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Jaargang 46  – nummer  9 

Maart 2010 

Jaargang 41 – nummer 6 

De kunst is lichtpunten te zien 

zonder de duisternis te ontkennen 
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Diensten 

 

Op de eerste zondag van deze maand, 7 juni, een dag na het Schaapscheerderfeest, is er een bijzondere 

dienst. Deze wordt niet in onze kerk gehouden, maar bij of (afhankelijk van de weersomstandigheden) in de 

Schaapskooi om 10.00 uur. Het zal die morgen ongetwijfeld over schapen en hun 

herder gaan! Jong en oud is van harte welkom! Na afloop is er koffie, thee en 

limonade. Elders in dit nummer kunt u meer over deze dienst lezen.  

Een week later, 14 juni, is er de gebruikelijke dienst waarin het seizoen van de 

zondagsschool en de jeugdkerk wordt afgesloten. Ook hiervoor nodigen we jong en 

oud graag uit! Na afloop is er koffie, thee en limonade. 

Op 21 juni hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Door brood en 

wijn met elkaar te delen mogen wij onze gemeenschap met de Heer en met elkaar vieren en bevestigen.  

Een week later vindt het jaarlijkse oecumenische reisje plaats. Dit keer gaan we naar Utrecht, waar we in de 

Sint-Gertrudiskathedraal van de Oud-Katholiek Kerk de dienst zullen bijwonen. 

Voor degenen die niet meegaan, bestaat de gelegenheid om in Hall de dienst te bezoeken. Elders in dit nummer 

kunt u daar meer over lezen. 

 

Zondagsschool en jeugdkerk 

 

Op 14 juni hopen wij met elkaar het seizoen van de zondagsschool en de jeugdkerk af te sluiten. 

In een dienst voor en door de jeugd zullen we stilstaan bij het thema: 
 

            “Keuzestress” 

 

Iemand heeft eens berekend hoe vaak je in een dag iets moet kiezen… Denk maar aan het 

wel of niet opstaan. Wat je aan gaat trekken. Wat je gaat eten. Hoe lang je wacht om naar 

school te gaan. Met wie je meefietst. Wie je gaat kiezen tijdens gym. Je moet per dag meer dan 1.000 x 

kiezen! Niet alle keuzes zijn natuurlijk even belangrijk. Er zit nogal een verschil tussen wat voor kleren je 

aantrekt en wat je later zult worden. Of wie je uitnodigt voor je verjaardag of met wie je later gaat trouwen. 

Kom jij ook? Na afloop van de dienst staan koffie, thee en limonade klaar!  

 

Diaconie 

 

7 juni Kerk in Actie Wereld Diaconaat Project Bike4care 
Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie 

partnerorganisatie CooP-Africa. Op het platteland van Kenia heeft de overheid 

gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en 

beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn groot en er is geen vervoer. 

Via het project Bike4Care worden de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, 

waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij een training 

in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in Actie steunt het 

werk van Coop-Africa van harte. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl 

 

 

21 juni Avondmaal collecte Vakanties voor mensen met een visuele beperking. 
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In Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo organiseert Hetvakantiebureau.nl deze zomer vakantieweken voor 

blinde en slechtziende mensen. De eerste week start al op 16 mei. Tijdens deze week is er een gevarieerd 

programma: er zijn diverse uitstapjes, een muzikaal optreden, creatieve workshops, maar men kan ook heerlijk 

wandelen of (tandem)fietsen door de omgeving. Dennenheul is een kleinschalig hotel dat is aangepast voor 

mensen met een visuele beperking. Het hotel beschikt over 32 moderne hotelkamers die voorzien zijn van een 

badkamer, televisie, telefoon en alarmeringssysteem. Wellicht kent u mensen uit uw gemeente die een visuele 

beperking hebben? Attendeert u hen dan op deze vakantie.  

Hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, voor meer informatie: 

www.hetvakantiebureau.nl. 

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

 

Dec. 2014 

 

194 euro 48 euro 435 euro voor de Kinderen in de Knel 

128 euro Avondmaal  collecte  Artsen zonder grenzen 

Jan. 2015 162 euro  109 euro Y Camps vakantieweken voor kinderen in Nederland 

Febr. 2015 141 euro 24 euro 62 euro Kerk in Actie Wereld Diaconaat 

41 euro 40dagentijdcollecte Noodhulp Madagaskar 

Mrt. 2015 190 euro 27 euro 90 euro Voorjaarzendingsweek 

170 euro Voedselbank  

44 euro Binnenlands Diaconaat 

92 euro Kerk in Actie onderwijs Bangladesh 

 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 
 

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. Opbrengst mei 2015: € 350,60 

 

Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 
Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 

maand. 

 

Pannenkoeken op het Schaapscheerdersfeest op zaterdag 6 juni 
Zoals elk jaar staan ook nu weer enkele enthousiaste dames klaar om pannenkoeken te bakken. 
De opbrengst is voor het Restauratiefonds, dat nu bestemd wordt voor de restauratie van de 

muur en kerk het hekwerk rondom de kerk en het kerkhof. 

