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Diensten 

 

Zoals ieder jaar is er in deze decembermaand weer een groot aantal vieringen en diensten. Op 7 december, de 

tweede zondag van Advent, is er een dienst waarin wij met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren. Zo 

geven wij uitdrukking aan de hoop en de verwachting waarmee wij toeleven 

naar het Kerstfeest.  

Een week later, 14 december, heb ik een vrije zondag. Gastpredikant zal dan 

zijn dhr. E. Fokkema uit Twello. 

Op vrijdag 19 december organiseert het Beraad van Kerken voor de vierde 

achtereenvolgende keer een oecumenische Kerstmiddag voor onze ouderen. 

Deze zal worden gehouden in “De Brink”. De aanvang is om 14.00 uur, een 

half uur eerder dus dan in voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk wordt er 

begonnen met een viering waaraan pastor D. Brylak en ondergetekende zullen 

meewerken. Na de pauze gaan we met elkaar kijken naar Gert van der Vijver, beter bekend als de 

Zandtovenaar. Op zijn eigen boeiende wijze vertelt hij het Kerstverhaal. Het belooft dus een mooie middag te 

worden, waar wij velen van onze ouderen hopen te verwelkomen. 

Op de vierde Adventszondag, 21 december, zijn er twee diensten. Om 10.00 uur is er in onze kerk gewoon een 

dienst. Om 19.00 uur bent u allemaal van harte welkom in de RK kerk voor de jaarlijkse Kerstsamenzang. 

Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, het dameskoor 'De Regenboog', pastor I. Kantoci 

en ondergetekende. Het thema zal zijn: 

 

                                          “GOD  MET  ONS  –  IMMANUËL” 
 

Op 24 december zijn er eveneens twee diensten. De Kerstviering van de zondagsschool  begint om 19.00 uur. 

Er zal door de jeugd een eigentijdse Kerstmusical worden opgevoerd. Alle reden dus 

voor vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen, vrienden en vriendinnen en 

alle andere belangstellenden om erbij te zijn! We hopen op een goed gevulde kerk. 

Om 22.30 uur begint de Kerstnachtdienst, deze keer met medewerking van het 

gospelkoor 'Desire' uit Arnhem. Het thema is: 

 

                                        “DRIEMAAL  IS  SCHEEPSRECHT” 
 

De samenzang begint om 22.15 uur. 

Op de Kerstmorgen, 25 december, begint de dienst om 10.00 uur. Zoals gebruikelijk zult u dan muzikaal 

worden verwelkomd door OLTO. Het thema voor deze Kerstdienst is: 

 

                                        “KERST  –  MAAR  DAN  ANDERS” 
 

Op de laatste zondag van dit jaar, 28 december, is ds. J. Breukelaar uit 

Brummen onze gastpredikant. 

De laatste dienst van dit jaar is op 31 december. Wij hopen elkaar dan te 

ontmoeten om 19.30 uur. 

Wij wensen elkaar goede en feestelijke diensten toe! 
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Gesprekskring 

 

De gesprekskring komt weer bijeen op maandag 15 december. Wij worden dan om 20.00 uur 

verwacht bij Willy de Jong, De Steek 2 (tel. 5051221). Op deze avond zullen de hoofdstukken 

vijf en zes van het boek Daniël aan de orde komen. Wilt u bij verhindering contact opnemen 

met de gastvrouw? Wij hopen op een goede en leerzame avond! 

 

Kerstmusical Zondagsschool 

 

Wat fijn dat een aantal kinderen zich enthousiast hebben aangemeld om mee te doen aan onze kerstmusical.  

Samen met de kinderen van de Jeugdkerk en de Zondagsschool  gaan we hard 

oefenen om er samen weer een fijn kerstfeest van te maken. 

Wij willen iedereen hierbij graag uitnodigen om samen met ons de kerstviering 

te vieren op: 24 december om 19.00 uur in de kerk. 

 

Kom samen met ons het antwoord zoeken op de vraag:  “Wat als er wel plaats 

geweest was?” 

Leiding Zondagsschool en Jeugdkerk. 

 

Diaconie 

 

Zo 7 dec Avondmaal collecte: Artsen zonder grenzen, de strijd tegen Ebola. 

 

In West-Afrika grijpt de dodelijke ziekte ebola snel om zich heen. Duizenden mensen zijn er inmiddels aan 

overleden, tienduizenden mensen zijn geïnfecteerd. Van de geïnfecteerde mensen overlijdt meer dan zeventig 

procent. De epidemie vormt niet alleen een medische noodsituatie, maar ook een humanitaire ramp. De 

samenleving is  in sommige gebieden totaal ontwricht, het openbare leven is grotendeels tot stilstand 

gekomen, mensen verliezen hun inkomen, er is angst om te reizen.  

