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Oecumenische zondagsbrief ,  19 september, 2021    

7e  jaargang  no. 4 
 

Interreligieuze viering 1e Zondag van de Vredesweek 19 september,  10.00 u in de St.-Gudulakerk   

wordt tevens uitgezonden (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1159-P-G-Lochem/events)  
                                             

                          Thema: “Inclusief Samenleven, wat een feest!?” 

Voorgangers: Ds. Claartje Slootmans en sheikh Said Al Mokad 
Organist:  Els Dijkerman  
Werkgroep Vredesweek  / Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen Lochem-Barchem 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Collecte :   - De eerste collecte is voor het vredeswerk van PAX . Bij 
het verlaten van de kerk kunt u een inspirerende PAX- Vredeskrant 
meenemen.  
                    - De tweede collecte is voor het werk van de Raad van 
Kerken & Geloofsgemeenschappen. 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:  
    Vredeswerk PAX:   1e collecte € …..          
    RvK&G:   2e collecte € ……  
                 (Wilt u uw bijdragen binnen 2 weken overmaken?) 

Uw gift zal door de kerkrentmeester worden overgemaakt naar de aangegeven doelen.  
Bij voorbaat dank voor uw gave.  

Vooruitblik: Zondag 26 september 2021   
PG Lochem:       10.00 uur : Ds. C.M. Veenhuizen, Dienst van Gebed en Heelheid m.m.v. werkgroep 
   en Taizé-zanggroep (voor meer info: z.o.z)  
RK:                      10.00 uur : Woord- en gebedsviering (Werkgroep voor Liturgie) 
Remonstr.:        geen viering 
PG Barchem:    10.00 uur dhr. P. Piersma, Vorden 
Apost. Gen.:    - - 

Activiteiten:  

PGL :     Inloop huiskamer BIC, Noorderwal 17: elke woensdagmorgen 10.00 -11.30 u. 
RK  :  Inloopkoffiemorgen: elke dinsdag- en donderdagmorgen . 
Ap. Genootschap / BIC, Noorderwal 17:  Vredesweek 2021 Lochem 
Programma van Werkgroep Vredesweek van de Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen   
                                  
De Vredesweek is dit jaar van 18 t/m 26 september.  
Het thema is ‘inclusief samenleven’. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden 
uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen deel uitmaken van 
een groter geheel. Denk aan de vluchtelingenkampen, de toeslagenaffaire,............ De vraag is niet óf er 
uitsluiting in onze samenleving is, maar of we herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hier 
zelf bij betrokken zijn. Ook in Lochem schenken we aandacht aan de Vredesweek. Het programma is dit jaar 
bescheiden omdat niet duidelijk was welke mogelijkheden er zullen zijn in verband met de corona-
maatregelen. Uiteraard is iedereen van harte welkom!  
Vervolg zie vlg. blz. 
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PROGRAMMA VREDESWEEK 2021 LOCHEM: 
18 september  14.00 uur  Opening/wandeling Stolpersteine BIC, Noorderwal 17 
18 september  20.00 uur  ‘Licht van Gudula’ Gudula kerk, Markt 
19 september  10.00 uur  Interreligieuze viering Gudula kerk, Markt 
20 september  15.00 uur  Café van de Vrede  Huize Gudula, Oosterwal 18 
22 september  14.00 uur Middag i.s.m. Vluchtelingenwerk BIC, Noorderwal 17, voor kinderen en hun ouders 

 
Dienst van Gebed en Heelheid op zondag 26 september 2021 10.00 uur in de Gudulakerk 
Thema: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’, mee voorbereid door werkgroepleden.  
Lezingen zijn uit Genesis en Jacobus. Er worden namen genoemd van zieken of van gemeenteleden die 
bemoediging nodig hebben en er wordt voor hen een kaars aangestoken. U kunt namen opgeven bij de 
werkgroepleden en bij de voorganger. Wel eerst vragen of hij/zij dat wil.  
Er is een mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen. De Taizé-groep zal Taizéliederen zingen. 
Namen doorgeven aan: Melita Lever melita.lever@lijbrandt.nltel.0636317082 of Corien Veenhuizen 06-
30445725 of tel 0573-769013 corienveenhuizen@gmail.com 

 
Bloemen : De bloemen van deze zondag gingen met een groet van ons allen naar de bewoners  
van “ANKE MARJOLEIN”. 
 
 
 
 

Winkelwagen voedselbank:  
Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is tijdelijk opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat 
de mogelijkheid een gift er te maken naar NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. 
winkelwagen voedselbank of NL97 RABO 0123 4991 94 o.v.v. Voedselbank. 
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