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Activiteiten 2022 - 2023 

Protestantse Gemeente Lochem 



In deze folder vindt u alle informatie over de activiteiten in de 
Protestantse Gemeente Lochem en daarbuiten. U bent van 
harte uitgenodigd om aan een of meer daarvan mee te doen.

We hebben hier de activiteiten vermeld die nu bekend zijn. 
We zullen u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen 
en bijeenkomsten over actuele thema’s. De informatie daar-
over vindt u in Samenspraak, de Zondagsbrief en op de web-
site www.kerklochem.nl 

We hopen zo bij te dragen aan een levend(ig)e gemeente, een 
kerk-in-beweging, in verbinding met anderen in de Lochemse 
samenleving.

Werkgroep Nieuwe Initiatieven, 
in samenwerking met alle werkgroepen:
Dienke Geurtz
Anita Kolkman
Jo Nelisse
Sander van Voorst



Inloop Huiskamer
U bent van harte uitgenodigd om op woensd-
agochtend aan te schuiven voor een kopje koffie 
of thee met iets lekkers. De Inloop Huiskamer 
is een oecumenisch initiatief van de Protes-
tantse Gemeente Lochem (PGL) en het Bezielend 
Inspiratie Centrum (BIC). Beide organisaties 
organiseerden afzonderlijk zo’n ‘moment-voor-
jezelf-en-de-ander’. In een prettige, sfeervolle 
omgeving nemen wij (gastvrouwen en -heren) de 
tijd om naar u te luisteren en het voor u gezellig 
en aangenaam te maken. Kom even bij ons bin-
nen, drink een kopje koffie of thee, geniet van de 
gezelligheid en bijzondere ontmoetingen en ga 
met energie en een blij gemoed de deur weer uit. 
Graag tot ziens! 
Data: iedere woensdagochtend
Tijd: 10.00-11.30 uur
Plaats: Witte Kerk & BIC
Contact: Annie Lubbers, rab.lubbers@gmail.com, 
tel. 0573-254485

In Gesprek op dinsdag 
Over van alles en nog wel meer
Een gespreksgroep van 10 tot 12 deelnemers – 
vogels van diverse pluimage – gaat op de tweede 
dinsdagochtend van de maand met elkaar in 
gesprek over uiteenlopende onderwerpen op 
het gebied van ethiek, levenskunst en zingeving. 
Normen, waarden en ervaringen die ons hebben 
gevormd spelen een rol bij het respectvol ken-
nisnemen van elkaars standpunten.

Als uitgangspunt voor onze gesprekken is vooraf 
tekstmateriaal beschikbaar. 
‘In Gesprek op dinsdag – Over van alles en nog 
wel meer’ wil dit seizoen o.a. spreken over troost, 
geluk, eenzaamheid en loslaten.
Interesse om mee te denken, mee te spreken of 
om te luisteren? Hartelijk welkom in de kring.
Data: Tweede dinsdag van de maand 
(van september 2022 t/m mei 2023)
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Gebouw van BIC, Noorderwal 17, Lochem
Info/aanmelding: Jo Nelisse, 
e-mail: jwnelisse@gmail.com, tel. 0573-459811

Voorbereiding op de viering
Graag bereiden de voorgangers samen met ge-
meenteleden een kerkdienst voor. We buigen ons 
over de Bijbeltekst(en) die op het rooster staan 
voor de betreffende zondag en bespreken wat die 
bij een ieder oproepen. Ook delen we ideeën voor 
de rest van de liturgie, zoals de liederen. 
Iedereen is welkom, of je nu veel of weinig van de 
Bijbel weet! U kunt alle keren komen of aan één 
bijeenkomst meedoen. De Bijbelteksten waarover 
we spreken staan vermeld in Samenspraak (‘Bij 
de diensten’).
Data: worden bekendgemaakt zodra een nieuwe 
voorganger benoemd is
Tijd: volgt
Plaats: Witte Kerk
Aanmelding: uiterlijk twee dagen voor de bijeen-
komst op activiteiten@pglochem.nl of per telefoon 
bij de voorganger



De Ark van Simon en Sara
Vijf keer in het kerkelijk seizoen is er een speciale 
kinderdienst buiten de kerk, die toegankelijk is 
voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het zijn 
speelse vieringen met liedjes, spelletjes, filmpjes, 
een verhaal en een verwerking op onder-, mid-
den- en bovenbouwniveau.
Data: 20 november, 25 december (Kerst) 2022
onder voorbehoud: 12 februari, 9 april (Pasen) en 
28 mei (Pinksteren) 2023
Tijd: 10.00-11.00 uur
Plaats: Witte Kerk
Informatie: Reinette Dijkmans, 
reinettedijkmans@icloud.com