 

Giften 
Wij mochten van NN een bedrag ontvangen ad. € 50,-- voor Restauratiefonds muur en hekwerk. 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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Heel fijn dat wij zoveel steun ontvangen voor dit project. 

Onze hartelijke dank. 

Collecte zondag 14 juni 2015 

De eindcollecte wordt bestemd voor de restauratie van de muur en het hekwerk rondom kerk en kerkhof.  

 

Oud IJzer Inzamelingspunt  
Locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 

Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur  

Mocht u  niet in de gelegenheid zijn om dat te brengen, dan vragen wij u contact op 

te nemen met één van de vijf onderstaande oud-ijzervreters, want dan komen wij 

het graag in overleg halen. 

Jan Brugman 055-5051458 / Ap Kobussen 055-5051136 

Jan Nijhof 055-5051028 /Henk Kok 055-5051102 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

Opbrengst april: € 1.487,02. 

De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide Kerken in Loenen. 

 

Giften 

 

Wij ontvingen in de afgelopen weken € 20.- (mevr. R.) en € 100.- (fam. G.). Onze hartelijke dank voor deze 

goede gaven! 

 

“Buiten gewone Kerkdienst” 

 

Zaterdag 6 juni is het schaapscheerdersfeest. De schapen worden van hun ‘oude’ jas ontdaan en kunnen met 

frisse moed weer de hei op met hun herder. Ze kunnen een veilige (door)start maken. 

 

Met “ EEN VEILIGE (DOOR)START” als thema houdt de protestante gemeente van Loenen op  zondag 7 juni 

om 10 uur een kerkdienst bij de schaapskooi (Bruisbeek 44).     
U/Je bent hier van harte voor uitgenodigd. De net geschoren schapen verwelkomen ons ‘s morgens en 

vertrekken aan het begin van de dienst onder het zingen van een lied naar de hei. Ds. H. van Driel zal de dienst 

leiden en aansluitend aan de dienst is er koffie/thee en limonade. Bij slecht weer wordt door het Geldersch 

Landschap en Kasteelen de schaapskooi ter beschikking gesteld, zodat de dienst droog en beschut gehouden 

kan worden. 

Voor diegenen die niet zelfstandig naar de schaapskooi kunnen komen staat er om kwart 

voor 10 vervoer bij de protestantse kerk in Loenen klaar. 
 

 

 

 

 

Oecumenisch uitje op zondag 28 juni 2015 

 

In verband met het oecumenisch reisje is er geen dienst in “onze” kerk op 28 juni.  
We gaan evenals vorig jaar naar Hall. Daar zal dhr. Bulens voorgaan, een koor zal haar 

medewerking verlenen en er is koffie na afloop. 

Wie gaat ermee? 
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We verzoeken mensen met en zonder vervoer naar de parkeerplaats bij de kerk aan de Loenerschepersweg te 

gaan. Vandaar vertrekken we samen uiterlijk 9.40 uur naar Hall. 

Lezingen in het jeugdhuis 

 

Alle mensen zijn kinderen van de Here God. Hij heeft als Schepper het universum 

met alles er op en aan gemaakt en er voor gezorgd dat er licht kwam in de donkere 

wereld. De Here God is deswege onze Lichtbron, waaruit wij mensen NU ons leven 

hebben. Sterker nog: zonder Zijn wil zouden wij anno 2015 géén bestaan op de aarde 

hebben. Vanuit het Licht heeft de Here God een Verbond met de mensheid gesloten 

om hen als Vader te omarmen en eeuwig lief te hebben. Dit Verbond heeft Hij als 

licht neergelegd in het hart van ieder mens. In het centrum van elk wezen is Zijn aanwezigheid in liefde, 

warmte en licht voelbaar en benaderbaar. Ieder levens-pad zal Hij met Zijn licht beschijnen. Ook als de 

duisternis op het pad nog zo diep is, zal er altijd Licht aanwezig zijn, dat zal er voor zorgt dat de weg vervolgd 

kan worden.  

Ieder mens draagt de levenskracht en adem van liefde en geluk in zich, maar het ene levenslicht schijnt feller 

dan het andere. Soms is het schijnsel van dat licht wazig en wellicht zijn er ook perioden waarbij het innerlijk 

licht bijna onzichtbaar lijkt. We vergeten op dat soort momenten wel eens, dat dingen in ons leven zijn 

voorbestemd om te gebeuren; toeval bestaat niet. Ons bestaan wordt tenslotte geregisseerd door iets wat 

hoger is dan de mens: de Here God heeft immers een plan voor met een ieder van ons. Maar dan moeten we 

hier wel voor open staan en het Verbond van de Here God met ons hele hart omarmen. 

 

Onze wereld verkeert op dit moment in een fase waarin angst, boosheid en ongenoegen de boventoon voeren. 