 

‘Ik wil dat de mensen in West-Afrika weten dat we hen niet aan hun lot overlaten.’ Daarom staat 

verpleegkundige Evita voor Artsen zonder Grenzen in de frontlinie van de strijd tegen ebola. Zij en haar 

collega’s knokken dag en nacht voor het leven van elke patiënt. 

Ze zien hoe hele families worden weggeslagen en hoe broertjes en zusjes in de kliniek tot het eind over elkaar 

waken. Maar ze zien ook hoop. Patiënten die wel genezen. Jongetjes die tegen alle verwachting in weer gezond 

de kliniek uitrennen.  

 

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische 

noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun 

afkomst, religie of politieke overtuiging.  

Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische 

hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door 

eigen teams te sturen (artsen, verpleegkundigen en andere 

specialisten) kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief 

mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de 

bevolking. 
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In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het 

optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood. Artsen zonder Grenzen maakt geen deel 
uit van giro 555 (SHO). 
Meer informatie zie www.artsenzondergrenzen.nl 

 

Kerstcollecte, Kinderen in de Knel - Ieder kind verdient een Jozef! 

Papa’s sterke hand om vast te pakken. Mama’s ogen die aandachtig naar je 

kijken als je iets vraagt. Onvoorwaardelijke steun waardoor je als kind voelt 

dat je veilig bent. Een gevoel dat veel weeskinderen in Rwanda elke dag moeten 

missen.  

Deze kerst willen wij die kinderen iets van die onmisbare momenten gunnen. 

Steun die ze nodig hebben om onbezorgd groot te worden. Samen kunnen we dat gevoel van veiligheid geven 

aan de weeskinderen in Rwanda. Geef daarom deze kerst een pleegouder cadeau. 

Dit jaar staat in de kerstcampagne het werk van onze partner Mwana Ukundwa in Rwanda centraal. Zij zet 

zich in voor de vele aidswezen in Rwanda, door voor hen een pleeggezin te zoeken. Deze kinderen en hun 

pleeggezinnen worden gesteund en begeleid door Mwana Ukunda. Meer informatie zie pkn.nl 

 

Collecte opbrengsten 

Maand diaconie zending Uitgangscollecte 

 

Sept 2014 

 

262 euro  96,55 euro voor de Zonnebloem(wordt verdubbeld) 

76 euro voor de Vredeswijk 

 

Okt. 2014 

 

124 euro  Avondmaal collecte  83 euro voor ‘Make a Wish 

77  euro Wereld diaconaat 

 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

 

Financieel overzicht oktober 2014 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Okt ’14      1.935,71  53.616,08 55.527,20 

 

Collectes diensten:  

Okt ’14   241,34 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 12.00 uur. 

Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en ook te verkopen, want daar 

gaat het natuurlijk om! 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. 

De opbrengst van zaterdag 1 november was: € 554,60. Geweldig! 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1999/msf-lecture.html
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Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 

Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 09.00 uur. Bij slecht weer : 

2e donderdagmorgen van de maand. 

 

Giften 

Wij mochten weer twee giften ontvangen (beide van NN) voor de restauratie van muur en hekwerk rondom 

kerk en kerkhof, t.b.v. resp. € 50,-- en € 500,--. 

Onze hartelijke dank! 

 

Even herinneren: 

Verzilvering certificaten 2014 

Tijdens de restauratie van de kerk in 2009 zijn er certificaten verkocht die tussen 2014 en 2018 verzilverd 

konden worden. Nu is de tijd aangebroken dat de eersten kunnen worden verzilverd. De uitgelote certificaten 

die dit jaar kunnen worden verzilverd tot 31 december 2014 hebben de volgende nummers: 

00112 00165 00231 00425 01416 

00116 00181 00242 01432 01418 

00118 00183 00246 01205 01455 

00121 00189 00248 01211 01456 

00122 00194 00249 01212 01484 

 

00124 00196 00256 01229 01485 

00125 00197 00262 01255 01487 

00128 00198 00264 01339 01498 

00139 00203 00268 01358 01488 

00141 00204 00275 01365 01279  

 

00146 00208 00402 01369 01281 

00149 00210 00407 01375 01285 

00157 00220 00409 01401 01286 

00160 00223 00419 01410 01288 

00162 00230 00420 01413 01328 

    01332  

    

Indien het nummer van uw certificaat erbij staat dan kunt u deze als volgt aan ons tonen zodat wij tot 

uitbetaling kunnen overgaan: 

-  tijdens het koffiedrinken in het Jeugdhuis na de diensten op  7 december. 

-  contact op nemen met Reina Witteveen, tel. 5051344 om een afspraak te maken. 

Daarna zal het geld zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt. 

 

Wij willen u bedanken dat u ons op deze manier hebt gesteund. 

