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    Februari 2013 
Jaargang 44 – nummer 5   

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

De maat van de liefde is liefde zonder maat. 
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Diensten 

 

Op de eerste zondag van de maand, 3 februari, is er weer een jeugddienst, waarover elders in dit nummer 

meer te lezen is. Aansluitend is er koffie, thee en limonade en een 

stamppotbuffet. We hopen met velen, jong en oud, aan tafel te zitten!  

 

Ds. G. Bikker uit Harderwijk is op 10 februari onze gastpredikant, terwijl 

een week later, de 17e, mevrouw J. Mooij uit Deventer naar Loenen komt. 

Op de laatste zondag in deze maand, 24 februari, hoop ik weer voor te 

gaan. Het is dan al weer de tweede zondag in 40-dagentijd voor Pasen. Deze 

periode van het kerkelijk jaar is een tijd van inkeer en bezinning, waarin wij stilstaan bij het lijden en sterven 

van Jezus. Zo groeien we langzaam maar zeker toe naar het feest van de Opstanding, het grootste feest dat 

de kerk mag vieren! 

 

Zondagsschool en jeugdkerk 

 

Op het geboortekaartje met daarop de uitnodiging voor het kerstfeest op kerstavond is goed gereageerd. Er 

waren veel ouders met kinderen en andere belangstellenden. 

Dat is heel fijn, want de kinderen van de zondagsschool hadden weer erg hun best 

gedaan voor het kerstspel. 

Tijdens de kerstviering hebben we gecollecteerd voor de stichting Jarige Job. 

Deze stichting maakt verjaardagen mogelijk voor de armste gezinnen van de 

samenleving door het geven van een verjaardagsbox. 

We hebben het mooie bedrag van €216,- opgehaald. We blijven in heel 2013 voor dit doel sparen.  

We willen alle collectanten van de kerstcollecte weer bedanken voor hun inzet! De collecte heeft €1105,25 

opgebracht. Een geweldig bedrag, waar we weer heel veel leuke dingen mee kunnen doen. 

Leiding zondagsschool en jeugdkerk. 

 

Gesprekskring 

 

De gesprekskring komt in deze maand twee keer bij elkaar. De eerste keer zal zijn op 

woensdag 6 februari. Vanaf 20.00 uur zijn wij dan welkom bij Corrie de Kool, 

Eerbeekseweg 105 (tel. 5053839). Aan de orde zullen dan zijn de hoofdstukken 34 en 37: 

1-14 van de profeet Ezechiël. Wilt u deze teksten alvast lezen? 

Vervolgens ontmoeten wij elkaar op dinsdag 26 februari. Wij worden dan om 20.00 uur 

verwacht bij Henk Bastiaans, Molenbeek 79 (tel. 5051716). Dit zal de eerste van twee avonden zijn waarop wij 

met elkaar van gedachten zullen wisselen over de verhouding tussen het Jodendom en het Christendom. 

Hiervoor hoeft u van te voren niets voor te bereiden. 

Bij verhindering graag even een berichtje naar de gastvrouw/heer. 

Wij hopen op twee goede en leerzame avonden!  

 

Jeugddienst 

 

Op 3 februari hebben we weer een leuke jeugddienst voor jullie in elkaar gezet met een heerlijk vervolg. Het 

thema van deze dienst is: Liefde is soms raadselachtig! Wat daar raadselachtig aan is? Nou, bijvoorbeeld: als 

je verliefd wordt kan je rood worden of je nu wilt of niet. Of je zegt soms hele gekke dingen, terwijl je dat 
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echt niet wilt. En je bent verliefd of je gelooft in GOD. Iemand die je nog nooit gezien hebt en toch heb je 

liefde voor hem. Dus is dat raadselachtig of niet. 

