
 
Zondagsbrief 26 maart 2023 

21e jaargang no. 951 

 
Protestantse Gemeente Lochem 

 
Kerkdienst  Zondag 26 maart 10.00 uur, Witte Kerk, vijfde zondag Veertigdagentijd, Judica 
Voorganger   Ds. N. Swen, Barchem 
Ambtsdragers  Ouderling: Marian de Hoop, Diaconaal medewerker: Roelof Prinsen 
Muziek   Els Dijkerman 
Collecte  1e collecte: Kerk in Actie (Bangladesh), 2e collecte: Kerk 
 
Vandaag  Zondag 26 maart 10.00 uur is er weer jeugdkerk in de synagoge, Westerwal 6. We 
   verzamelen om 10 uur bij de synagoge. 
 
Vanavond  Zondag 26 maart 19.00 uur, Gudula Kerk, Vespers, liederen van Huub   
   Oosterhuis 
 
Volgende week  Zondag 2 april 10.00 uur, Witte Kerk, Palmpasen, Mw. S. Bijzet, Laren 
 
Bloemen: De bloemen van zondag 26 maart gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar  
Dhr. H.G. Heuvelink, Hoge Weide, Nettelhorst k.23 en naar Mw. A. Bloem, Pelmolenerf 25, 7241 VK 
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 26 maart Keek op de Preek gaat niet door!!  
woensdag 29 maart 10.00 – 11.30 uur, voor koffie/thee en een praatje in de Witte Kerk 
vrijdag 31 maart 20.00 uur, Vertel eens over ….groeien, Heuvelenweg 11 (z.o.z.) 
 
De 1e (diaconale) collecte is deze week bestemd voor: Veertigdagentijd 2023: UIT LIEFDE VOOR JOU - Kerk 
in Actie-thema 2023. - Bangladesh - kansen creëren voor jongeren. In Bangladesh is de werkloosheid 
onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden 
daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 
300jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of 
computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf 
kunnen starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in 
Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh  
 
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: 26-3, 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. 
 
PAASEITJES GEZOCHT voor de Voedselbank. Op zondag 26 maart en zondag 2 april vragen we u chocolade-
eitjes mee te brengen. Daarmee willen we pakketjes maken voor de bezoekers van de Voedselbank. Met een 
paasgroet vanuit onze gemeente. We staan in de hal van de kerk klaar om ze in ontvangst te nemen. 



Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG 
Dienen PGL Lochem o.v.v. voedselbank. 
 
Vertel eens over…… groeien: Na met twee avonden “vertel eens” ervaring op te hebben gedaan volgen er 
in maart en mei 2023 nog twee avonden. Dezelfde opzet, maar de locatie wijzigt. Vertel eens? Jazeker, want 
we luisteren graag naar je! En we willen elkaar graag beter leren kennen. In een ontspannen en veilige sfeer; 
niet alleen gezellig maar ook met enige diepgang. Op vrijdagavond 31 maart 2023 a.s. gaan we opnieuw in 
gesprek. Deze keer is het thema groeien. Een breed begrip; je kunt er op vele manieren naar kijken. Zoals 
groei in de natuur, steeds opnieuw. Hoe bijzonder en wonderlijk is dat? Of neem groeien in je geloof: de 
twijfels, bevindingen en ervaringen in je leven sterken je en doen je geloof groeien. Of toch niet en groeit 
juist de twijfel? En, op het persoonlijke vlak, ontwikkelingen doormaken, angsten overwinnen, en daardoor 
beter in je vel gaan zitten, steviger in je schoenen staan, jezelf leren kennen of hervinden: ook dat is groei. 
Wat betekent groeien voor jou? We zijn benieuwd naar jouw verhaal; benieuwd naar elkaars verhaal. Zo 
rond een uur of tien sluiten we de avond samen af met een hapje en een drankje en gaan we het weekend 
in. Mét stof tot nadenken. Kom jij ook? Vanaf 20.00 uur gaan we van start bij Arjan Klein Hazebroek, aan de 
Heuvelenweg 11 te Lochem. Jong en oud, wel of geen PGL-lid: iedereen is van harte welkom! Aanmelden is 
niet nodig. Vragen: Arjan, 0618750645 (arjankh@hotmail.com). 
 

Uitnodiging seniorenmiddag 12 april 2023: Op woensdag 12 april a.s. organiseert de diaconie weer 
een ontmoetingsmiddag. Deze middag houden we een gezellige High Tea in restaurant Mondani, 
Graaf Ottoweg 6. (naast de Witte Kerk). De tijd is van 15.00 – 17.00 uur. Alle 70-plussers zijn van 
harte welkom. De kosten bedragen €20 per persoon, ter plekke te voldoen. Mocht het bedrag 
bezwaarlijk zijn dan kunt u altijd even overleggen bij aanmelding. Bij voldoende aanmeldingen kan 
de middag doorgaan. Een intekenlijst hangt op het bord in de hal van de Witte Kerk. Aanmelden 
kan ook via mail hannekebrinkhuis@upcmail.nl of tel. 06 57798828. Graag opgeven voor 
woensdag 5 april. Namens de diaconie, Hanneke Brinkhuis 
 
Musical Ester ‘De zon breekt door’: Binnenkort is deze Bijbelse musical te zien in de Juliana kerk in 
Apeldoorn. Gemeentelid Sander van Voorst regisseert deze voorstelling. Het is een verhaal over acceptatie, 
tolerantie en verdeeldheid. Een voorstelling met medewerking van een groot projectkoor, orkest en spelers. 
Zeer de moeite waard en mogelijk ook iets om in onze gemeente te organiseren! De voorstellingen zijn op 
vrijdag 14 april en zaterdag 15 april 20.00 uur en zondag 16 april 14.00 uur in de Juliana Kerk te Apeldoorn. 
Kaarten á 15 euro zijn te reserveren bij Sander van Voorst via tel/app: 0651499733. Info: musicalester.nl 
 
Van de kerkenraad: Op 28 mei, eerste pinksterdag, vindt de intrededienst plaats, waarin ds Paul Wansink 
aan onze gemeente verbonden wordt. U bent hier allen van harte voor uitgenodigd! 
Ook is de kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat Guus Wiselius als kerkrentmeester zitting wil nemen 
in het college van kerkrentmeesters. Volgens de kerkorde moeten ook kerkrentmeesters die niet als 
ouderling worden bevestigd, voorgedragen worden aan de gemeente. Mocht u er bezwaar tegen hebben 
dat Guus als kerkrentmeester zitting neemt in het college van kerkrentmeesters, dan kunt u dit kenbaar 
maken bij de scriba: scriba@pglochem.nl, of bel 06-2519 2221. 
 

 
 

 Vernieuw in ons, o God (LB 858) 
Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht. 

Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht. 
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht. 
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan – dat slaat geen dood meer stuk. 
Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog. 
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