 

Collecte zondag 14 december 2014 

Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei –  

Op naar honderd pioniersplekken 

Nog geen vijftig jaar geleden aten we allemaal bijna alleen maar aardappelen en groente. Nu eten we 

wraps, sushi, noodles en meer. Dit beeld illustreert dat Nederland veel diverser is geworden en dat 

geldt ook voor hoe we in het leven staan en de kerk beleven. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande 

vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders bereiken. Door nieuwe vormen van 

kerkzijn kunnen méér mensen ontdekken wat het evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we 

deze nieuwe vormen. Nieuwe vormen kunnen zijn: in een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een  

huiskerk; een klooster nieuwe stijl; een internetkerk... het kan en het mag allemaal. De Protestantse 

Kerk heeft inmiddels zo’n dertig helpen realiseren. Op naar de honderd! Door uw bijdrage aan deze 

collecte draagt u daaraan bij. 
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Oudejaarscollecte. 

Geloven houdt niet op bij de zondag. 

Toch blijft de kerk bij uitstek een plaats waar we samen kunnen komen om samen te 

zingen, te bidden, te lezen uit de Bijbel en te luisteren naar een preek. Als plaatselijke 

gemeente delen wij ons geloof zowel in de zondagse erediensten en in de Zondagsschool, 

als tijdens activiteiten door de week: gesprekskringen en catechisatie. 

Aan het eind van het jaar blikken we terug op alle activiteiten binnen de eigen kerkelijke 

gemeente en richten ons tegelijkertijd op het nieuwe jaar. Uitdagingen zullen er blijven om iedereen uit de 

gemeente te betrekken bij het Evangelie- op welke manier dan ook. Om deze geloofsactiviteiten mogelijk te 

maken is een gezamenlijke bijdrage nodig. 

Met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van uw eigen kerkelijke gemeente.  

De laatste collecte van het jaar, de eindejaarscollecte, komt ten goede aan het plaatselijk werk van de 

gemeente. 

Wij willen dit jaar de oudejaarscollecte bestemmen voor de restauratie van de muur en hekwerk rondom kerk 

en kerkhof. 

 

Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende: 

In het verleden was het de gewoonte in december nog een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. 

Gezien het feit, dat hieraan nogal wat kosten verbonden zijn, verzoeken wij u zelf een bedrag over te maken 

op onze rekening NL85RABO 03367.61961 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe dan wel uw 

bijdrage voor Kerkbalans 2014 met het bedrag dat u in gedachten had, te verhogen. 

Ook kunt u een gift doen tijdens de dienst op oudejaarsavond. 

De kerkrentmeesters. 

 

Begroting 2015 

Inkomsten     Uitgaven: 

 

Baten onroerende zaken €  17.800,-- Lasten kerkelijke geb. etc. €   20.500,-- 

Rentebaten   “   14.500,-- Pastoraat   “   84.100,-- 

Bijdragen (Kerkbalans)  “   56.000,-- Beh. en adm., beh. Jeugdhuis,  

Baten kerkhof en Jeugdhuis “   18.830,-- koster en org.   “     9.200,-- 

Coll., giften, subs.  “     7.000,-- Lasten kerkdiensten  “     3.600,-- 

Solidariteitskas  “     2.000,--     Verpl. bijdrage Sol.kas  “     1.500,-- 

      Quotum + contributies  “     4.400,-- 

      Bankkosten   “        400,-- 

    ___________     __________ 

    € 116.130,--     € 123.700,-- 

Tekort    “      7.570,--                                                                                                                                                                                                                

    ----------------     -------------- 

    € 123.700,--     € 123.700,--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    =========     ========= 

De begroting voor 2015 is in de kerkenraadsvergadering van 6.11.2014 goedgekeurd en vastgesteld.  

Hoewel we zoveel mogelijk proberen de kosten te beperken, komen we toch op een tekort uit.  

De begroting kan worden ingezien in de week van 1 – 5 december 2014. U kunt daarover contact opnemen met 

R.E. Witteveen-Plant. Tel. 055-5051344 
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De begroting is tevens te zien op onze website.  

 

Nu we het toch over geld hebben…….. 

Kerkbalans 2015 

Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. En, hoewel de kerk 

het hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt dat nu nog 

meer dan anders het geval. Juist in dit donkere seizoen ontmoeten we elkaar in de vieringen rondom Kerstmis, 

in ons helder verlichte en sfeervolle kerkgebouw, vaak nog met veel meer familie, vrienden en bekenden dan in 

de reguliere eredienst.  

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage 

voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2015.  

Het thema is “Mijn kerk in balans”. Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn 

eigen redenen. 

U kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in 

het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd. En wellicht 

als ambtsdrager? 

En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze kerk van waarde kan blijven, 

voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst. 

Het college van kerkrentmeesters 

 

Giften door middel van  een overeenkomst periodieke gift. 

Graag willen wij u nogmaals op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst periodieke gift te 

regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z’n totaal worden afgetrokken van het belastbare 

bedrag voor de Inkomstenbelasting. 

Anders geldt eerst een drempel van 1 % van uw inkomen. 

Bij  deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze 

verplichting vervalt bij overlijden).   

Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). 

U kunt tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen.  

