
 

Zondagsbrief 25 juli 2021 

19e jaargang no. 874 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkdienst Zondag 25 juli 10.00 uur, Gudula Kerk 

Voorganger Ds. M. Dijkstra, Markelo 

Ouderling  Janny Gerritsen 

Diaken   Hanneke Brinkhuis 

Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: diaconie SHLG, 2ecollecte: kerk 

 
Volgende week: Zondag 1 augustus 10.00 uur, Gudula Kerk, Ds. Leonard van Wijk  
 
Bloemen: De bloemen van zondag 25 juli gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
Mw. Zwaan, Pillinkpad 8 en naar dhr. en mw. Van der Zwaag, de Berkelhof 62 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 06-57361573. U kunt dan direct aansluitend aan de 
dienst het boeket op komen halen in de Gudula Kerk. 
 
De collecte op deze zondag  is bestemd voor de SHLG (voorheen SHLK): De Stichting Hulpverlening 
Lochemse Geloofsgemeenschappen is een samenwerkingsverband van: 
- De diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem 
- De diaconie van de Protestantse Gemeente Laren 
- De diaconie van de Protestantse Gemeente Barchem 
- De diaconie van de  Remonstranten Lochem/Zutphen 
- de caritas instelling van de RK Geloofsgemeenschap “St. Joseph” Lochem 
- De HDV Selimiye Moskee 
- het Apostolisch genootschap Lochem. 
Wat doet de Stichting? Iedereen in de plaatsen Lochem, Laren(gld.), Barchem en het buitengebied 
daarvan (het gebied van de “oude” gemeente Lochem) die in financiële nood verkeert en om 
bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen, kan financiële hulp 
krijgen. In een vertrouwelijk gesprek met één van de hulpverleners worden de mogelijkheden 
bekeken. De privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd. Financiële hulp vragen is niet altijd makkelijk. 
Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om iemand op ons 
bestaan te attenderen. Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via telefoonnummer:  06 – 17 
180 390 of via shlk.lochem@gmail.com. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en ondersteuning!! 
 
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: 25-7, 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 

mailto:shlk.lochem@gmail.com


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 
 
Thee met een thema: Nu veel mensen weg zijn, is er voor de 'thuisblijvers' een gelegenheid om 
elkaar te treffen. Op de donderdagen 5, 12, 19 en 26 augustus bent u van 15.00 - 16.00 uur van 
harte welkom in de Parochiezaal van de RK kerk aan de Nieuweweg 18. We gaan met elkaar in 
gesprek over vragen als: wie was voor jou een voorbeeld in je jeugd, waar geniet je van en wat 
maakt je boos, welk kerkelijk feest spreekt je het meest aan? Dit zijn een paar voorbeelden van 
vragen uit de 'kletspot', die we gebruiken voor het gesprek. Graag aanmelden op 
activiteiten@pglochem.nl. 
 
VOORAANKONDIGING “INHAALAVOND” MET HUUB OOSTERHUIS 
Het is mij een genoegen u na de Avond met Huub Oosterhuis in oktober 2019 waar Huub op het 
allerlaatste moment op doktersadvies verstek moest laten gaan (maar het werd wél een mooie 
avond!) nu het volgende te kunnen aankondigen: MAANDAGAVOND 25 OKTOBER 2021 –  
AVOND MET HUUB OOSTERHUIS in de Gudulakerk te Lochem. Tijdens die avond zal de 
“Abrahamcyclus” worden uitgevoerd door Huub Oosterhuis (spreekstem en toelichting), Antoine 
Oomen (vleugel) en Heleen Oomen en Mark Walter (zang). Antoine Oomen is componist van veel 
liederen van Huub Oosterhuis. Hij geeft de volgende toelichting op de Abrahamcyclus: “Huub 
Oosterhuis en ik hebben samen de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over Abraham, 
Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor twee zangstemmen, spreekstem en 
piano.” Tip: zet deze avond nu al in uw agenda. Het is fijn én bijzonder dat Huub Oosterhuis naar 
ons toekomt! De Abrahamcyclus is nog maar twee keer eerder uitgevoerd. 
Iedereen, jong en oud, uit Lochem tot ver daar buiten, is welkom! Meer informatie volgt nog, 
onder andere op www.kerklochem.nl. Wim Boelens, contactpersoon, tel. 0575-491123, 
wjboelens@boelens.net 
 
 

 
O God, 

waarmee Gij mij niet verrast– 
licht op het water, handen vol strelend licht, 

bomen zachtmoedig ruisend in de wind, 
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij. 

O God, geprezen zijt Gij 
om de geur van lavendel, 

de tederheid van een beginnende schemering, 
de warmte van een paard, 

openhartige bloemen zomaar op mijn weg – 
traktaties van U, 

blijken van uw genegenheid. 
Als ík niet van geluk mag spreken. 

- Hans Bouma  
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