Hoe zit het met de liefde bij jou? Goed? We hopen dat zowel jongeren als ouderen komen 

luisteren naar de oplossing van dit raadsel. Zoals jullie al hebben kunnen lezen is er na de 

dienst koffiedrinken in het jeugdhuis gevolgd door een heerlijk stamppotten buffet. Dus 

kom allemaal, dan wordt het echt gezellig. Denk nog maar eens terug aan Pasen toen was het 

ook zo gezellig. We hopen jullie allemaal te zien op 3 februari. Janet, Ilja en Lucas 

 

Jongerengesprekskring 

 

In februari zullen we de eerste helft van het bijbelboek ‘Ruth’ bespreken en wel op  

dinsdag 12 februari om 20.00 uur. 

Het bijbelboek Ruth is onlangs ook tijdens een kerkdienst in de vorm van een 

stemmenspel aan de orde geweest. Het boek Ruth wordt gezien als de ‘Parel van de 

Joodse en Hebreeuwse vertelkunst’. Op 12 februari komen de hoofdstukken 1 en 2 van 

dit bijbelboek aan bod. 

Jullie worden dan verwacht bij Jeanet te Kamp, Deelsum 31, tel. 055-5053936. We hopen op een gezellige en 

inspirerende avond! Denken jullie er aan om af te bellen bij Jeanet, wanneer je niet kunt?! 

 

Diaconie 

 

De 3 februari 2013 Collecte voor het Werelddiaconaat. 

2013 is het zestig jaar geleden dat Nederland werd getroffen door een watersnoodramp waarbij 1836 mensen 

omkwamen. Een ramp die we niet mogen vergeten. Ieder jaar zet Kerk in Actie tijdens de februaricollecte het 

thema water centraal. Water kan levens verwoesten, maar ook redden. In Mozambique bijvoorbeeld zorgt een 

lokale partner samen met het Theologisch Seminarie Ricatla voor schoon drinkwater. Samen verbeteren zij 

bestaande waterputten en slaan nieuwe waarvan tien tot vijftig mensen gebruik kunnen maken. Dit water 

schenkt leven. 

 

40dagentijdcollectes 

De uitgangscollecten op 17 en 24 februari 2013, staan in het teken van Kerk in Actie in de 40dagentijd. Elke 

dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is 

er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. 

Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest 

van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven!  

 

 “Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest 

van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Op 

deze eerste zondag van de 40dagentijd collecteren we voor nieuw leven in China. 

Kerken in de provincie Yunnan in Zuid-China trekken zich het lot aan van de vele hiv/aidspatiënten in hun 

omgeving. Kerkleden zoeken de patiënten op, geven voorlichting en organiseren bijeenkomsten waar 

hiv/aidspatiënten elkaar kunnen ontmoeten en steunen. De kerk is zo een veilige plek voor hiv/aidspatiënten, 

waar ze bovendien geholpen worden om een nieuw leven op te bouwen. Wij vragen uw bijdrage voor de kerken 

in China en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.” 

 

De collecte op de tweede zondag van de 40dagentijd staat het werk  voor ex-gevangenen centraal. Wanneer 

ben je echt vrij? Hier zijn veel verschillende antwoorden op te geven. En dit geldt zeker ook voor een ex-
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gedetineerde. Wij kunnen, net als zij, elke dag opnieuw beginnen. Tijdens de 40dagentijd staan we hier extra 

bij stil. Exodus Nederland en Kerken met Stip helpen ex-gedetineerden bij het vinden van een zinvolle plek. 

Om hoop en perspectief te bieden. Zodat ze na hun vrijlating echt vrij kunnen zijn. En u? Maak nieuw leven 

mogelijk en geef tijdens de collecte voor dit belangrijke werk van Kerk in Actie. 

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl 

 

Collecte opbrensten in december 2012 

De uitgangsgangs collecte tbv vluchtelingenwerk in Congo heeft ruim 60 euro opgebracht. 

