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Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Vrienden zijn die zeldzame mensen die vragen 

hoe het met je gaat en dan wachten op je 

antwoord. 
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Diensten 

 

Op de eerste zondag na Pasen, 7 april, heb ik een vrije zondag. Gastpredikant is dan een goede bekende van 

onze gemeente, drs. K. Bulens uit Apeldoorn. Een week later, de 14e, hoop ik weer voor te gaan. Over deze 

dienst zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

Op 21 april zal er een feestelijke jeugddienst zijn, waar iedereen van harte welkom is. Met elkaar hopen wij 

dan stil te staan bij het 50-jarig jubileum van Margriet Kersten als leidster van de zondagsschool. Een 

gedenkwaardige gebeurtenis! Wij hopen dat velen van u en jullie aanwezig zullen zijn om met Margriet deze 

bijzondere mijlpaal te vieren, zowel tijdens als na de dienst. Meer informatie vindt u elders in dit nummer. 

De laatste zondag van deze maand valt op de 28e. Ook in deze dienst hoop ik voor te gaan. 

 

Gesprekskring 

 

Voor de gesprekskring zit het seizoen er weer op. Graag wil ik alle deelnemers van harte 

bedanken voor hun betrokkenheid en inbreng, waardoor wij met elkaar weer een aantal 

goede en leerzame avonden mochten hebben. 

Zoals gebruikelijk gaan we als afsluiting nog een keer met elkaar uit eten. Informatie 

daarover volgt nog. 

 

Diaconie 

 

Collectes: 

14-04-2013 Collecte Eredienst & Kerkmuziek: Zolang ik leef, zal ik zingen 

Op 14 april is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor Eredienst 

en Kerkmuziek.  

Kerk zijn en zingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen 

kerkdienst zonder liederen. En mooi lied kan iemand troosten, bemoedigen, 

maar kan ook helpen om zijn of haar geloof te verwoorden. Onze kerk kent 

veel liederen en teksten die van oudsher worden gebruikt. Maar tijden 

veranderen, ook binnen de kerk. Samen met zeven andere kerken werkt de 

Protestantse Kerk  aan een nieuw liedboek, met daarin meer dan 1100 liederen uit de breedte van de 

christelijke traditie. Op 25 mei a.s. wordt dit nieuwe liedboek gepresenteerd. Om gemeenten te helpen deze 

nieuwe liederen te gebruiken in de eredienst verzorgt de Protestantse Kerk cursussen en geeft werkboekjes 

ter ondersteuning uit. Met uw bijdrage aan deze collecte helpt u om de kerkmuziek levend en bij de tijd te 

houden.  

 

28-04-2013 Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Help de nieuwe kerk op IJburg 

Op 28 april is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk en staat de 

pioniersplek op IJburg centraal. Het begon twee en een half geleden op IJburg met niets, geen kerk en geen 

gemeente. Nu  komen wekelijks mensen samen in De Binnenwaai, een gebouw in de Amsterdamse vinexwijk 

IJburg, waar ds. Rob Visser predikant-pionier is. Samen met de bewoners van IJburg wil hij het kerk zijn 

vorm geven.  In ieder geval door aan te haken bij wat in de samenleving speelt. Zo zorgde hij er onder meer 

voor dat het ‘Parentshouse’ er kwam, een huis voor gescheiden ouders die met niet te hoge woonlasten in de 

buurt van de kinderen kunnen blijven wonen. Tijdens de bezoeken die hij aan bewoners brengt, ziet hij veel 

eenzaamheid en armoede. Hij  wil deze mensen laten weten dat de kerk aan hun kant staat. Er is ook een 

hobbel. Mensen willen wel tijd investeren in ‘kerk op IJburg’, maar financieel kan de gemeente nog niet op 

eigen benen staan. De collecte van 28 april  is bedoeld om pioniersplekken zoals op IJburg en andere 
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missionaire  activiteiten in Nederland mogelijk te maken. Helpt u mee en geef in de collecte! 

