
 

Zondagsbrief 9 mei 2021 

19e jaargang no. 864 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst  Zondag 9 mei 10.00 uur, Gudula Kerk, Zondag Rogate 
Voorganger  Ds. J. Jonk, Laren 
Ouderling  Janny Gerritsen 
Diaken   Gerben Hoentjen 
Muziek  Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Inlia, 2e collecte: Eigen gemeentewerk 
 
Volgende week Donderdag 13 mei 2021 10.00 uur, Hemelvaartsdag, Zwiepse Molen (z.o.z.), 
   Ds. J. Kool, em. predikant, Vorden  
   Zondag 16 mei 2021 10.00 uur, Gudula Kerk, Ds. J. van Pijkeren 
 
Bloemen: De bloemen van zondag 9 mei gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
Dhr. En mw. A.W. Oudenampsen-Vruggink, Heuvelenweg 2, zij zijn 13 mei 50 jaar getrouwd, naar 
dhr. en mw. Wesseldijk-Klein Kranenbarg, Meindert Hobbemalaan 35, zij zijn 13 mei 50 jaar 
getrouwd en naar dhr. en mw. Wolferink-van Rheenen, Nassaulaan 66, zij zijn 14 mei 50 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 bij de Zwiepse Molen of bij slecht weer in de Gudula kerk. 

 
De eerste collecte is bestemd voor ons vaste doel INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven voor Asielzoekers): Zij kwamen enige weken geleden met een noodkreet: 

Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en onze directeur John van Tilborg 
roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA heeft een bankrekeningnummer opengesteld 
waarop u kunt doneren voor noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen voor aanvallen 
van het Myanmarese (Birmese) leger. 

“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, medische verzorging en een plek 
om te schuilen. Het regenseizoen is net begonnen”, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit 
het verre Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu ergens in het gebied schuilen. 
Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige week uitgerekend was en van wie ze al een 
week niets hebben gehoord.  

Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente militaire coup en het 
opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in het nieuws staat het bombarderen van de Karen, de 
oorspronkelijke bevolking van de streek langs de Thaise grens. Tienduizenden Karen zijn op de 
vlucht. Zo’n tweeduizend staken de rivier over en dachten Thailand te hebben bereikt. Ze vonden 
hun weg versperd en werden teruggezet. Twintigduizend mensen schuilen nu in de jungle. Onder 
hen bejaarden, zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en gewonden. 

De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers sporen de gevluchte Karen 
op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, 
brengen voedsel & zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers steunen en zo de Karen helpen!  



Ook op onze website kunt u informatie lezen: https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1155/noodkreet-
help-de-karen Bij voorbaat dank voor uw aandacht en uw bijdrage! 
    
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:  
9-5, 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 
 
Hemelvaartsdag 2021: Het is mogelijk om met Hemelvaartsdag 2021  weer buiten te mogen vieren. 
Wij zijn blij dat we toestemming gekregen hebben van de gemeenten. Alleen we moeten ons 
houden aan de covid-19 regels. Binnen die afspraak/regels mogen we samen vieren. Er mogen niet 
meer dan 30 bezoekers komen en we moeten de covid regels in acht nemen. Wilt u komen, meld u 
dan vooraf aan. Bij ongunstig weer kunnen wij binnen in de ruimte van de Zwiepse molen de 
viering houden. Voorganger is Ds. Jan Kool uit Vorden. 
 
De  collecte op Hemelvaartsdag 2021:   
    
De collecte is bestemd voor project van de Zwiepse Molen, zij steunen een 
kleinschalig project: Moeder en Kindzorg en ouderenopvang “project 
Bakthapur” in Nepal.                         
Aanvang om 10 uur en bij ongunstig weer kunnen we naar de binnenruimte 
van de molen.  
Na afloop wordt er gecollecteerd om de onkosten te dekken. U kunt na afloop 
wel een kopje “koffie to go” kopen, maar het terras mag pas om 12 uur open. 
 
Vanaf vandaag zondag 9 mei zullen wij weer max. 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 
(en op Hemelvaartsdag bij of in de Zwiepse Molen) Dit omdat we in de Gudulakerk de afstand van 
1,5 meter kunnen waarborgen. 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. 
 

Een onvervuld verlangen  
hoeft geen vervuld leven in de weg te staan. 

Dietrich Bonhoeffer 
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