
 

Zondagsbrief 20 juni 2021 

19e jaargang no. 870 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 20 juni 10.00 uur, Gudula Kerk, Oec. Viering,  
Theaterdienst met als thema ‘In het oog van de storm’ 

Voorganger Ds. Corien Veenhuizen 

Ouderling  Janny Gerritsen 

Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Wereldvluchtelingendag (Kerk in Actie) 
 
Volgende week Zondag 27 juni 2021 10.00 uur, Gudula Kerk, Ds. Leonard van Wijk 
   Zondag 27 juni 2021 19.00 uur, Gudula Kerk, Muziekvesper m.m.v. Capella 
   Gudula (z.o.z.) 
 
Bloemen: De bloemen van zondag 20 juni gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
mevr. en dhr A.M.M. Jansen- Leussink, zij zijn 25 juni 2021 50 jaar getrouwd, Zutphenseweg 73 
dhr. en mw. Brinkerink , met hartelijke groet en ter bemoediging, Westenberg 28  
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. 
 
Per 20-06-2021 wordt het aantal gemeenteleden tijdens de zondagsvieringen uitgebreid van 30 en 
60 gemeenteleden. Daarbij mag het slotlied (bestaande uit 2 coupletten) “meegezongen” worden 
op praatniveau.  
 
Verzoekliederen kunnen worden aangevraagd via: elsdijkerman@gmail.com     
 
Collecte: Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. 
Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land 
of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. 
Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Sta op Wereldvluchtelingendag (20 juni) stil 
bij het lot van mensen op de vlucht. Bedankt voor uw steun aan vluchtelingen.  
 
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: 20-6, 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 
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Muziekvesper in St. Gudulakerk: Op zondag 27 juni om 19.00 uur is er weer een muziekvesper in 
de Gudula. Hoe functioneel een gestreamde viering ook kan zijn, er gaat niets boven het live 
meebeleven van een vesper met muziek in de St. Gudulakerk! Zangstemmen live, de ruimte en 
akoestiek, de stilte, een kaarsje aansteken, al je zintuigen doen mee. Capella Gudula zingt o.a. 
muziek van Sweelinck waarvan we in 2021 zijn 400e sterfjaar herdenken. Daarnaast zal de nieuwe 
icoon in de Mariakapel te bezichtigen zijn. Welkom dus! De kerk gaat open om 18.30, aanvang 
19.00. Ook na de vesper is de icoon nog rustig bekijken. Vespers in de Gudula: muziek en bezinning. 
Stuur een berichtje naar: aanmelden@pglochem.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correctie Samenspraak: de viering van de oecumenische dienst van 18 juli is in de Gudula Kerk en 
niet in de RK Kerk zoals vermeld in de Samenspraak. Voorgangers zijn Dhr. Ben Knapen en mw. 
Greetje Wübbels (Werkgroep voor Liturgie St.-Josephkerk)  
 
Gebruik vergaderruimte Rooms-katholieke Kerk i.p.v. Witte Kerk: Nu de renovatie van de Witte 
Kerk aanstaande is, zijn we blij dat we voor een vergadering/bijeenkomst binnenkort tijdelijk 
onderdak kunnen krijgen in het gebouw van de Rooms-katholieke Kerk (St Jozefparochie) aan de 
Nieuweweg in Lochem. Voor het plannen van een vergadering/bijeenkomst kunt u contact op 
nemen met de fam. Breukelman, tel. 0573-25 01 02 of koster@pglochem.nl; zij kunnen aangeven 
wat mogelijk is. College van kerkrentmeesters, Gerrit te Rietstap, vz 
 
“Verbouwingsinloop” Witte kerk op zaterdag 26 juni: Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 29 mei 
en in de jongste Samenspraak (juninummer) hebben we aangekondigd een inloopmoment te 
organiseren in de Witte Kerk. We willen u de mogelijkheid geven de verbouwing, die in september 
gaat starten, nog eens nader te bekijken. Wat kunt u verwachten: De stoelopstelling zoals die 
hoogstwaarschijnlijk gaat worden. Grote A-0 tekeningen waarop de aanpassingen beter zichtbaar 
zijn dan op de website en in Samenspraak. U kunt vragen stellen en direct antwoord krijgen.  
Tot ziens op zaterdag 26 juni van 10 uur-12 uur. de Koffie staat klaar! 
Namens de bouwcommissie, Hans Dettmers 
  
 
 

Zonder kloppen 
Zonder kloppen mag je binnen 

in het huis van God 
mag je rusten, mag je laven 

alles laten, wat je 't meest belast 
zonder haast kun je het land betreden 

van je eigen ziel 
oneindig landschap van de vrede 

(Harm Wagenmakers) 
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