 

De Sobermaaltijd.  

Op 6 maart 2013 heeft in het Jeugdhuis de sobermaaltijd plaatsgevonden. Deze was georganiseerd door het 

beraad van kerken, en wel in de personen van Ria Blom en Betsie 

Modderkolk. 

De sobermaaltijd is gerelateerd aan de tijd voor Pasen. In het 

welkomstwoord stond ds. Van Driel erbij stil dat wij er te gemakkelijk van 

uitgaan dat er altijd voldoende voedsel is en ons niet beseffen dat dit geen 

automatisme is.  

Pastor Brylak ging in de bezinning in op de Bergrede en refereerde daarbij naar haar reis naar Israël waar zij 

op de plek heeft gestaan waar Jezus de Bergrede uitsprak. 

Een goed gebruik bij de sobermaaltijd is de collecte die bestemd wordt voor een goed doel. Dit keer  

was de collecte bestemd voor  een project voor mens en natuur in Oeganda opgezet door het  Jane Goodall 

Instituut.  Mevr. v.d.  Gouw gaf namens haar dochter, zij was nog in Oeganda,  een uiteenzetting over dit 

project.  We kunnen terugkijken op een zeer goede en gezellige bijeenkomst, waaraan weer meer mensen 

hebben deelgenomen dan vorig jaar.  

 

Collecte-opbrengsten 

De collecte opbrengsten voor de diaconie in de maanden januari en februari bedroegen resp. 155 en 146 euro. 

De uitgangscollecten leverde voor de PKN Kerk in Actie een bedrag op van ruim 100 euro. Vriendelijk bedankt 

voor uw giften. 
 

Kerkrentmeesters 

 

Graftrommels 

Op onze begraafplaats liggen op sommige graven nog oude graftrommels. Wij hebben bericht gekregen, dat er 

in Twello iemand is, die deze restaureert. 

Mocht er iemand zijn, die daar gebruik van zou willen maken, dan kunt u contact opnemen met:  

Chris van Oorspronk, tel. 055-5052204 of Reina Witteveen, tel. 055-5051344. 

E-mail: reina@witteveen.info en : info@pknloenenveluwe.nl  

 

Financiële info januari  2013 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Jan ’13      5.632,98  5.632,98 57.292,54,00 

Collectes diensten: 

Jan ’13     311,55  

 

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. 

 

 

 

mailto:reina@witteveen.info
mailto:info@pknloenenveluwe.nl
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Zangavond op woensdag 3 april as. 

 

Aanvang 19.30 uur, koffie vanaf 19.15 uur. 

Graag herinneren wij u nog aan de zangavond op 3 april a.s. Het is natuurlijk fijn dat er 

ook een nieuw liedboek komt, maar soms is toch wel fijn die oude vertrouwde liederen 

nog even samen te zingen. Wij nodigen een ieder van harte uit! 

 

Giften 

 

Wij ontvingen een gift van € 50.- (NN, voor het kerkhof). Onze hartelijke dank hiervoor! 

 

Opbrengst Narcissenactie 2013 

 

Op zaterdag 9 maart is de jaarlijkse narcissen verkoop ten bate van het  

restauratiefonds gehouden. Ruim 40 vrijwilligers waren die ochtend naar het jeugdhuis gekomen om de potjes 

met narcisbollen uit te venten in Loenen en omgeving. Zo rond klokslag 13.00  uur waren alle 

vrijwilligers teruggekeerd en kon men in het jeugdhuis de balans opmaken. Met een netto 

opbrengst van € 2171 kon de rekening van het restauratiefonds worden aangesterkt. Een 

prachtig resultaat!  

Via deze weg willen de kerkrentmeesters de inwoners van Loenen bedanken voor hun 

bijdrage en natuurlijk ook alle vrijwilligers die hun vrije tijd aan deze actie hebben 

gegeven. 