Voor informatie kunt u bellen naar: Reina Witteveen, tel. 055-5051344. 

Wij vullen het formulier in, het enige wat u hoeft te doen is tekenen. 

De kerkrentmeesters 

 

Erfstellingen en Legaten:  

Tal van goede doelen zetten in hun fondsenwerving in op het binnenhalen van erfenissen en legaten.  

In het kerkelijk werk ligt dat toch wat gevoelig om over “geld” te spreken. 

Maar anderzijds, als geloof en kerk ons ter harte gaan, is het goed en zinvol om er ook in onze gemeente over 

te spreken. 

Daarom: denkt u ook aan onze plaatselijke kerk als goed doel. 

Een kerk, die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. 

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. We 

informeren u daar graag verder over. 
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Collectebonnen 

Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de 

Diaconie als ook voor het plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt 

u deze bonnen gebruiken, wij rekenen dat onderling af en maken het over naar het 

doel waarvoor gecollecteerd wordt. 

U kunt bonnen bestellen van € 0,50 en van € 1,-- en tegenwoordig ook van € 2,--. 

U kunt het bedrag overmaken op rekening NL85RABO0336761961 

t.n.v. De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres 

en het aantal bonnen van € 0.50 en € 1,-- en € 2,--. 

Zodra het bedrag binnen is wordt dat aan de heer Kelder gemeld en zorgt hij verder voor de afhandeling.  
 
 

Giften 

 

Wij ontvingen een gift van € 20.- (NN) t.b.v. het restauratiefonds. Onze hartelijke dank hiervoor! 

 

Zonnebloem jubileum 

 

Uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij  2014 

De uitslag van de loterij is inmiddels bekend.  En ja hoor…..er zijn 3 prijzen in 

Loenen gevallen!  

Heeft u uw loten goed opgeborgen,  dan gauw maar even kijken, want de prijzen zijn gevallen op de drie loten 

die eindigen met; 937….690….987. 

Wij zeggen tegen de gelukkige prijswinnaars, Proficiat!  

En zoals ik al eerder schreef, nogmaals hartelijk dank aan u en aan allen die dit jaar onze loten kochten.  

Zonnebloemgroeten namens al onze vrijwilligers, Stefie Eijmans.                           

 

Jaarlijkse kerstverkoop 

 

Ter herinnering nog even de datum en tijd van de Kerstverkoop.  

Zaterdag 13 december van 9.30 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in het Jeugdhuis 

Beekbergerweg 16 

Uitgebreide informatie vindt u in het november nummer van ons Kontaktblad. 

Graftakken; Weet u nu al dat u een graftak / takken wilt hebben, bestel die dan A.U.B. 

even bij mij of via het formulier dat u op de tafel onder de toren vind. 

Al enkele jaren krijgen wij van onze trouwe graftak kopers het advies om de prijs te 

verhogen, wij hebben besloten dat advies met ingang van dit jaar op te volgen, de prijs is vanaf nu 12 euro per 

graftak, wij hopen dat deze verhoging voor niemand een bezwaar zal zijn.  

Samen met u hopen wij er weer een gezellige en sfeervolle morgen van te maken.  

Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé tel: 5051980 
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Afwezig 

 

Mijn laatste vrije dagen neem ik op rond Oud en Nieuw, van 27 december tot en met 3 januari. Wel 

zal ik voorgaan in de dienst op de Oudejaarsavond. In dringende gevallen kunt u contact opnemen 

met onze scriba mevrouw E.H. Nieuwenhuis (tel. 50502072). 

 

Vanuit de pastorie  

 

wensen wij iedereen goede en gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2015 

onder Gods zegen toe. Laten wij ook denken aan hen voor wie de komende dagen geen echte 'feestdagen' zijn. 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het januari  nummer 2015 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag  11 december 2014 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 

(kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag  12 december 2014 

 

3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder tekst opmaak. 

 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

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

                  Beekbergerweg 14 7371 ET Loenen 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Coordinator Koster: B. Nieuwenhuis  Tel. 5052072 

Jeugdhuis: Beekbergerweg 16 7371 ET Loenen 

       Tel.: 055-5052364   

       Beheerster: R. Ruesink 06 10 05 30 54 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL73FVBB0635815176 

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: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

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

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

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara.com/
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In Memoriam 

 

Op Woensdag 12 november is overleden Antonia Wilhelmina Maria Linthorst - Pijnappel  in de leeftijd van 79 

jaar. Zij was woonachtig aan de Molenaarserf te Eerbeek. 

Op 18 november vond de uitvaart plaats in de H. Geestkerk te Eerbeek. Waarna de crematie 

plaats vond in het crematorium te Dieren. 

Wij wensen haar familie Gods troostende nabijheid toe. 
 

Verjaardagen 

 

Op 4 december hoopt de heer G.J. Keuterink, Molenallee 28, 7371 EA zijn 90e verjaardag te vieren. 

