
 

Zondagsbrief 7 maart 2021 

19e jaargang no. 855 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 7 maart 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst,  
   3e Veertigdagentijd, Oculi 
Voorganger  Ds. Jan Willem Drost 
Ouderling  Hans Dettmers 
Diaken   Francien van Pijkeren 
Muziek  Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Kerk in Actie, 2e collecte: Kerk 

 
Volgende week Zondag 14 maart 2021 10.00 uur, Witte Kerk, on-line dienst, Ds. J. Woltinge, 
   Zwolle, 4e Veertigdagentijd, Laetare 
      
Bloemen: De bloemen van zondag 7 maart gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
dhr. en mw. Bras – Uithol, Henry Dunantweg 139, zij zijn 11 maart 50 jaar getrouwd en naar  Dhr. 
Ben Oonk, Meindert Hobbemalaan 26, 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 06-573 61 573. U kunt dan direct aansluitend aan de 
dienst het boeket op komen halen in de Witte kerk. 
 
Geboorteroos: 4 maart is geboren: Anouk Anje Eja Adriana Dijkmans, dochter van Reinette en 
Martin Dijkmans en zusje van Sander, Dennis en Tom. Ze wonen sinds kort op Holmersweg 8 7241 
ME in Lochem. We verwelkomen haar met vrolijkheid! Als u een kaartje wilt sturen is dat natuurlijk 
altijd goed. 
  
Liturgisch bloemstuk: Ik ben er voor jou is het thema. Ook deze derde zondag beelden we Eén van 
de zeven werken van Barmhartigheid uit. Vandaag is dat:  ik was een vreemdeling en jullie namen 
mij op. De gave van gastvrijheid is bij sommige mensen ruimhartig toebedeeld. Er is moed voor 
nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in 
de tweede plaats, omdat iemand jouw niet kent. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen 
en dat kan pas je als iemand echt durft te zien. Onderdak geven is  zorgen voor Veiligheid en een 
thuis. In de schikking ziet u een vogelnestje (een veilig plekje ).  Het grote blad dient als dak tegen 
regen en wind. De nederige bloempjes in de flesjes mogen schuilen in de geborgenheid. 
 
Collecte: Veertigdagentijd 2021:  IK BEN ER VOOR JOU - Kerk in Actie-thema 2021. Er zijn zoveel 
mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. In 
Moldavië, Libanon, Indonesië of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het 
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Zo inspireert Hij ons tot op de dag 
van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop 
die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in 
actie. Op 6 zondagen is de 1e collecte in de eredienst steeds voor het desbetreffende project: 
Zondag 3: 7 maart -  Libanon - de vreemdelingen onderdak bieden. Voor de kerk in het Midden-
Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology leidt predikanten op voor 
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in 
Actie als docent theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar 
hun huis om daar hun eigen gemeente te leiden. In Libanon is inmiddels een op de vier inwoners 
vluchteling, uit buurland Syrië. Kerk in Actie helpt zowel vluchtelingen als de arme bevolking van 



Libanon. Weekactie vastenkaart - voor thuis. Volwassenen: Geen huis is geen warmte. Zet de 
verwarming thuis eens op 16 graden. Kinderen: Koud he? Een dikke trui doet wonderen.  
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: 7-3, 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 Witte Kerk 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 
 
Lopend vuur, Lochem doet mee!  Op zaterdag 6 maart is er in Lochem een kleine wake op de 
Grote Markt  van 12.00 uur tot 13.00 voor een humaan migratiebeleid. Het is onderdeel van een 
landelijke campagne om alle politieke partijen op te roepen de ellende in de vluchtelingen kampen 
aan de randen van Europa op te lossen. Om mensen die gevlucht zijn een menswaardige opvang te 
geven. Daartoe gaat er een lopend vuur door Nederland van 1 tot 17 maart. We willen burgers 
bewust maken dat hun stem ertoe doet! 
migreat.org/lopendvuur.    https://fb.me/e/1WCOxpb2S 

Coordinatie en info: Corien Veenhuizen en Gerthe Lamers  
 

 
 
 

 
 

Liederen aanvragen, nieuwe mogelijkheden. Het onderdeel verzoeklied is goed van start gegaan. 
Gelukkig vindt iedereen het een mooi initiatief en genieten we er met z’n allen van. Zoiets is 
natuurlijk ook altijd voor verbetering vatbaar. Zo sprak ik mensen die aangaven best een lied te 
willen kiezen, maar niet voor zichzelf.  Ook zijn er mensen die best een mooi lied willen kiezen, 
maar het helemaal niet zien zitten om met naam en toenaam genoemd te worden. Daar had ik 
helemaal niet aan gedacht. Maar dat is natuurlijk allemaal op te lossen. We passen het gewoon 
aan, aan hoe jij het wilt! Je kunt nog steeds zo vaak en zoveel als je wilt liederen aanvragen. Je kiest 
dan of je het zelf aanvraagt, of voor iemand anders. Ook zeg je erbij of je wel of niet wilt dat je 
genoemd wordt. Een aangevraagd lied kan natuurlijk ook ‘voor alle liefhebbers’ zijn. En liederen 
met een persoonlijk verhaal kunnen natuurlijk ook nog steeds worden aangevraagd! Vrijheid, 
blijheid en thuis lekker zingen, daar gaat het om. Enne… als we toch weer eens met z’n állen 
zouden mogen zingen…., dan moeten we maar eens een heerlijke zangdienst gaan houden waarin 
we ál onze gekozen liederen samen kunnen zingen!  
Liederen opgeven via elsdijkerman@gmail.com 

 
 

‘Wanneer je een blad opraapt en legt in de palm van je hand 
dan valt je dat zo licht, dat je geen vuist kunt maken’ 
(Steven van Campen, uit ‘Vanuit elk huis een hand) 

https://fb.me/e/1WCOxpb2S