De kerkrentmeesters 

 

Jubileum op de zondagsschool 

 

Margriet Kersten-Groen ziet Sara bij de zondagsschool 

In 1963 is Margriet begonnen met lesgeven op de zondagsschool en ze heeft dus twee mooie jubilea 

meegemaakt, te weten het 100 en 125 jarig jubileum van de zondagsschool en jeugdkerk. Hoeveel dominees 

heeft zij meegemaakt? En dan het aantal kinderen, dat zal helemaal veel 

zijn. Vroeger was dat vele malen meer dan vandaag de dag. We 

realiseren ons ook dat de kinderen van toen, de ouders van nu zijn. 

Zolang zit Margriet al bij de zondagsschool. Met veel inzet heeft zij 

diverse werkzaamheden op zich genomen. Vele zondagen heeft zij met 

de nodige voorbereiding les gegeven aan de zondagsschool, ze regelt de 

financiën, zorgt voor een groot deel van het fruit voor de dankstond, 

regelt de fruitattenties met kerst en is een helpende hand daar waar 

nodig. Ze is betrokken bij het kerkenwerk en jeugdwerk en daar kunnen 

wij als kerkenraad trots op zijn. Op zondag 21 april willen wij even stil 

staan bij dit jubileum. U bent dus allen van harte uitgenodigd om bij 

deze dienst aanwezig te zijn en na afloop kunt u haar in het Jeugdhuis feliciteren, onder genot van een kopje 

koffie met gebak.  

 

Lucas Greep  
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Jeugddienst 21 April 

 

Op deze dag hebben we naast het feest van Margriet tegelijk een jeugddienst. 

We zijn druk bezig om er een hele mooie dienst van te maken. En natuurlijk zijn 

jullie er allemaal bij, want jullie moeten Margriet zeker feliciteren.  Wat het 

thema wordt? Nou kom luisteren dan hoor je het wel. 

Lucas Greep 

 

Het Orgel 

 

Het orgel in de N.H. kerk. 

Vooral ouderen in onze gemeente zullen zich nog herinneren, dat het orgel in de N.H. kerk zo’n veertig jaar 

geleden ingrijpend is gerestaureerd. Het doel was toen de situatie bij het ontstaan van het orgel zoveel 

mogelijk te herstellen. In het begin van 2012 vond groot onderhoud plaats, waarbij alle pijpen van hun plaats 

zijn geweest. Er zijn toen nieuwe foto’s gemaakt van de windlade (dat is de 

bodem waarop de pijpen staan) en ook van een belangrijke inscriptie op de 

achterzijde van de grootste pijp. Voor mij was het een welkome kans om het 

orgel van binnen te bekijken, want ik was toen al een poosje bezig met een 

onderzoek naar de geschiedenis van het orgel. Dat onderzoek leverde enkele 

nieuwe gezichtspunten op. Een uitvoerig artikel daarover verscheen in het 

regionale oudheidkundig tijdschrift “de Marke” van juni in dat jaar, bij velen in 

onze gemeente niet onbekend. Op verzoek volgt hier een samenvatting voor de 

lezers van het Kontaktblad. 

 

Uit de genoemde inscriptie blijkt dat het orgel in onze kerk is geplaatst in 1871 door de orgelmaker 

Ehrenfried Leichel. In de kerkarchieven vond ik niets over deze transactie. Maar andere bronnen geven een 

aanwijzing hoe men op het idee gekomen kan zijn om de voorzanger te vervangen door een echt orgel. In 

Loenen werd al in 1804 door de eigenaar van kasteel Ter Horst een gebruikt orgel van Zuidnederlandse makelij 

aangeschaft en geplaatst in de schuilkapel. Het verhuisde in 1850 naar de nieuwgebouwde parochiekerk aan de 

Hoofdweg en deed daar dienst tot het in 1894 werd vervangen door het huidige Gradussen-orgel. In 

Beekbergen kende men in de N.H. kerk al vanaf 1843 het befaamde Schilling-orgel. 