 

Op 21 december hoopt de heer B. Reuvekamp, Eerbeekseweg 140, 7371 CL zijn 85e 

verjaardag te vieren. 

 

Op 29 december hoopt mevr. N. Jeths – Westhof, Cornelis Hendrixstraat 94, 7371 AV 

haar 84e verjaardag te vieren. 

Namens onze gemeente willen wij deze jarigen van harte gelukwensen met deze dag. 

Wij hopen dat zij een fijne dag mogen hebben. Mogen zij de komende jaren Gods kracht 

en liefde ervaren. 

 

 

Overdenking – Willem Klomp 

 

De laatste maand van het jaar is aangebroken en 

we maken ons op voor het feest van de geboorte 

van Christus. We bereiden ons hierop 

voor vanaf zondag 30 november, de 

eerste zondag van de Advent, 

hetgeen komst betekent. In de 

Christelijke kerken begint tevens het 

nieuwe kerkelijk jaar. De eerste 

christenen vierden nooit de geboorte 

van Christus. De eerste christelijke 

Romeinse keizer Constantijn is pas op 

dit idee gekomen. Christus heeft 

gezegd: “Ik ben het licht der 

wereld”. Het licht (lengen der dagen) 

komt ons weer tegemoet rond  21 

december. De Germanen hadden dat 

ook in de gaten en vierden rond deze 

datum de Zonnewende, de zon keert terug. De 

Romeinen vierden de Saturnalien en keizer 

Constantijn heeft dit feest omgedoopt tot 

Kerstmis in het jaar 337 na Christus. De orthodoxe 

kerken vieren op 6 januari pas kerstmis, wanneer 

wij Driekoningen hebben. 

Het kerstfeest pretendeert een feest 

van vrede te zijn. De evangelist Lucas 

laat de engelen zingen: “Ere zij God in 

den hoge en vrede op aarde, in de 

mensen een welbehagen”. De toestand in 

de wereld ziet er niet erg vredig uit: 

Veel oorlogen, oorlogsdreiging, 

moordpartijen, ziektes en 

vluchtelingenstromen. In ons land  

hebben we net de zwarte pietendiscussie 

achter de rug. Ondanks alles wens ik 

iedereen vrede op aarde toe, een goede 

gezondheid. Dat de zieken en eenzamen 

kracht en troost mogen vinden. Daar 

kunnen we met zijn allen iets aan doen.  

Een zalige kerstfeest toegewenst.
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Herinnering 1e Communie 2015 

 

Om u en uw kind voor te bereiden op de Eerste Communie houden wij een aantal kind/ouder bijeenkomsten, 

waarbij we gebruik maken van het communieproject “Door de Poort”. 

De eerste bijeenkomst voor de ouders is 21 januari 2015  in het parochiesecretariaat, naast de kerk in 

Loenen. De Eerste Communie zal worden gehouden op zondag 31 mei 2015. 

Wilt u z.s.m. uw kind aanmelden via: e-mail   loenen-eerbeek@fransciscusenclara.com 

 

Wereldlichtjesdag Eerbeek 

 

Eerbeek/Loenen - Eline Schotpoort van de Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding en Elfriede Arriëns van 

Individuele Uitvaartzorg,  verzorgen op zondagavond 14 

december Wereldlichtjesdag vanaf 18.30 uur in de buitenlucht 

op het voormalig Kerstenterrein aan de Stuyvenburchstraat in 

Eerbeek. Iedereen is welkom. 

Wereldwijd wordt op diverse plaatsen op deze 2e zondag in 

december, Wereldlichtjesdag gehouden en steken mensen om 

19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan een overleden kind.  

Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, familieleden en iedereen die zich verbonden voelt is welkom! 

Sommigen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kind dat geen kans kreeg voor zijn eerste 

ademhaling of kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Er zijn mensen voor wie het verlies 

nog vers is en anderen voor wie dat al vele jaren geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en 

dromen die niet uitkwamen, verbinden mensen die elkaar niet kennen. 

Dit ingetogen samenzijn waarbij we al die kinderen gedenken, wordt omlijst door voordrachten, gedichten, 

muziek en het speciaal voor deze dag geschreven lied ”Precious Child” dat live wordt gezongen door Maira 

Campfens-Huisman uit Loenen. “Een lichtje bieden in de ‘feestelijke’ decembermaand voor diegenen die door 

het overlijden van een kind pijnlijk worden geconfronteerd met het gemis” aldus Elfriede en Eline.  

De bijeenkomst, die een klein uur duurt, wordt mede vormgegeven door    enkele jeugdleden van 

muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek, onder leiding van Suzan Lutke en door de 15-jarige Paula Goldebeld 

uit Laag-Soeren die haar bijdrage zal leveren met het bespelen van  gitaar en zang. Na afloop staat er voor 

allen een kop warme chocola klaar en is er gelegenheid na te praten. 

