wekelijks iets 
extra’s aan: een korte adventsviering uitgezonden vanuit de Gudulakerk. Els Dijkerman ontlokt 
prachtige adventsklanken aan het orgel, we lezen een tekst uit de Bijbel en er is elke keer een 
verrassende verwerking van het thema. Het eerste ‘Moment in Advent’ is op woensdag 2 
december om 16.30 uur met Ds. Jan van Pijkeren. Het gaat dan over: ‘wat is het goede nieuws?’ 
De viering duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de viering volgen op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159, of later kijken. Op 9 december om 16.30 uur is Ds. 
Leonard van Wijk de voorganger; op 16 december Ds. Froukien Smit en op 23 december pastor 
Jacqueline van Dop.   
 
Taakgroep Leren en Ontmoeten: Advent: We geven u graag enkele websites door waarop in 
Advent inspiratie te vinden is: 

• Op woensdagavonden om 19.00 uur zendt de Raad van Kerken ‘Woorden van Hoop en 
Troost’ uit: korte videofilmpjes van enkele minuten waarin kerkelijke vertegenwoordigers een 
bemoedigende boodschap uitspreken. https://www.raadvankerken.nl/ 

• U kunt meedoen aan een ’adventsretraite’ via: https://www.ignatiaansbidden.org. Als u 
zich aanmeldt ontvangt u dagelijks een gebedsmail. Ook is er op 5, 12 en 19 december een geleide 
meditatie via Zoom https://www.ignatiaansbidden.org/uitwisselingsgroepen/ 

• Kinderen en jongeren: voor jullie zijn er tips, filmpjes en materialen over advent en kerst te 
vinden op: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/advent-en-kerst-2020/; 
https://visie.eo.nl/artikel/2017/11/de-oorsprong-en-betekenis-van-advent; 
https://weetwatjeviert.nl/alle-feestdagen/advent/  

 
 

Advent: Een kaars 
En dan.. brandt er in het donkerst  

van deze dagen 

een kaars aarzelend ontstoken 

En nu ….laat ons in het donkerst 
van onze dagen deze vlam 

zorgvuldig koesteren als een kind! 
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