Het ging de gemeente in Loenen in die jaren goed. Het ledental groeide, het kerkgebouw was al twee maal 

uitgebreid, er kwam een nieuwe dominee, kortom er was ruimte voor de vraag: wat zullen we nu eens 

aanpakken? Ook de buurgemeente in Eerbeek had orgelplannen. Zij kocht in 1870 van orgelmaker Ehrenfried 

Leichel (jazeker, dezelfde) een gebruikt Westfaals orgel, dat nu nog in Niezijl in de kop van Groningen is te 

vinden. Loenen volgde een jaar later het Eerbeekse voorbeeld. 

Hoe het Loenense orgel bij de komst naar ons dorp was samengesteld wat de registers betreft weten we niet 

rechtstreeks uit de archieven. Toch was daar langs een omweg wel meer over te weten te komen. Daarover 

straks meer. De archieven maken wel melding van een ingreep in 1920. Het aantal tonen werd uitgebreid met 

één lage en enkele hoge tonen. Verder werd de windvoorziening uitgerust met een elektromotor, zodat er niet 

langer hoefde te worden getrapt. In 1946 volgde een vervanging van diverse registers. Ook werd het pedaal 

aangevuld en verzelfstandigd. Dit alles is tamelijk duidelijk beschreven, evenals de situatie die in 1974 vóór de 

grote restauratie werd aangetroffen. Zo kon de weg terug van 1974 naar 1871 worden gevolgd. 

In 1974 trof men het volgende aan. De eiken orgelkas bleek origineel, al duidden afwijkende houtsoorten op 

latere aanpassingen. De windvoorziening (balgen, treden en kanalen) was eveneens de oorspronkelijke. Het 

pijpwerk daarentegen was uiteenlopend wat de ouderdom aangaat. 
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Er waren nog heel wat 17e eeuwse pijpen, uit de beginperiode dus. Er was ook een 18e eeuws register, dat op 

mogelijke veranderingen vóór 1871 wees en de rest was 19e en 20e eeuws. Van groot belang was dat in de 

bovenzijde van de windlade was te zien, dat er andere openingen voor andere registers en een andere 

opstelling van de pijpen waren geweest. Met hun grote kennis van de orgelbouw in het verleden en de concrete 

gegevens uit het Loenense orgel hebben de adviseurs en de orgelmakers de oorspronkelijke dispositie, de 

registersamenstelling kunnen vaststellen. 

De Westfaalse herkomst bleek vooral te herkennen aan de orgelkas, m.n. aan de indeling van de pijpengroepen 

in het front. Verder is in het houtsnijwerk een bladmotief gebruikt dat in die streek pas tegen het einde van 

de 17e eeuw in zwang kwam. Daarom is, anders dan de bordjes aan de buitenzijde van de kerk vermelden, de 

bouwperiode nader bepaald op omstreeks 1690. 

Zoals gezegd was vanuit de archieven en het orgel zelf het spoor terug te vinden tot 1871. Men heeft toen een 

weliswaar 17e eeuws orgel geplaatst, maar de 19e eeuwse opvattingen hadden daarin al tot aanzienlijke 

wijzigingen geleid. Het Eerbeekse orgel liet overigens een zelfde beeld zien. Leichel en mogelijk ook al 

voorgangers hadden krachtig ingegrepen, maar naar het inzicht van onze tijd waren die veranderingen niet 

altijd verbeteringen. Dat is met de laatste grote restauratie gelukkig weer goed gekomen. En zo koestert 

Loenen het oudste orgel-monument in de omgeving, een bezit om trots op te zijn en er zorgvuldig mee om te 

gaan. 

Theo de Kool, februari 2013. 
 

vrijwilligersavond 

 

vrijwilligers 

Aan alle vrijwilligers van onze Protestantse Kerk te Loenen Veluwe 

Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we veel vrijwilligers die allerhande werkzaamheden verrichten. Dit 

kost jullie een deel van jullie vrije tijd en jullie doen het ook nog voor niets. Wij zijn dankbaar dat jullie dat 

nog steeds in grote getale doen. Twee zaken zijn hierbij heel belangrijk: Jullie actieve betrokkenheid bij onze 

kerk en samen doen. En op de wijze zoals het gaat kan ik alleen maar zeggen: Ik hoop dat jullie het nog lang 

willen en kunnen doen.   