De kerstcollectes bestemd voor kinderen in de knel bedroeg bijna 500 euro. Voor de plaatselijke diaconie 

werd in deze maand 230 euro opgehaald. De avondmaal collecte op 9 dec, bestemd voor het binnenlands 

diaconaat bedroeg 60 euro. 

Vriendelijk bedankt voor uw giften. 

 

Giften 

 

In de afgelopen periode mochten wij de volgende giften ontvangen: € 50.- (NN), € 20.- (NN),  

€ 50.- (NN, voor restauratie) en € 20.- (mevr. H.). Onze hartelijke dank voor al deze goede gaven! 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerststukjes verwijderen 

Wilt u de kerststukjes, die op de graven liggen s.v.p. voor 1 maart 2013 verwijderen? 

Na die datum zullen ze door de mensen, die voor het onderhoud van het kerkhof zorgen verwijderd worden.  

Bij voorbaat dank - De kerkrentmeesters 

 

Schuurverkoop 

Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56.  

Van 10.00 – 12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd druk en gezellig en 

velen weten de weg inmiddels te vinden. U bent van harte welkom om te brengen en/of 

te kopen. Opbrengst jan. 2013: € 228,95. 

 

zo 10 februari 2013 - Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Wateringseveld  

Sinds ruim een jaar komen de bewoners van de vinexwijk Wateringse Veld bij Den Haag bij elkaar in een 

kerkdienst. Daarvoor kwamen ze al bij elkaar in het pand BOEI 90 voor bijvoorbeeld een koffieochtend, een 

gespreksgroep of een cursus christelijk geloof. Nu wordt gewerkt aan het vormen van een volwaardige 

protestantse gemeente. Missionair werker Arjen ten Brinke, aangesteld door de Protestantse Kerk, heeft 

ervaren dat het belangrijk was dat bewoners elkaar eerst leerden kennen. BOEI 90 bood en biedt daarvoor 

alle gelegenheid. BOEI 90 is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk in samenwerking met de 

IZB. De collecte van 10 februari is bedoeld om pioniersplekken als BOEI 90 en andere missionaire activiteiten 

in Nederland mogelijk te maken. Steun dit belangrijke missionaire werk! 

 

Ontvangen giften: 

Wij mochten van NN een gift ontvangen van € 1.000,--. 

Ook ontvingen wij van (een andere) NN een gift van € 100,-- voor de restauratie van muur en hekwerk rondom 

kerk en kerkhof. 

Onze hartelijke dank - De kerkrentmeesters 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Onderhoud kerkhof: 

Donderdag 7 februari om 9.00 uur gaat er weer een groep vrijwilligers aan het werk op het kerkhof.  

Iedereen die wil helpen is bij deze van harte uitgenodigd. Bij regen schuift dit automatisch een week op.  

 

Financiële info december 2012 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:     T/m maand: Toegezegd: 

Dec ’12     -1.639,18(incl. correctie nov.)    62.028,18 59.552,00 

 

Collectes diensten: 

Dec ’12     311,06   

 

Collecte Amnesty International 

 

Beste mensen, ook dit jaar wil ik de aandacht vestigen op de collecte van Amnesty International. Deze zal 

plaatsvinden van 10 t/m 16 februari 2013. Over de hele wereld zijn nog steeds mensen van wie de rechten 

worden geschonden, om daar wat aan te doen is, naast alle persoonlijke inzet, geld nodig! 

 

In Loenen kunnen wij nog altijd collectanten gebruiken, u kunt zich aanmelden bij Margriet Straver,  

055-5052514. Het kost u ongeveer 2,5 uur in de collecteweek.  

Namens Amnesty hartelijk dank, met vriendelijke groet Margriet 

 

Huispaaskaars 

 

Jaarlijks bestellen wij de Paaskaars bij de Verenigde Nederlandse Kaarsenfabriek te Zwolle. Het is ook 

mogelijk om een kopie van de grote Paaskaars te bestellen voor privégebruik. Wij willen dit ook aanbieden aan 

onze gemeenteleden. Dit jaar is gekozen voor een kaars met reliëf van een kruis met regenboog en duif.  