Wanneer men niet bij de samenkomst aanwezig kan zijn en toch Wereldlichtjesdag mee wil vieren, kan thuis 

een kaars worden opgestoken om hiermee dit initiatief te onderschrijven. 

Ook biedt dit samenzijn de aanwezigen de mogelijkheid een eigen bijdrage te leveren aan dit bijzondere uur 

zoals het voordragen van een gedicht of dierbare herinnering en kan men de naam van een overleden kind 

(laten) noemen.  

 

Neem daarvoor uiterlijk 1 december a.s. contact op met Eline Schotpoort, de Verbinding persoonlijke 

uitvaartbegeleiding via telefoonnummer  06-55971776 of email eline.schotpoort@de-verbinding.net  of met 

Elfriede Arriëns, Individuele Uitvaartzorg via telefoonnummer 06-23713909 of email 

elfriede.arriens@upcmail.nl  

Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom op het voormalig Kersten terrein aan de Stuyvenburghstraat in Eerbeek. 

(tegenover Marskramer). De toegang is gratis. 

 

mailto:loenen-eerbeek@fransciscusenclara.com
mailto:eline.schotpoort@de-verbinding.net
mailto:elfriede.arriens@upcmail.nl
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Agenda december 

 10 december   Viering ter nagedachtenis aan het bombardement 10 december1944 

                        bij   Boschoord. 

                        Voorganger Pastor .W. Vroom  m.m.v. Koor Con_Spirito. 

                        Aanvang 11.00 uur. 

12 december   Schoolviering   Ad ventviering  De Poort. 

                       Voorganger Pastor .D. Brylak 

                       Aanvang 8.45 uur. 

16 december   Kerstconcert   H.Antonius=Abt kerk Loenen  door Youg- Voices. uit Eerbeek. 

                      Aanvang 20.00 uur. 

18 december  Kerstconcert O.L.T.O aanvang 20,00 uur. 

19 december   Kerstmiddag ouderen.   De Brink    Loenen. 

                       Voorganger Pastor D. Brylak   Ds H.van Driel . 

                       Aanvang 14.00 uur. 

21 december  Kerstsamenzang dienst. H. Antonius-Abt Loenen. 

                      Voorganger Pastor I. Kantoci  en Ds. H.van Driel. 

24 december  Gezinsviering H. Antonius Abt Kerk. Loenen 

                      Voorganger Pastor I. Kantoci .m.m.v. gezinswerkgroep.    

                       Aanvang 18.00 uur. 

24 december  Woord en Communieviering H. Antonius-Abt. Kerk. 

                       Voorganger Pastor. I. Kantoci. m.m.v. Jongeren koor In-Between. Uit  De Vecht. 

                       Aanvang 20.00 uur. 

24 december  Eucharistieviering H. Antonius-Abt. Kerk  

                      voorganger Pastor Sebastiaan m.m.v.  koor Con-Spirito. 

                      Aanvang 22.00 uur. 

25 december  Woord en Communieviering H. Antonius-Abt. Kerk. 

                       Voorganger Pastor D. Brylak. m.m.v. koor Con-Spirito. 

                       Aanvang 10.00 uur. 

28 december  Woord en Communieviering  H. Antonius-Abt.kerk. 

                       Voorganger Pastor I. Kantoci. 

                      Aanvang 10.00 uur. 

31 december  Woord en Communieviering H. Antonius-Abt kerk  

                       Voorganger Pastor I. Kantoci. m.m. koor Con-Spirito. 

                       Aanvang  19.00 uur. 

 

KVV  

 

Dinsdag 16 december 2014  houden wij een avond ter voorbereiding op Kerstmis. 

Het bestuur zal weer zorgen voor een smaakvol aangeklede zaal, een stijlvolle invulling 

van de avond en natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten. 

U ontvangt een persoonlijke uitnodiging en heeft u zich nog niet opgegeven dan kan dat 

nog  bij Thea Derksen,: tel: 5051798. 
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Passiespelen Tegelen 

Beste Parochianen van de locaties, Epe, Vaassen, De Vecht, Twello, Bussloo, Klarenbeek en Loenen-Eerbeek,  

Franciscus-Clara. 

Altijd al een keer naar de Passiespelen gewild? De Katholieke Bond van en voor Ouderen Twello e.o. heeft 

van de Unie KBO een aanbieding gekregen om 31 mei 2015, voor een gereduceerde prijs op de kaartjes, naar 

de passiespelen te gaan. Voor rang A betaalt men €30,00 en voor B is dat €26,00. Dit geldt alleen voor 31 mei. 

Door deze oproep willen wij kijken of er voldoende animo is voor dit uitstapje.                     

 

Opgave voor 20 december bij onderstaand adres. Secr. 055-3231213 of mail  leoengree@upcmail.nl 

Als de opgaven binnen zijn kijken we of de reis haalbaar is om verdere stappen te ondernemen .  

 

Vriendelijke Groeten, mede namens het Bestuur  KBO,  M.G. Koekkoek-Schipper , secretaris. 