Om jullie hiervoor te bedanken hebben we een vrijwilligersavond voor jullie georganiseerd. 

Deze avond zal zijn op vrijdag 26 april om 20.00 uur in het Jeugdhuis. Vanaf 

19.30 uur bent u van harte welkom. De koffie staat dan klaar. We hebben weer 

een leuk programma voor jullie bedacht dus geniet er maar van. Wat later op 

de avond is er weer een hapje en een drankje en zullen de avond tegen 23.00 

uur afsluiten.  Wij hebben zo mogelijk alle vrijwilligers een persoonlijke 

uitnodiging gestuurd. Mocht u die niet hebben ontvangen, dan bent u hiervoor 

bij deze alsnog uitgenodigd. 

U kunt zich voor deze vrijwilligersavond opgeven bij: 

Lucas Greep, Kanaal Zuid 530,  055-5051525.   Email l.j.greep@freeler.nl 

 

Dinie Nieuwenhuis, Horstweg 17, 055-5052072.         Email fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

We rekenen op uw komst. 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij iedereen vrede en alle goeds! 
 

Met vriendelijke groet, Ds. J.W.C. van Driel  

mailto:l.j.greep@freeler.nl
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In Memoriam 

 

 Op 26 februari kwam er, voor ons toch nog onverwacht, een einde aan het leven van Hendrika Hermina (Riek) 

Ruegebrink - Hertgers, Watermolen 27. Toch nog onverwacht, omdat het de laatste weken weer relatief goed 

met haar ging. Vanaf eind december verbleef zij in “Casa Bonita” in Apeldoorn. Zij bereikte de hoge leeftijd 

van 97 jaar. 

Op de zondagmorgen ontbrak zij zelden of nooit in de dienst. Het zal wennen zijn om haar voortaan niet meer 

op haar vertrouwde plekje te zien. Wij herinneren ons haar als een hele bescheiden 

en lieve vrouw met een oprechte belangstelling voor de mensen en de wereld om 

haar heen. Haar geloof werd gekenmerkt door de woorden eenvoud en vertrouwen. 

Daarom werd in de afscheidsdienst, die op 2 maart plaatsvond, stilgestaan bij Psalm 

62, waarin deze woorden centraal staan. Aansluitend hebben wij haar naar haar 

laatste rustplaats begeleid. 

Van harte leven wij mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Mogen 

zij in de komende tijd Gods troostende nabijheid ervaren. 

 

Op 6 maart is  op 88 jarige leeftijd overleden Wilhelmus Hendrikus Meurs. 

Hij woonde jaren lang op  de Kempe 10. De laatste jaren verbleef hij in” het Zonnehuis”  . 

Dinsdag 12 maart hebben wij in de avondwake voor hem gebeden, en op woensdag 13 maart heeft de 

uitvaartdienst plaatsgevonden waarna hij is begraven op ons parochiële kerkhof. 

Namens de geloofsgemeenschap  wensen wij zijn vrouw,  kinderen,  kleinkinderen en achterklein- kinderen heel 

veel kracht en sterkte toe om dit verlies een plaats te geven. 

 

Huwelijksjubileum  

 

Het echtpaar G. Bolsenbroek - Jansen  hoopt op 10 April 55 jaar getrouwd te zijn. 

Namens onze Gemeente feliciteren wij dit echtpaar van harte en wensen hen een 

prettige dag en dat de Heer hen moge begeleiden op hun verder levenspad. 

Het echtpaar Bolsenbroek woont Hendrick Berntsweg 18,  7371 BC.  

 

Verjaardagen 

 

19 April hoopt Mevrouw Dieseraad - Pereboom, Watermolen 1,  7371 SP te vieren dat zij  80 jaar mag worden, 

namens onze Gemeente feliciteren wij haar van harte en wensen haar een prettige verjaardag en dat de Zegen 

van de Heer haar deel moge zijn. 

