
 

Zondagsbrief 17 januari 2021 

19e jaargang no. 849 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 17 januari 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst,  
  Afscheid Koster Klaas Klein Geltink 
Voorganger Ds. Corien Veenhuizen 
Ouderling Pieter Bas Ter Maat 
Diaken  Francien van Pijkeren 
Muziek Els Dijkerman 
Collecte 1e collecte: Diaconie Voedselbank, 2e collecte: Kerk 
 
Volgende week Zondag 24 januari 2021 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst,   
   Oecumenische viering, Ds. Froukien Smit, Begin Week van Gebed voor  
   eenheid van christenen (t/m 24 januari) met thema ‘Blijf in mijn liefde’ (zie 
   ook www.weekvangebed.nl voor meedoen en materialen) 
    

Bloemen: De bloemen van zondag 17 januari gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente 
naar Dhr. Hekkelman, Zwiepseweg 121 en Mw. Zwiers - van Sloten, Stiggoor 30,  ter bemoediging. 
 

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. 
 
Meeleven: Een trouwe kerkdienstbezoeker is Anke Marjolein bewoner Gert-Jan Besselink. 27 
januari wordt Gert-Jan 66 jaar. Maar ook in Anke Marjolein geldt een zeer strikt bezoekersregiem 
waardoor hij nauwelijks  bezoek kan ontvangen. Maar een kaartje kan altijd en dat zal hij zeker 
zeer waarderen. Het adres is: Runmolenlaan 2 7241 VE Lochem. 
 
Diaconie-Voedselbank: De eerste collecte van vandaag is bestemd voor bovengenoemd doel. 
Zoals u weet proberen wij op verschillende manieren het werk van de voedselbank in Zutphen van 
waaruit ook Lochem bevoorraad wordt te ondersteunen.  
 

1. De tuin waarin een groep vrijwilligers, ook weer in het komende seizoen, verse groenten 
kweekt voor de voedselbank 

2. Via collectes en ontvangen giften waarvoor vervolgens producten als  houdbare melk, 
groente, fruit en bijvoorbeeld waspoeder gekocht worden. Wij bevelen de collecte van 
harte bij u aan. 
Verder is het mooi te zien dat vaak “gehoor” wordt gegeven aan onderstaande oproep: 

 
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 

Over de bestedingen hiervan berichten wij u regelmatig in Samenspraak. 
 
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: 17-1, collecte 1 
€ ….. collecte 2 € …… (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken) 

http://www.weekvangebed.nl/


 
Daarnaast kunt u collectebonnen (met vermelding van doel) in de brievenbus van de Witte Kerk 
deponeren. 
 
 
 
 
 

Gezegend jij die treurt en rouw en die troost vinden zal. 
Gezegend jij, zachtmoedige, die weerloos dient alom. 
Gezegend jij die recht zoekt. Het zal rijzen als de zon. 

Gezegend jij, meedogende, die deelt in alle leed. 
Gezegend jij die in je hart de woning van de Ene weet. 

Gezegend jij die gaat in vrede. In elke voetstap kom je thuis. 
Gezegend jij om wat je hebt geleden en welkom in het Vaderhuis. 

Hein Stufkens 