Vieringen te beluisteren op RTV Veluwezoom 

Het is al langer mogelijk om de vieringen van de Heilige Antonius Abt kerk in Loenen live 

te volgen via kerkdienstgemist.nl of op een later tijdstip terug te kijken. Hiervoor is 

echter wel een internet of WiFi verbinding nodig. De parochianen die geen toegang tot 

internet/WiFi hebben, kunnen nu vieringen beluisteren via RTV Veluwezoom. 

 

Op de zondagavonden 2 november, 23 november en 14 december om 20.00 uur worden 

eerder opgenomen vieringen uit de Heilige Antonius Abtkerk uitgezonden via RTV Veluwezoom. 

U kunt deze vieringen beluisteren op de FM  radio via de ether op 107.5 mHz,  UPC 93.1mHz, KPN Interactief 

974, Glashart 3045 

Via tekst TV UPC kanaal S15-/256 mHz,  KPN Interactief 574 en Glashart 2054 

 

Wij zullen proberen om u via de parochiebladen te informeren over de data wanneer uitzendingen van onze 

kerk te beluisteren zijn. 

Wij rouleren mee in een schema met de PKN kerken van Eerbeek en Brummen. 

 

Locatieraad Loenen-Eerbeek - Henk Gerritsen. 

 

Bezoek schoolkinderen aan H. Anthonius Abt 

 

Op 22 september jongstleden is een grote groep kinderen van Openbare Basisschool De Tweede Stee uit 

Loenen op bezoek geweest in de H. Anthonius Abt. Heel groep 7 en 8 en aantal kinderen uit groep 5/6 werden 

welkom geheten in de kerk door Nolda en Gerda. In groepjes deden ze een speurtocht naar voorwerpen uit de 

kerk. De godsdienstleerkracht heeft naar aanleiding van het bezoek de kinderen gevraagd om een reactie te 

geven. Hier volgt een selectie daaruit.  

Willem, 10 jaar, groep 7, schrijft: 

Ik vond het best leuk. Het water wat in de kerk was vond ik een beetje raar. 
Senna uit groep 8: 

Ik ben met mijn klas naar uw kerk geweest en ik wil u vertellen hoe ik dat vond. Ik vond uw kerk heel 
interessant en er was veel te zien [...] Ik vond vooral het kruis met Jezus eraan en wat eromheen zat echt 
heel erg mooi. Ik ben zelf nog niet vaak in een kerk geweest. 
Nienke, groep 8: 

mailto:leoengree@upcmail.nl
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Ik vond het leuk om het brood te proeven. 
Marleen, groep 8: 

Ik vond het wel leuk in de kerk. Ik moet zelf ook vaak naar de kerk maar dan de protestantse kerk in Loenen. 
Toen ik binnenkwam dacht ik wel een beetje aan mijn oma want die was ook katholiek en is daar ook herdacht 
dus ik voelde me er eerst niet zo fijn maar later was dat al niet meer zo. Het is wel heel anders bijv. in de 
kerk waar ik altijd naar toe ga is geen heilig brood en daar is ook geen glas in lood. 
Emiel en Fay uit groep 6: 

Er stonden muziekgoden op de muur bij het orgel [...] ik vond dat eng het kruis met Jezus. In de muur stond 
een koning met een baby. 
 Timo uit groep 6: 

We gingen een speurtocht doen. Er was heel veel en de ramen waren het mooist en er 
was ook een pastoorhokje. Je weet vast niet wat het is, een 
pastoorhokje is een hokje waar mensen vroeger konden vertellen 
wat ze fout hadden gedaan. Er was ook een kruis waar Jezus op 
hing en er was ook een heel mooie orgel en je kon er ook gedoopt 
worden.  
Ester uit groep 8 

Toen we binnenkwamen toen zagen we meteen aan de rechterkant 
een soort kapelletje waar een beeld stond met kaarsen dat vond ik 
heel mooi. 
De kinderen en de leerkrachten vonden het een heel zinvol en leuk bezoek. Ze bedanken de dames Gerda en 

Nolda dan ook hartelijk! 
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Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom 

 

Op het feest van Sint Nicolaas, vrijdag 5 december, is er weer klussenmorgen voor mensen die 

dan toch niets te doen hebben. De vrijwilligersmorgen dus. We beginnen om 8.30 uur. Ook 

zwarte pieten, in welke huidskleur dan ook,  zijn van harte welkom.  

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Za.  06 dec. ‘14  Woord en communieviering, pastor Vroom p.w. 