 

Oecumenisch reisje zondag 9 juni 2013 

  

Op zondag 9 juni wordt het jaarlijkse oecumenisch reisje gehouden. Dit jaar bezoeken we Basiliek in 

Oudenbosch. 

 Het vertrek is omstreeks 8.30 uur vanaf het Jeughuis in Loenen en even later bij De 

Korenmolen in Eerbeek. Eenmaal aangekomen in Oudenbosch wonen we vanaf 11.00 de dienst 

bij in de Basiliek. Na de dienst is er gelegenheid om samen met de parochianen koffie of 

thee te drinken en de (zelf meegebrachte) lunch te gebruiken. 

  

Vervolgens is er een rondleiding in de basiliek. De Basiliek  is gebouwd naar het voorbeeld van het Vaticaan. 
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 We kunnen de middag verder doorbrengen met een bezoek aan het natuurhistorisch museum voor volkenkunde 

of een bezoek aan het arboretum in de oude kloostertuin. Er is een mogelijkheid om een rondleiding te krijgen 

in het arboretum. Als u zich opgeeft willen we ook graag van u weten of u van deze mogelijkheid gebruik wilt 

maken. Dan kunnen afspraken gemaakt worden met een of meer gidsen. 

 Het Arboretum ligt bij de Basiliek.  In deze tuin zijn bijzondere bomen te bezichtigen. 

 Het museum ligt ook op loopafstand van de Basiliek. 

 Na de terugreis staat er  omstreeks 18.00 uur in Eerbeek bij de Korenmolen een buffet klaar. Als u zich 

opgeeft vernemen we ook graag of u aan het buffet wilt deelnemen. 

   

U kunt zich opgeven bij  Gerda Schiphorst  (tel. 055-5051809) of bij Tonny van Hensbergen (tel. 055-

5051014) 

 De kosten zijn  € 60,-   inclusief buffet en €30,-   exclusief buffet. 

 U mag dit bedrag voor 1 mei   overmaken op rekeningnummer   635809031  van het Beraad van Kerken. 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 april 2013 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 april 2013   

kontaktbladloenen@online.nl 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 

 

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 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
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Kleurplaat  Jezus en Petrus Joh:21 1-14 

 
 

 

Overdenking Johannes 21: 1 -17 door Henk Bastiaans 

      

We hebben een nieuwe paus, Franciscus I. Het is 

ook de tijd na Pasen en voor de Hemelvaart. Ik 

moest voor de kinderen een geschikte kleurplaat 

uitzoeken. Gezien de gebeurtenissen werd dat het 

verhaal van Johannes 21. De verschijning van onze 

Heer aan de discipelen bij het meer van Tiberias. 

Het is vooral bekend door het eerherstel van de 

apostel Petrus en de opdracht die hij krijgt. Als u 

naar de kleurplaat kijkt, ziet u dat onze Heer 

Petrus al verwacht. Petrus is de eerste die het 

water inspringt, na de wonderbare visvangst. De 

anderen zijn wat praktischer en willen de vis 

binnenhalen. Na de maaltijd went Jezus zich apart 

tot Petrus en vraagt hem driemaal of hij echt van 

Hem houdt. In de Nederlandse vertaling lijkt het 

of Jezus driemaal hetzelfde vraagt en Petrus 

driemaal hetzelfde antwoord geeft. In het 

oorspronkelijke Grieks staat er dat Jezus de 
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eerste 2 keer het woord  “agapé” gebruikt, dat wij 

vertalen met waarlijk liefhebben. Agapé is de 

goddelijke onvoorwaardelijke liefde die we vooral 

zien aan de kruisdood van Jezus. Petrus antwoordt 

steeds met “filioi” , dat woord 

kennen we bijvoorbeeld van 

bibliofiel= iemand die van boeken 

houdt. Dit is op een menselijke 

manier van iets of iemand houden. 

