Zondagsbrief 2 mei 2021
19e jaargang no. 863
Protestantse Gemeente Lochem
Kerkdienst
Voorganger
Ouderling
Diaken
Muziek
Collecte

Zondag 2 mei 10.00 uur, Gudula Kerk, Zondag Cantate, Doopdienst
Ds. Corien Veenhuizen
Remco van Donk
Francien van Pijkeren
Els Dijkerman
1e collecte: Amnesty, 2e collecte: Kerk

Volgende week

Donderdag 4 mei 19.30 uur, Dodenherdenking, via livestream, z.o.z.
Zondag 9 mei 2021 10.00 uur, Gudula Kerk, Rogate, Ds. J. Jonk, Laren

Doopdienst : We zijn blij om aan te kondigen dat vandaag Thijmen Christian Pol zal worden
gedoopt. Thijmen is de zoon van Veronique en Bastian Pol-Denneboom en broertje van Floris. Ze
wonen op de Francois Ballochilaan 30. De dienst zal in de Gudulakerk plaatsvinden. U kunt hen
feliciteren via het telefoonnummer van Veronique Denneboom: 0650936047
Bloemen: De bloemen van zondag 2 mei gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar
dhr. en mw. D.A. Kruijff-Stoffelsma, Nieuweweg 48, zij zijn 1 mei 50 jaar getrouwd en naar dhr. en
mw. H. J. Huizinga-Slettenhaar, Dr. Cartier van Disselweg 3, zij zijn 6 mei 55 jaar getrouwd.
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 Gudula kerk.
Collecte Diaconie: Vandaag is deze collecte bestemd voor het werk van Amnesty International.
Amnesty zet zich zoals u weet wereldwijd in voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen
o.a. voor mensen die vanwege hun geloofs-of politieke overtuiging gediscrimineerd of nog erger,
vervolgd en zonder vorm van een eerlijk proces langdurig vast gehouden worden. In onze kerk kunt
u normaal gesproken regelmatig handtekeningen zetten om individuele slachtoffers te
ondersteunen. Helaas heeft u dat vanwege de coronaperikelen al meer dan een jaar niet kunnen
doen. Daarnaast wordt in Lochem een deel van de (collecte)inkomsten besteed aan het
Westerborkproject waarbij basisschoolleerlingen uit groep 8 normaal gesproken (momenteel is
door de corona alles anders) een gastles krijgen over Amnesty en haar strijd voor naleving van de
mensenrechten. Dit project wordt afgesloten met een bezoek aan het voormalige doorgangskamp.
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: 2-5, 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
Digitaal koffiedrinken na de kerkdienst: Nu we elkaar nog steeds niet onder de koffie kunnen
spreken, nodigen we jullie uit om voorlopig elke 1e zondag van de maand koffie te drinken via
Microsoft Teams. De paar keren dat we het hebben uitgeprobeerd is het goed bevallen. Dus van
harte welkom, a.s. zondag 2 mei. Klik op https://www.kerklochem.nl/digitalekoffie en je komt
vanzelf bij de digitale koffie terecht. De ‘inloop’ is tussen 11.15 en 11.30 uur. Zijn er veel
koffiedrinkers dan worden er om 11.30 uur groepjes ingedeeld. Dus zorg dat je om 11.30 uur
aanwezig bent. We praten zolang door als ieder wil. Net als onder de 'echte' koffie.
Verzoeklied: Verzoekliederen kunnen worden aangevraagd via: elsdijkerman@gmail.com
Afwezigheid: Pastor Jacqueline van Dop is wegens vakantie van 5 mei t/m 19 mei afwezig.
Vanaf zondag 9 mei zullen wij weer maximaal 30 bezoekers (excl. 4 zangers en dienstdoenden)
toelaten tijdens de viering op zondagochtend in de Gudulakerk. Dit betekent dat vanaf 9 mei alle
diensten die aanvankelijk plaats zouden vinden in de Witte Kerk doorgang vinden in de Gudulakerk.
Dit omdat we in de Gudulakerk de afstand van 1,5 meter kunnen waarborgen. Over de dienst en
locatie van Hemelvaartsdag leest u in de volgende zondagsbrief meer. U dient zich voor alle
diensten aan te melden (tot uiterlijk donderdagavond) via aanmelden@pglochem.nl Wanneer zich
meer dan 30 gasten melden, dan krijgt u bericht dat die dienst het maximum is bereikt. We gaan er
van uit dat u enkel komt wanneer u zich gezond voelt een geen verschijnselen van het virus heeft.
Mochten de omstandigheden of regelgeving hier om vragen dan kunnen we deze regeling per
direct aanpassen. Houd u daarom berichten op website, Zondagsbrief, email in de gaten.