De lengte van de kaars is 25 cm, Ø 6 cm, prijs € 18,25. Tevens kan een zwartmetalen kandelaar met grote pen 

worden besteld € 4,25. U kunt de kaars bekijken op  

De kaarsen zijn te bestellen tot uiterlijk 17 februari: 

o per e-mail: info@pknloenenveluwe.nl , o.v.v. naam, (mail-)adres, telefoon 

en het aantal exemplaren van kaars en/of kandelaar. 

o door het invullen van de intekenlijst die achter in de kerk ligt. Het 

model van de kaars zal hier ook worden afgebeeld. 

 

Op zondag 24 maart kunt u de kaarsen ophalen en betalen na afloop van de 

kerkdienst. 

College van Kerkrentmeesters 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. 

 

Met vriendelijke groeten, ds. J.W.C. van Driel 

 
 

mailto:info@pknloenenveluwe.nl
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Verjaardagen 

 

Mevrouw H. Bloemink-Vredenberg, Koedijk 21,  7371 AZ hoopt op 12 februari de leeftijd te bereiken van 

 93 jaar. 

 

Mevrouw E.A.W. Bosveld hoopt op 20 februari de leeftijd van 97 jaar te bereiken. 

Mevrouw Bosveld woont Loenenseweg 39,  7361GB Beekbergen. 

 

Aan de Molenbeek 82,  7371 SZ woont mevrouw H.G. van Zeumeren - Wilbrink, zij hoopt 

op 28 februari,  91 jaar te worden. 

Wij feliciteren deze dames namens onze Gemeente van harte, en spreken de wens uit dat de Heer hen moge 

begeleiden  voor de tijd die hun nog is gegeven. 

 

Vrijwillige bijdrage kontaktblad  

 

Het Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt huis-aan-huis bezorgd, de kosten 

worden betaald door de leden van beide kerken. 

We horen vaak dat het kontaktblad het meest gelezen blad in Loenen is en dat ook diegenen, die niet kerkelijk 

betrokken zijn een bijdrage willen geven voor dit blad. 

Dus: mocht u het gratis ontvangen van het kontaktblad op prijs stellen en wilt u een 

geldelijke bijdrage leveren, dan kan dit door een bedrag over te maken op rekening 

63.58.09.931 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. (Dit is het rekeningnummer van de 

gezamenlijke kerken). Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te geven: 

de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. 

Onnodig te zeggen, dat wij uw bijdrage zeer op prijs stellen. 

Namens het Beraad van Kerken, Chris Brinkman. 

 

Sobermaaltijd 2013  

 

Zoals al een paar jaar gebruikelijk is, zal ook dit jaar tijdens de vastenperiode door leden van beide kerken in 

Loenen een sobermaaltijd worden georganiseerd .  

Dit jaar zal de sobermaaltijd plaatsvinden op 6 maart 2013 in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg. De 

maaltijd begint om 18.00 uur. Het gebouw is open vanaf 17.30 uur. 

Jong en oud is welkom. Ouders neem daarom gerust uw kinderen mee. Evt. logees en vrienden zijn ook welkom.  

Naast de maaltijd is er voldoende ruimte voor overdenking, gebed en onderling contact. 

Aan de deelnemers aan de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Tijdens de maaltijd zal bekend worden gemaakt voor welk doel de opbrengst 

bestemd is. 

Indien u aan de sobermaaltijd wilt deelnemen, wilt u dit dan van tevoren, zo 

mogelijk uiterlijk twee dagen tevoren, doorgeven aan Ria Blom, telf.  055-

5053709 of Betsie Modderkolk, telf. 055-5052420 of via email: 

janneke.chris@gmail.com. Ook zullen er lijsten achterin de kerken worden gelegd, waarin u uw deelname kunt 

opgeven.  

