
 
Zondagsbrief 3 juli 2022 

20e jaargang no. 918 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 
Kerkdienst  Zondag 3 juli 10.00 uur, Gudulakerk, Maaltijd van de Heer 

Voorganger   Ds. J.W. Drost, Druten,  
Ambtsdragers  Ouderlingen: Remco van Donk, Hans Dettmers, Diaken: Hanneke Brinkhuis, 
   Harm Wesselink en  Diaconaal medewerker: Roelof Prinsen  
Muziek  Els Dijkerman en Koor Deo Gratias Laren o.l.v. Els Dijkerman met liederen in 
   het Engels en in het Nederlands.  
Collecte  1e collecte: Wilde Ganzen, 2e collecte: Kerk 

 
Vandaag  Zondag 3 juli 10.00 uur, Simon en Saraviering 

 
Volgende week Zondag 10 juli 10.00 uur, Gudulakerk, Ds. Marcel Zijlstra, afscheidsdienst 
    
Bloemen: De bloemen van zondag 3 juli gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar  
mw. Nijman-Snellink, Hessenweg 10, en naar mw. J. Duine, Thorbeckelaan 3, 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. 
 
Activiteiten: Inloop Huiskamer:  woensdag 6 juli 2022 10.00 – 11.30 uur welkom voor koffie en 
een praatje,  BIC  Noorderwal 17 

 
De diaconale collecte is deze week bestemd voor een project van Wilde ganzen in Sierra Leone. 
In Sierra Leone is de moedersterfte hoog, per 100.000 geboortes overlijden er 1.360 moeders! 
Artsen werken liever in de steden dan op het platteland. Dit project is bedoeld om 
zorgmedewerkers op het platteland te stimuleren om een trainingsprogramma voor verloskundige 
hulp te volgen in samenwerking met lokale klinieken en de overheid. 
Wilt u hier meer over weten kijk dan eens op:  
https://www.wildeganzen.nl/projecten/training-sierra-leone 
 
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: 3-7, 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 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. 
 

https://www.wildeganzen.nl/projecten/training-sierra-leone
https://www.wildeganzen.nl/projecten/training-sierra-leone


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank u voor deze mooie aarde 
dank u voor sterren, maan en zon 

Dank u dat u ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron 

Dank u dat alle vogels zingen 
Dank u voor elke boom in bloei 

Dank u voor zoveel goede dingen, 
dank u dat ik groei 
(lied 218: 2 en 3) 

 
 
 
 
 