Je kunt veel voor iemand of iets 

over hebben, maar je gaat niet 

direct je leven geven, er zijn 

grenzen. Er zijn ook andere dingen 

die je aandacht vragen. De eerste 

twee keer durft Petrus het woord “agapé” niet 

voluit te beamen. De derde keer gebruikt ook 

Jezus het woord “filioi”. Dan kan Petrus stamelen: 

Heer, u weet dat ik op mijn menselijke manier toch 

veel van U houdt. Dan krijgt Petrus de opdracht om 

de schapen én de lammeren te weiden. Het lijkt of 

de paus in deze tijd een onmogelijke opdracht moet 

uitvoeren. In ieder geval is er in Europa veel 

ontkerkelijking en heeft de kerk aan aanzien 

verloren door allerlei problemen. Ook Petrus kreeg 

een schijnbaar onmogelijke opdracht, had Jezus 

wel de juiste persoon uitgekozen? Hij 

had tenslotte Zijn Heer 

verloochend?! We zien op de 

kleurplaat dat Petrus als eerste het 

water inspringt om dichter bij Jezus 

te zijn. We zien Jezus ook groot 

afgebeeld en Petrus klein. Jezus 

staat in het middelpunt, niet Petrus 

of de discipelen of wij. We hebben 

allemaal een opdracht gekregen, het 

lijkt ons soms onmogelijk om als gewone mensen 

mee te werken aan het Koninkrijk van God. 

Misschien is het toch niet zo moeilijk. Als we veel 

van iemand houden, gaan we veelal op diegene 

lijken. Als we dicht bij Jezus blijven en veel van 

Hem houden, zouden we dan ook niet op Hem gaan 

lijken?! 
 

Opbrengst Collecte Amnesty International 

 

De opbrengst van de huisaanhuis collecte voor Amnesty International van 10 t/m 16 feb. 2013: zes 

collectantes(n) verzamelden € 544,27. Allen die meegeholpen hebben door te geven of te lopen in de kou  

hartelijk dank 
                          

Uit de vergadering van de locatieraad van 12 maart 2013  

 

Voor deze vergadering was de Pastoraatsgroep uitgenodigd. De groep heeft enige wensen aan de Locatieraad 

kenbaar gemaakt; o.a. het gebruik van een intentieboek dat voorafgaand aan de dienst achter in de kerk wordt 

geplaatst. De intenties zullen in de viering worden opgenomen. Ook 

werd het aanstellen van een vertrouwenspersoon aan de orde gesteld. 

Deze zou voor de gehele parochie moeten functioneren. 

Tevens kwamen de vieringen op Witte Donderdag om 10.00 uur te 

Loenen en om 15.00 uur op Goede Vrijdag te Eerbeek aan de orde. 

Daaraan zal een goede invulling worden gegeven. Een delegatie van de 

Locatieraad heeft een bijeenkomst op 26 februari jl. te Doetinchem 

bezocht. Daar werd nadere informatie verstrekt omtrent de 

organisatie van de parochies in de toekomst en hoe gehandeld moet worden in geval van onttrekken van 

kerkgebouwen aan de eredienst. 

De commissie uit onze Locatieraad die de vitaliteit van onze locatie in beeld brengt, maakt gestage 

vorderingen. Eind juni zal het rapport worden aangeboden aan het parochiebestuur. Er werd een vooruitblik 

gegeven op de vergadering van 19 maart 2013 te Bussloo waar de nieuwste inzichten en nadere informatie 

zullen worden gepresenteerd omtrent de kerkgebouwen in onze parochie. 
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De Locatieraad zal daar aanwezig zijn om de belangen van onze locatie te behartigen. 

 

Op 14 september a.s. viert het Parochiehuis te Loenen haar 50-jarig jubileum. Er is een feestcommissie 

gevormd die de viering van dit jubileum gestalte zal geven. Op het tijdstip van de vergadering is het conclaaf 

voor de Pausverkiezing begonnen. Nu ik dit schrijf zie ik via de televisie dat wij een nieuwe Paus hebben; het 

Habemus Papam heeft net geklonken. 

