
 

Zondagsbrief 18 april 2021 

19e jaargang no. 861 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 18 april 10.00 uur, Witte Kerk, Misericordi Domini 
Voorganger Ds. Jan van Pijkeren 

Ouderling  Hans Dettmers 

Diaken   Harm Wesselink 

Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Diaconie Beloofde land, 2e collecte: Kerk 

 
Volgende week Zondag 25 april 2021 10.00 uur, Witte Kerk, Jubilate, Ds. Leonard van Wijk
  
Bloemen: De bloemen van zondag 18 april gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
Dhr. en mw. Back - van der Meer, Dr. ten Bokkel Huininkweg 30, zij zijn 23 april 55 jaar getrouwd 
en naar Mw. Smelt - van Weert, J.A. Staringweg 11, 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. 
 
Collectedoel diaconie: Het “Beloofde Land” is  dit jaar aan haar 8e seizoen begonnen. De start dit 
jaar is vroeger dan ooit, de aardappels zitten namelijk al in de grond! Helaas hebben we nog 
steeds met corona te maken en ook in de tuin houden we hier rekening mee door gespreid over 
verschillende dagen te werken en door voldoende afstand te houden tijdens de werkzaamheden 
en het (buiten) koffiedrinken. 
Circa 15 vrijwilligers uit onze kerk en gelukkig ook een aantal mensen die niet direct aan de PGL 
verbonden zijn, spannen zich tot en met oktober iedere week in om de voedselbank in Zutphen te 
voorzien van verse groentes.  
Hoewel er veel “om niet” gaat worden er ook kosten gemaakt voor o.a. zaai- en pootgoed, 
bemesting, gereedschap enzovoort.  Daarvoor is deze collecte bestemd. 
Mocht er gedurende het jaar geld overblijven dan wordt dit besteed aan supermarktartikelen die 
ook naar de voedselbank gaan. 
Via Samenspraak houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u het een keer met eigen 
ogen bekijken, wilt u meehelpen of weet u iemand die van tuinieren houdt: op zaterdagmorgen of 
op de donderdagmiddag tijdens het oogsten bent u van harte welkom!! 

 
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:  
18-4, 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 
 
Geen meditatieve wandeling op 25 april: Nu de maatregelen nog niet versoepeld zijn, gaat de 
wandeling van 25 april niet door. Want vóór en na de wandeling samenkomen in de kerk met een 
grotere groep gaat nog niet. De wandeling/middaggebed is verplaatst naar zondag 6 juni, 14.00 - 
16.00 uur, in de hoop dat we dan wél weer samen kunnen komen! 
 
Pinksterproject: blaas jij het vuur mee aan? Zoals u in Samenspraak hebt kunnen lezen, willen we 
graag zoveel mogelijk gemeenteleden bij de Pinksterdienst van 23 mei betrekken. Voor zover de 
maatregelen het toelaten, willen we in kleine groepjes deze dienst voorbereiden. Maar ook als dat 
niet kan, nodigen we u uit om bij te dragen, door een lied, verhaal, gedicht, bloemen, kunst.  
Wilt u meedoen aan een groepje of heeft u zelf ideeën, mail dan naar activiteiten@pglochem.nl. 
Of bel/app Froukien Smit op 06-11184285 (dinsdag en donderdag).  
Graag vóór 26 april. Volgende week volgt meer informatie. 
 
 
 
 

Thomas op maandag – Henk Lettink 
 

Gisternaovond, ‘t was al late, 
hebt ze mi-j nog bod edaone: 

Hee was op’ estaone. 
Vrouwleu zollen Um ‘s morgens vrog 

ezene hebben. 
Dee zeet jao wal maer. 
Spreukeri-je meestpart. 

Godonmeugelijk, zeg ik ow. 
Van waor ‘t Hee is hen egaone, 

hef der nog gin ene ooit 
bod wear truggedaone. 

En ze zekt da’k tookum waeke 
ok mot kommen. 

Hee wol mi-j zeen. 
Maor ik zal’t 

nog wal es zeen. 
 

(aangeleverd door Els Boesveld) 
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