We hopen u te mogen ontmoeten bij deze toch wel bijzondere maaltijd. 

 

mailto:janneke.chris@gmail.com
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Kleurplaat   

 

 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het maart nummer 2013 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 7 februari 2013 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 8 februari 2013   

kontaktbladloenen@online.nl liefst in een word bestand, zonder 

tekst opmaak. 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

Wij willen allen die kopij aanleveren vriendelijk doch dringend verzoeken dit te doen voor of uiterlijk op de 

aangegeven datum.  B.v.d., de redactie 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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Beraad van kerken - vergadering 

 

Beraad van Kerkenvergadering op maandag 4 februari om 20.00 uur in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD  : 63.58.15.168 

Kerkvoogdij   : 3367.61.961 

Restauratiefonds  : 3367.61.961 

Zending Loenen GLD  : 63.58.15.176 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie 

Loenen-Eerbeek 

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek 
Bankrekeningnummers RK Kerk 

Parochiefonds  :   33.67.54.566 

Kerkbestuur               :  33.67.61.953 

Kerkhoffonds              :   33.67.62.283 

 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

 

Pastoraatsgroep 

Nolda Elgersma      diaconie   tel: 055-5052179 

Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-5051753 

Josephine Klomp    catechese tel: 055-5051236 

        

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 

 

Overdenking – Willem Klomp 

 

We hebben net het feest van Driekoningen achter 

de rug, het feest waar aan alle mensen, Joden en 

niet Joden, de geboorte van Jezus wereldkundig 

werd gemaakt. In oude literatuur 

ben ik een gebruik tegen gekomen 

wat ik wel aardig vind en dat is 

het bekend maken van de niet 

vaststaande feestdagen in het 

kerkelijk jaar: In vroeger tijden 

werd de datum van het Paasfeest, 

tegelijk met de andere 

veranderlijke feestdagen, 

afgekondigd. Dit geschiedt nu nog 

op Driekoningen in de abdijkerken. Na het 

evangelie beklimt de geestelijke, met een koorkap 

bekleed, de kansel en kondigt daar de 

veranderlijke feestdagen van het lopend jaar af, 

ingebed in de volgende canon. Hier dan 

veranderlijke data van de feestdagen in 2013 

volgens de oude canon:  

“Verneemt, zeer beminde gelovigen, het volgende: 

Zoals Gods barmhartigheid heeft toegelaten dat 

wij ons verheugen over de geboorte van onze Heer 

Jezus Christus, zo willen wij u 

verblijden met de boodschap van ’s 

Heren verrijzenis. 13 Februari zal het 

Aswoensdag en het begin van de 

vasten zijn. 31 Maart zullen wij het 

Paasfeest van onze Heer Jezus 

Christus met vreugde vieren. 9 Mei zal 

het de Hemelvaart zijn van onze Heer 

Jezus Christus. 19 mei het 

Pinksterfeest. 1 december  is het de 

eerste zondag van de advent van onze Heer Jezus 

Christus, aan wie eer en glorie toekomt in de 

eeuwen der eeuwen. Amen”. 

Een paar feestdagen, die nu nauwelijks meer 

bekend zijn, heb ik weggelaten. 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
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Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom + kerststukjes op de graven 

 

Op vrijdagmorgen 1 februari geen vrijwilligerswerk op het kerkhof. 

Wat de kerststukjes op de graven betreft, graag voor Maria Lichtmis (2 februari) weghalen. 

De mooiigheid is er wel vanaf. Ook graag de onderzetsels (potten, schaaltjes, bakjes) 

meenemen. We weten anders niet waar we ermee naar toe moeten. 

Namens de kerkhofgroep - Willem Klom 

 

Bijeenkomst KVV  

 

Op dinsdag 15 februari  2013 komen we weer bij elkaar in het parochiehuis om 

de jaarvergadering te houden.We blikken terug op het oude jaar en kijken vooruit 

naar het nieuwe jaar 2013. Uw inbreng is dan ook van harte welkom. 