30+ Kamerkring … 
voor alle leeftijden

Deze kring bestaat al twintig jaar en voorziet nog 
steeds in een behoefte! Er is ruimte voor gesprek 
over geloofsvragen, zingeving en de verbinding 
tussen wat je dagelijks doet en beleeft en je 
geloofsachtergrond. De avonden worden meestal 
voorbereid door één of twee deelnemers en soms 
is er een spreker. Het is een kring die wordt wat je 
er zelf van maakt. Wij komen één keer per maand 
bij elkaar op de eerste dinsdag van de maand. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! 
Data: 4 oktober, 8 november, 6 december 2022
10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 9 mei 2023
Tijd: 19.30 uur staan koffie en thee klaar, om 20.00 
starten 
Plaats:  wordt bekendgemaakt in de uitnodiging
Contact/aanmelding: Diny Breunissen, 
tel. 06-24761112

Insteken en aanhaken
De diaconie nodigt u uit om samen met ons te 
haken of te breien. Het gaat met name om sjaals, 
mutsen en truien voor kinderen van 3 tot en met 
8 jaar uit gezinnen die moeten rondkomen van 
een minimuminkomen. We willen één keer per 
14 dagen samenkomen. En natuurlijk mag u een 
buurvrouw of vriendin meenemen om zo met 
elkaar een gezellige middag te hebben.  
Data:  vanaf 13 oktober, eens per 14 dagen 
op donderdag
Tijd: 14.30-16.00 uur 
Plaats: Witte Kerk; of – bij een kleine groep – aan 
huis bij een van de organisatoren
Organisatie: Francien van Pijkeren en 
Hanneke Brinkhuis
Contact/aanmelding: Francien van Pijkeren, 
fvanpijkeren@pglochem.nl, tel. 06-532 234 10.

Mannen-Whatsapp-groep
Sinds een paar jaar is er een ‘mannenapp’ waarop 
de deelnemers onderling berichten uitwisselen. 
Die gaan over serieuze en minder serieuze zaken 
(hulp bij activiteiten, elkaar attent maken op 
interessante onderwerpen, activiteiten). De app is 
het meest interessant voor ‘jongere’ mannen. 
Er zijn spontane activiteiten op de app die door 
iedereen kunnen worden ingebracht met de 
bedoeling om elkaar te inspireren. Of dat lukt 
hangt van de deelnemers af.
Contact/aanmelding: Erik te Loo, 
tel. 06-518 967 97.



Bij ons thuis
Vorig seizoen waren er voor het eerst ‘Bij ons 
thuis’-ontmoetingen.
Gemeenteleden stelden hun huiskamer 
beschikbaar voor ontmoeting met andere 
gemeenteleden.
Ontmoetingen met ruimte voor gesprek, onder 
het genot van een kopje koffie of thee.
Ongedwongen en in kleine kring. Eénmalig. 
U kiest een moment dat u past.
In het nieuwe seizoen worden deze ontmoetin-
gen voortgezet.
Data: vanaf november; via de Zondagsbrief zult 
u worden geïnformeerd waar u welkom bent.
Tijd: volgt
Plaats: op drie adressen ‘bij ons thuis’
Contact/aanmelding: Janny Gerritsen, 
jgerritsen56@gmail.com of tel. 06-51661259

Maal en verhaal
Samen eten en samen, tijdens de maaltijd, 
in gesprek gaan over een onderwerp. De 
maaltijd bestaat uit drie gangen (voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht) en bij elke gang is 
er een verdiepende vraag over het onderwerp.
Data:  woensdag 26 oktober en woensdag 30 
november
Tijd:  18.00-20.00 uur
Plaats: Prinses Marijkelaan 4a
Contact/aanmelding: Gerrit en Aleid ter Maat, 
tel. 0573-254365 of termaat@kpnplanet.nl 
(aanmelden kan tot 2 dagen van tevoren)

Keek op de preek
Een groepje gemeenteleden komt af en toe na 
de kerkdienst bij elkaar om over de kerkdienst 
te praten. Het gesprek gaat over de viering. We 
beginnen altijd met een rondje over de vraag: 
‘Hoe vond je het vanmorgen en wat heeft je 
geraakt of gestoord?’ Soms raakt je een zin 
uit een gebed of uit een lied, soms iets wat er 
in de kerkdienst gebeurt of uit de preek. We 
praten door over wat is blijven hangen. Het 
gaat over: ‘wat kun je ermee in je leven’ en 
‘wat wil je delen met elkaar’. Met maximaal 12 
mensen is het goed om te praten in een kring. 
Data: start zondag 13 november
Tijd: aansluitend aan de dienst
Plaats: Pasternakweg 13
Contact:  Johan en Janneke Koornstra, 
jkoornstra@kpnmail.nl, tel.0573-258384.

