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20e jaargang no. 937 
 

Protestantse Gemeente Lochem 
 

Kerkdienst  Zondag 11 december 10.00 uur, Gudula Kerk, 3e Advent, Maaltijd van de Heer 
Voorganger   Ds. F.W. Brandenburg, Aalten 
Ambtsdragers  Ouderling: Marian de Hoop Diaken: Hanneke Brinkhuis  
Muziek   Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Noodhulp Indonesië, 2e collecte: Kerk 
 
Vanavond  zondag 11 december 19.00 uur, Gudula Kerk, Festival of Lessons and Carols (z.o.z.) 
 
Volgende week  zondag 18 december 10.00 uur Witte Kerk, 4e Advent, Ds. A. Boezewinkel,  
   Brummen 
 
Bloemen:   
De bloemen van zondag 11 december gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar dhr. en mw. 
H. Kreunen-W. Gotink, Bosweg 43, 7241 JH met felicitaties vanwege hun 50-jarig huwelijk op 14 december 
en naar dhr. En mw. H.J. Mol- J.G. Stevens, Daslook 8, 7242 MC met felicitaties vanwege hun 50-jarig 
huwelijk op 14 december en naar dhr. H. Ilbrink, Hoge Weide Z K48 ter bemoediging. 
Als u bloemen bij iemand wilt brengen stuur dan uiterlijk op zaterdag een appje of sms naar 06 573 61 573 
(naar dit nummer bellen kan niet!). U kunt aansluitend aan de dienst het boeket op komen halen in de kerk. 
 
Activiteiten: Zondag 11 december na de dienst, Gudulakerk, Gemeentebijeenkomst 
dinsdag 13 december 10.00 – 12.00 uur, In gesprek op dinsdag, BIC Noorderwal 17 
woensdag 14 december koffie 10.00 – 11.30 uur in de Witte Kerk, voor koffie/thee en een praatje.  
vrijdag 16 december 18.00 uur, kerstmaaltijd in de Witte Kerk 
 
De 1e (diaconale) collecte is deze week bestemd voor: “noodhulp Indonesië”  
Op 21 november is er een aardbeving geweest op Java. Door dit natuurgeweld zijn onder meer 5 
ziekenhuizen, 20 scholen en 24.000 huizen verwoest. Bijna 60.000 mensen wonen noodgedwongen op 
straat in zelfgemaakte, gammele onderkomens. Ze zijn doodsbang voor nieuwe bevingen. Vaak zitten 
meerdere gezinnen dicht op elkaar gepakt. De kans op uitbraak van ziekten is groot. Er is dringend behoefte 
aan tenten, schoon drinkwater en hygiëne- en verzorgingsproducten.  
Samen met de kerk op West-Java, zelf ook getroffen, en andere partners in Indonesië bied Kerk in Actie hulp. 
Zo delen ze pakketten uit met materialen voor tijdelijk onderdak, waaronder tentdoeken. Om meer mensen 
te kunnen helpen, vragen we uw steun!  
 
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: 11-12, 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. 
  



Inzameling producten voedselbank: In de maand december vragen we u koffie en thee mee te brengen. 
Het inzamelpunt is te vinden in de hal van de Witte Kerk. Daar staan kratten waar de producten ingedaan 
kunnen worden. Bij voorbaat dank, de diaconie 
 
Festival of lessons and carols met Alja Tollefsen 
Vanavond, 11 december,  organiseren we weer een Festival of lessons and carols in de St. Gudulakerk. Het 
zal weer een Engelstalig Festival worden in samenwerking met de ‘buren’: de Anglican Church Twente 
(kerkje bij huize Weldam) Met een serie van negen lezingen en sfeervolle christmascarols leven we toe naar 
Kerst. Voorganger is Rev. Drs. Alja Tollefsen, de lectoren komen uit de Anglicaanse kerk. Mmv Capella 
Gudula. Het geheel duurt een klein uur. Aanvang 19.00 uur. Verstandig om op tijd te gaan voor een goede 
plek! 
 
De gespreksgroep In gesprek op dinsdag komt dinsdagochtend13 december tussen 10 en 12 uur weer 
bijeen bij het BIC, Noorderwal 17. Wees welkom.  
 
 
 
 
 
 

 
Wachten op het licht 

Soms zijn er geen woorden voor 
hoe je je voelt 

Soms kun je niet uitleggen 
wat je bedoelt 

Weet je geen woorden,  
Weet je geen zinnen.. 

Hou dan je verhaal nog 
Maar eventjes binnen. 

Het voelt als 
 een kostbaar geheim 

Waar je nog even  
alleen mee mag zijn 
Nergens zijn mensen  

met wie je kunt praten 
Maar plotseling  

is er een stem in de nacht 
die zegt: Het wordt licht. 

En je wacht… 
Soms is wachten moeilijk 
Soms doet wachten pijn 

Soms is wachten spannend 
En soms is wachten fijn. 