Nu onze Paus de naam Franciscus heeft aangenomen zou dat een extra stimulans voor onze parochie kunnen 

inhouden. Laten we hierop hoop putten voor de toekomst. 

Bert Meurs locatieraad voorzitter 

 

Bedankt  

 

Hierbij willen we de dames die ons hebben geholpen met het poetsen en in de boenwas zetten van de 

kerkbanken, hartelijk bedanken.  De Pastoraatsgroep 

 

Bijeenkomst KVV  

 

Dinsdag 16 april zal Ds. Van Driel ons vertellen over zijn reis naar Birma, die hij maakte op uitnodiging van de 

Oorlogsgravenstichting. Hij trad als geestelijk verzorger op voor nabestaanden van de omgekomen 

slachtoffers. Een indrukwekkende lezing over een periode uit onze geschiedenis. 

We beginnen om 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom  

 

De eerste klussenmorgen in de meteorologische lente is vrijdagmorgen 5 april. Aanvang 8.30. 

Iedereen die tijd heeft is welkom. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo.  14 apr. ‘13 Woord en communieviering 

 Intenties: Intenties: Antonia Wilhelmina van Overbeek- Berenschot/Johannes  

   Henricus v.d.Gouw/Gerharda Theodora Weyn- Hafkamp/Anna Dammers- 

   Hafkamp/Johannes Hendrikus Dammers/ Overl. Familie Dammers- 

   HafkampHendricus Petrus Zonneveld/ Mevr. Vink-Degen/Hermina Antonia  

   Johanna Derickx-Gruben/ Overl Ouders Hamer-Harmsen/Overl Ouders  

   Klomp-Koers/ Overl Ouders Kamphorst-Lobbert/Henrica Johanna  

   Reusken/ Jaargetijde Johanna Geertruida Reusken-Ketelaar/ Overl  

   Familie Bijvank-Havekes/Overl. Ouders Kruitbosch-Jansen 

   

Zo.  28 apr. ’13 Eucharistieviering 

Intenties:  Maria Huberta Goedkoop-Klappers/ Overl. Ouders Freriks- 

   Uiterweerd/Jan Kamphorst/ Antonia Grada Klomp/Hendrika Johanna  

   Meurs/ Overl. Echtpaar Meurs-vd Linde/Overl. Familie Reulink-Harmsen/  

   Overl Familie Bijvank-Havekes/Overl. Ouders Uiterweerd-ten  

   Broek/Overl.Ouders Uiterweerd-Klomp/Jaargetijde Jan Elders 
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Kerkdiensten  April 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag 7 april    10.00 uur  Drs. K. Bulens Apeldoorn 

       Koffie na de dienst  

 

Zondag  14 april   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Collecte: Eredienst en Kerkmuziek 

              

Zondag  21 april  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Jeugddienst 

       Koffie na de dienst 

 

Zondag  28 april  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Collecte: Missionar Werk & Kerkgroei 

 

 

Jeugdkerk: 7 april om 10.00 uur in het jeugdhuis. 

Zondagsschool: 7,14 en 28 april om 10.00 uur in het jeugdhuis. 

21 april 50 jarig jubileum van Margriet Kersten iedereen om 10.00 uur in de kerk.  

 

 

 

Zaterdag 06 april: (L) 19.00 uur  GEEN VIERING  

Zondag 07april: (E)  11.00 uur Eucharistieviering – 1ste Heilige Communie 

      Voorganger: pastoor Rekveld 

 

Zaterdag 13 april: (E)  19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 14 april: (L)  10.00 uur  Woord en communieviering     

      Voorganger: dhr. Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 

       (doopzondag + koffie drinken) 

 

Zaterdag 20 april: (E)  19.00 uur Woord en communieviering 

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

Zondag 21 april: (L) 10.00 uur GEEN V IERING 

 

Zaterdag 27 april: (E) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 28 april: (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

      Voorganger: pastoor Rekveld 