Gluren bij de buren
Gezamenlijk bezoeken we een kerk of klooster 
in de regio waar we rondkijken, snuffelen, 
vergelijken maar ook het gesprek met elkaar 
aangaan. We starten in januari met een 
nieuwe reeks ‘Gluren bij de buren’, steeds op de 
derde zaterdag van de maand. Het uitgewerkte 
programma volgt spoedig. 
Informatie/contact: Sander van Voorst, 
savavolo@kpnmail.nl of Dienke Geurtz, 
dgeurtz@pglochem.nl



Deo Gratias: Geloven ... hoe dan??
In de tijd van de zondagsdienst zingt het koor 
Deo Gratias uit Laren over de vraag: Geloven ... 
hoe dan?? Een combinatie van zang met band en 
declamatie over het thema ‘Van licht naar donker 
of van donker naar licht’. Waar ben jij zelf in deze 
tijd?
Datum: Zondag 12 februari
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Witte Kerk

Jeugdkerk
De jeugdkerk is er speciaal voor jongeren van 12 
tot ongeveer 16 jaar. Tijdens de jeugdkerk worden 
actuele en aansprekende onderwerpen op 
verschillende manieren besproken. Denk hierbij 
aan geweld in de Bijbel, vluchtelingenwerk, het 
Avondmaal. De jeugd krijgt hierin de ruimte om 
zelf onderwerpen aan te dragen. Verder zijn er 
activiteiten die niet op zondag plaatsvinden, 
zoals de jaarlijkse landelijke Sirkelslag, de Paas-
challenge of een filmavond.
Data:  Oktober tot en met juni, eens in de twee 
à drie weken op zondagochtend. De data zullen 
via de Zondagsbrief gemeld worden.
Tijd: 10.00-11.00 uur
Plaats: Witte Kerk
Info/contact: Anita Kolkman tel.06-10549803

Taizé-zanggroep
De zanggroep zingt Taizé-liederen, die zich 
kenmerken door het meditatieve karakter en als 
doel hebben ieders deelname te stimuleren. Voor 
iedereen die graag liederen uit Taizé zingt! 
Data: 29 september, 27 oktober, 17 november, 15 
december 2022. 26 januari, 23 februari, 30 maart, 
20 april, 25 mei 2023
Tijd: vanaf 19.45 uur koffie of thee, zingen 20.00-
21.30 uur.
Plaats: Witte Kerk 
Info/contact: Amanda Jansen, a.jansen@zonnet.nl, 
tel. 0573-50603

Maaltijden van de Witte Kerk
Iedere derde vrijdag van de maand koken de 
kookliefhebbers voor maximaal 30 deelnemers in 
de Witte Kerk
Data: 21 oktober, 18 november, 16 december 
(kerstdiner) 2022
 20 januari, 17 februari, 17 maart, 
21 april 2023
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Witte Kerk
Opgave:  intekenlijst in de Witte Kerk
Kosten: €10,- per maaltijd
Informatie: gerritencatryrossel@hetnet.nl, tel. 
06-28674376



Activiteiten van andere kerkgenootschappen in Lochem

Lezing door Frits de Lange
Een muzikale lezing naar aanleiding van het 
boek: Eindelijk volwassen. De wijsheid van de 
tweede levenshelft van je leven.
In zijn lezing legt Frits de Lange uit waarom je 
op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen 
dat het met je gedaan is. Maar ook: dat de 
tweede levenshelft niet gegarandeerd een 
succesverhaal is. 
“Wijs oud worden, dat is mijn ideaal waar ik – 
als wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ 
– een goed woord voor wil doen,” zegt Frits 
de Lange. De lezing wordt afgewisseld met 
eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en 
ouderdom, gezongen door Eessa Frieman. 
Data: 19 oktober
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: Gudula kerk
    

Gesprekskring Remonstrantse Kerk
Evenals vorig seizoen zal op een aantal donder-
dagen weer een bijeenkomst van de gesprek-
skring worden georganiseerd. De onderwerpen 
staan op dit moment nog niet vast, door het 
studieverlof van de predikant. Mogelijk komt er 
een vervolg op het autobiografisch Bijbellezen uit 
het boekje Mijn held en ik.
Data:  3 november, 1 december 2022
 12 januari, 9 februari en 9 maart 2023
Tijd: 10.00-12.00 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, 
Emmastraat 10 Lochem
Info en opgave: Ds. Alleke Wieringa, alwier
 




