
 
Zondagsbrief 22 mei 2022 

20e jaargang no. 913 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 
Kerkdienst  Zondag 22 mei 10.00 uur, Gudulakerk, 6e van Pasen, Rogate 

Voorganger   Ds. Marcel Zijlstra 

Ambtsdragers  Ouderling: Amanda Jansen, Diaken: Roelof Prinsen  
Muziek  Els Dijkerman 

Collecte  1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk 

 
Komende week Donderdag 26 mei 10.00 uur, Zwiepse Molen, Hemelvaartsdag, Ds. Marcel 
   Zijlstra m.m.v. muziekvereniging Excelsior uit Barlo (gemeente Aalten) o.l.v. 
   Jan Radstaak. Ouderling: Hans Dettmers, Diaken: Harm Wesselink. De  
   collecte is voor een project van de Zwiepse Molen voor een kleinschalig  
   project in Sri Lanka 

  

Volgende week Zondag 29 mei 10.00 uur, Gudulakerk, 7e van Pasen, Exaudi/Wezenzondag, 
   Ds. Valk, Twello 

  
Bloemen: De bloemen van zondag 22 mei gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar  
dhr. C. Doorn, Tusseler 115 App. A07 en naar mw. R. Bos, Onderlangs 4 ter bemoediging 

Wanneer u bloemen bij iemand wilt gaan brengen stuur dan uiterlijk op zaterdag een appje of sms 
naar 06 573 61 573 (naar dit nummer bellen kan niet!). U kunt direct aansluitend aan de dienst het 
boeket op komen halen in de Gudulakerk. 
 
Meeleven: Dhr. H. Kolthof (Graanweg 16) is opgenomen in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en gaat 
morgen (20-5) voor revalidatie naar Sutfene  
 
Activiteiten:  

• Gluren bij de buren: vandaag zondag 22 mei 14.00 uur Synagoge Enschede 

• Inloop Huiskamer:  woensdag 25 mei 2022 10.00 – 11.30 uur welkom voor koffie en een 
praatje,  BIC  Noorderwal 17 
 

De diaconale (eerste) collecte is bestemd voor Tumi Ghana: De stichting Tumi Ghana zet zich in 
om vrouwen op te leiden zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Ze volgen een 
opleiding om kleding te ontwerpen en te maken en bij succesvolle afronding krijgen ze van de 
stichting een naaimachine waarmee ze in staat zijn zichzelf en hun familie te onderhouden doordat 
hun handgemaakte producten worden verkocht via Maame Tumi. Hun produkten zijn via de 
webshop te verkrijgen en in 3 winkels in Nederland waaronder binnenkort ook in de wereldwinkel 
Lochem. Bezoek vooral de websites waar meer informatie te vinden is over de medewerksters en 
de artikelen die zij te koop aanbieden. www.tumighana.org en www.maametumi.com   
 
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: 22-5, 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. 
 
OPROEP Hulp Oekraïners: Bij de Oekraïners die op de diverse opvangplekken in Lochem zitten is 
behoefte aan: Damesblouses EN Smalle dames- en herenriemen. Daarnaast is er ook behoefte 
aan krukjes waarop kinderen kunnen zitten tijdens het knutselen en aan fietstassen zodat mensen 
hun boodschappen kunnen halen. Wilt u wat beschikbaar stellen dan kunt u dit inleveren bij de 
locatie-coördinatoren van de gemeente in Hotel de Scheperskamp, bij voorkeur tussen 10 en 12 
uur waarbij deze coördinatoren in principe van 7:00 uur -22:00 uur aanwezig zijn. 
 
De laatste keer "Gluren bij de buren" voor de zomervakantie. Gezamenlijk bezoeken we een kerk 
of klooster in de regio waarbij we rondkijken, snuffelen, vergelijken maar ook het gesprek met 
elkaar aangaan. Aanmelden via dgeurtz@pglochem.nl Zondag (!) 22 mei 14.00 uur Synagoge 
Enschede, rondleiding met aandacht voor religie, symboliek en architectuur. We sluiten af met 
koosjer appeltaart met koffie/thee. 
 
Handtekeningenactie Amnesty International Nigeria en  Qatar 
Nigeria: De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf van 
maar liefst 24 jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van 
godslastering omdat hij een bericht op Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn 
levensbeschouwing. Een rechter oordeelde in december 2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. 
Maar de autoriteiten in het noorden van Nigeria weigerden dit. Mubarak Bala zit al ruim 2 jaar vast 
zonder toegang tot zijn familie en goede medische zorg voor zijn hoge bloedruk. Hij heeft zijn 
advocaat slechts één keer mogen zien. Mogelijk wordt hij mishandeld.  
Qatar: Op 10 augustus 2021 werd advocaat Hazza al-Marri uit Qatar gearresteerd omdat hij 
meedeed aan een protest tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet die de Al-Murra-stam 
uitsluit. Ook zijn broer en advocaat Rached al-Marri werd gearresteerd omdat hij Hazza al-Marri 
wilde vertegenwoordigen. Mogelijk worden beiden broers gemarteld omdat ze weigeren een 
belofte te ondertekenen waarin ze stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet. De Al Murra-
stam is een van de grootste stammen in het oosten van Saoedi-Arabië en Qatar en hebben een 
lange tijd te maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang tot onderwijs, werk en 
gezondheidzorg.  
 

 
 

Wek mijn zachtheid weer 
Geef mij terug de ogen van een kind 

Dat ik zie wat is 
en mij toevertrouw 

en het licht niet haat 
(Uit Verzameld liedboek 742) 

mailto:dgeurtz@pglochem.nl
http://www.maametumi.com/