Na de pauze komt onze dorpsgenoot Arno Heijink ons vertellen over de stichting 

die hij samen  met zijn vrouw heeft opgezet om gelden bij elkaar te krijgen voor 

onderzoek naar mogelijke geneesmiddelen voor de ongeneeslijke 

stofwisselingsziekte waar hun zoontje Rens aan lijdt. 

De opa van Rens zit zich ook hiervoor in. Hij maakt allerlei voorwerpen van hout en verkoopt deze dan.  

We kennen allemaal het “uiltje”. Hij geeft ons ook de mogelijkheid om spullen aan te schaffen; hij zorgt voor 

voldoende aanbod. 

U bent van harte welkom op 15 februari a.s. om 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Liturgische vieringen

 

Za.  02 febr. ‘13 Eucharistieviering  

Intenties: Henrica Johanna Reusken/ overl. ouders Uiterweerd-ten Broek/ Anna 

Dammers-Hafkamp/ Gerharda Theodora Weijn-Hafkamp/ overl. fam. Bijvank-Havekes 

 

Zo.  11 febr. ’13 Groep 

Intenties: Antonia Grada Klomp/ Hendrika Johanna Meurs/ Maria Huberta Goedkoop-

Klappers/ Johannes Henricus v/d Gouw/ Hendericus Petrus Zonneveld/ Mevr. Vink-

Degen/ overl. fam. Bijvank-Havekes/ overl. fam. Reulink-Harmsen 

 

Zo. 24 febr. ’13 Eucharistieviering  

    Jan Kamphorst/ Antonius Martinus Kamphorst/ overl. ouders Kamphorst-  

   Lobbert/ overl. echtpaar Meurs-vd Linde/ overl. fam. Bijvank-Havekes/ 

     overl. ouders Uiterweerd-Klomp/ Antonia Wilhelmina van Overbeek- 

    Berenschot/ overl. ouders Hamer-Harmsen 
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Kerkdiensten  februari 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag3 februari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Jeugddienst 

Coll.: Kerk in Actie. Collecte Werelddiaconaat 

       Na de dienst koffie  

 

Zondag  10 februari   10.00 uur  Ds. G. Bikker -  Harderwijk 

        

Zondag  17 februari  10.00 uur  Mevr. J. Mooy -  Deventer 

       Coll.: Kerk in Actie. Collecte voor de kerken in China 

 

Zondag  24 februari  09.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Coll.: Kerk in Actie. Collecte voor Exodus Nederland en 

kerken met Stip 
 

 

Zondagsschool: 10, 17 en 24  februari om 10.00 uur in het jeugdhuis. 

Jeugdkerk: 17 februari om 10.00 uur in het jeugdhuis. 

Jeugddienst op 3 februari om 10.00 uur in de kerk 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 02 februari: (L) 19.00 uur  Eucharistieviering (H. Vormsel) 

  Voorganger Pastor Rekveld – m.m.v. Con Spirito 

Zondag 03 februari: (E) 10.00 uur GEEN VIERING 

 

Zaterdag 09 februari: (E) 19.00 uur  GEEN VIERING 

Zondag 10 februari: (L) 10.00 uur  Groep - m.m.v. Con Spirito 

 

Woensdag 13 februari: (E) 19.00 uur Aswoensdag 

    Voorganger: pastor Brylak – m.m.v. Con Spirito  

 

Zaterdag 16 februari: (E) 19.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger: pastor Kantoci     

Zondag 17 februari: (L) 10.00 uur GEEN V IERING 

 

Zaterdag 23 februari: (E) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 24 februari: (L) 10.00 uur Eucharistieviering 

   Voorganger: pastor Hofstede - m.m.v. Con Spirito 

 