  Intenties: Jaargetijde Gerhardus Antonius Reusken  / Overl. Fam. Bijvank  /     

      Willem Joseph Visseren 

 Zo. 14 dec. ’14  Eucharistieviering 

  Intenties: Henk Biezeman  /  Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam. Bijvank  /  

      Overl. echtpaar Kamphorst - v Schaik  / Overl. Fam. Klomp – Koers /  

    Overl. Fam. Blom – vd Beld 

Za      20 dec. ’14     Eucharistieviering 

Intenties:  Hendrika Johanna Meurs  / Willem Joseph Visseren /  

    Aleida Frederika Maria vd. Linde -Werter  /  Overl. Fam. Bijvank  / 

    Cornelia Catarina Heijhoff – Jansen. 

Wo  24 dec. ’14 Woord en communieviering  (18.00u) 

 Intenties: Overl. Ouders Tiedink – Streppel  / Nellie v Amersfoort - Tiedink  
Wo  24 dec. ’14 Woord en communieviering  (20.00u) 

 Intenties: Wim Rabelink  /   Herman Rutgers  / Overl. Ouders Uiterweerd – ten  

    Broek  /  overl. Fam. Boerkamp – Havekes  /  Jan Derksen /  

    Overl. Fam Hafkamp – Klomp / Fam Derksen – Streppel / Overl. Ouders  

    Derksen – Streppel / Overl. Ouders Slief – Heinen /  

    Willem Joseph Visseren / Hendrik Blom / Overl. Ouders Blom – van Oene /  

    Overl. Ouders Meurs – de Ruyter / Overl. Ouders Aartsen – de Boer 

Wo  24 dec. ´14 Eucharistieviering   (22.00u) 

Intenties: Tonia Klomp /  Overl. Ouders Klomp – Harmsen  /  Overl. Echtpaar Meurs –  

    vd Linde / Hans Mulder /   Fam. Slief – Rutenfrans  / Theodora Aleida  

    Elshof – Timmer. 

Do 25 dec. ’14 Woord en communieviering  (10.00u) 

 Intenties: Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen / Antonius Martinus  

    Kamphorst /  Antonia Grada Klomp /   Overl. Fam. Klomp – Streppel  / 

    Overl. Fam. Bijvank / Henk Derickx / Overl. Fam. Blom – vd Beld  / Cor  

    Hoogervorst  / Annie Harmsen – Hafkamp  /  Fam. Biezeman – Scheerder /  

    Willem Joseph Visseren / Theodora Aleida Elshof – Timmer / Antoon Diks  

    / Overl. Fam Diks – Reulink / Jan Beekman / Overl. Ouders Meurs – Jansen. 

Zo 28 dec. ‘14:         Woord en communieviering 

  Intenties: Johannes Martinus Revenberg  /  Willem Joseph Visseren /  

    Overl. Fam. Revenberg – Cuppers / Overl. Fam. Bijvank 

Wo 31 dec.’14 Woord en communieviering (19.00u) 

  Intenties: Jaargetijde Bennie Slief / Willem Joseph Visseren /  

    Overl. Fam. Blom – vd Beld. 
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Kerkdiensten November 

 

Protestantse gemeente 

Zondag 7 december   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Heilig Avondmaal 

       Koffie na de dienst  

       Coll.: Heilig Avondmaal Collecte Artsen zonder grenzen 

Zondag  14 december   10.00 uur  Dhr. E. Fokkema -  Twello 

       Coll: Missionair Werk en Kerkgroei 

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

Zondag  21 december  19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci 

Oecumenische volkskerstzang R.K. kerk 

Woensdag 24 december 19.00 uur  Kerstfeest zondagsschool/jeugdkerk 

Woensdag 24 december 22.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Kerstnachtdienst  

       Coll: Kinderen in de knel 

Donderdag 25 december 10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Kerstmorgendienst m.m.v. “Olto” 

       Coll: Kinderen in de knel 

Zondag 28 december  10.00 uur  Drs. J.W. Breukelaar – Brummen 

Woensdag 31 december 19.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel  

       Oudejaarsdienst 

       Coll: bestemd voor het Kerkhof 

 

Zondagsschool: 7, 14 en 21 december om 10.00 uur in het Jeugdhuis. 

24 december: Kerstviering om 19.00 uur in de kerk. 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag 06 december (L) 19.00 uur  Woord en communieviering     

  Voorganger: pastor Vroom m.m.v. Con Spirito 

Zondag 14 december (L) 10.00 uur  Eucharistieviering| 

         Pastor Hofstede - m.m.v. Con Spirito 

Zaterdag 20 december (L) 19.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger pastor Daggenvoorde m.m.v. Con Spirito  

Woensdag 24 december (L) 18.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger pastor Kantoci –  

Woensdag 24 december (L) 20.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger pastor Kantoci – in Between (de Vecht) 

Woensdag 24 december (L) 22.00 uur Eucharistieviering  

       Voorganger pastor Sebastian – m.m.v. Con Spirito 

Donderdag 25 december (L) 10.00 uur Woord en communieviering  

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

Zondag 28 december (L) 10.00 uur Woord en communieviering 

    Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. Step by Step  

Woensdag 31 december (L) 19.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger pastor Kantoci - m.m.v. Con Spirito 