Ons geluk en vreugde zijn door al deze negatieve berichtgevingen soms ver te zoeken. Mensen blokkeren het 

licht in zichzelf, bewust of onbewust, doordat zij hun dagelijkse problemen zien als negatieve ontwikkelingen 

in plaats van positieve groeikansen. Deze tendens kan nooit de bedoeling zijn van het leven zoals de Schepper 

van deze wereld dit voor de mensheid voor ogen heeft. We ontvangen allemaal dagelijks onze levenslessen en 

worden door Hem hierin beproefd. Zo staat dit allemaal ook beschreven in de Bijbel: ons Levensboek met door 

de Here God geïnspireerde Schriftwoorden voor de geest en het hart van ieder mens. De in dit Levensboek 

genoemde Woorden zijn levenswaarheden, die gelden voor de gehele mensheid. Elk van de Here God ingegeven 

Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 

gerechtigheid, opdat alle kinderen Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.  

 

Als Lichtwerker zie ik, Cees Hooghstraeten (1956), het als mijn taak om het Licht op de aarde helderder te 

laten schijnen dan NU het geval is en tracht ik door inzichten en verstaanbaarheid middels lezingen, het 

troebele Licht in de harten van mensen te laten verruilen voor het Licht van helderheid en vreugde van de 

Schepper van deze Wereld: de Here God. NU leven op deze aarde betekent dat elk mens hier aanwezig is om 

zin  te geven aan zijn aanwezigheid. Alles wat een mens meemaakt heeft een hoger doel en een betekenis. 

Ieder mens is belangrijk in en voor deze wereld. 

‘In hoeverre staat u/jij toe, dat de Here God (jo)uw levenspad verlicht’ is een paraplu-benaming voor een 

viertal lezingen, die ik met ondersteuning van beelden en teksten graag wil delen met allen die hiervoor 

belangstelling hebben en levensbeschouwelijk op zoek zijn naar antwoorden in hun leven. Elke lezing heeft een 

ander thema. Als een soort van rode draad loopt door alle voordrachten: 

*inzicht in (jo)uw aanwezigheid en leven op de aarde NU; 

*de ‘waarde’ van de Here God; teksten en toelichtingen in de Bijbel. 
  

De 4 lezingen vinden plaats in het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16 in Loenen-gld- op 

donderdag   4 juni thema: welke betekenis hebben de woorden: ik geloof? 
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donderdag 11 juni thema: wat betekent eigenlijk: leven? 

donderdag 18 juni thema: wie ben ik/jij in wezen? 

donderdag 25 juni thema: de werken van de heilige Geest?  

 

Aanvang: 19:30 – 21:30 uur. Entree: gratis. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte 

welkom op de donderdagavonden in juni in het Jeugdhuis. 

Cees Hooghstraeten

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 
1. In de postbus uiterlijk donderdag  11 juni 2015 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 juni 2015 

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

tekst opmaak. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

afwezig 

 

Hierbij laat ik u alvast weten dat onze zomervakantie zal zijn van woensdag 1 juli tot en met woensdag 

29 juli.  

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad 

 mevr. E.H. Nieuwenhuis, tel. 5052072. 

 

Vanuit de pastorie 

 

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

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

 

Herinrichting kerk – 14 juni na de jeugddienst 

 

Zoals u al eens zult hebben opgemerkt, is de ruimte voor in de kerk erg klein. Dat merken wij met name als we 

na de dienst in de kerk willen koffie drinken. Dan is het dringen. Bovendien moet iedereen dan staan.  

En dan komen er natuurlijk ook andere wensen naar boven, zoals wat meer ruimte voor OLTO, een koor, 

musical en een wat flexibeler opstelling. 

 

We hebben hier onze gedachten eens over laten gaan. Wij hebben een tekening laten maken van onze plannen. 

 

Graag willen wij u uitnodigen om deze tekening te bekijken. Dat kan 

op zondag 14 juni na de Jeugddienst (voor jong en oud!), dan is er 

koffiedrinken in het Jeugdhuis. 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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In Memoriam 

 

Op vrijdag 3 April 2015 is in “De Spreng” te Beekbergen  Nolda Elgersma-Sanders overleden zij is 68 jaar 

geworden. Velen waren gekomen voor haar afscheidsdienst op vrijdag 10 april, waarin wij voor haar gebeden 

hebben en herinneringen  mochten  delen.  Deze dienst had als thema “Warmte en Geborgenheid”.  Woorden 

die voor Nolda veel waarde hadden. 

Vele jaren heeft zij zich ingezet in- en voor  onze geloofsgemeenschap. Maar ook daar buiten probeerde zij 

mensen bij elkaar te brengen en had  aandacht voor ouderen en zieken. Voor Nolda was het werkelijk bezig 

zijn , zeker zo belangrijker dan het praten erover. Zij deed dat met en binnen haar mogelijkheden en maakte 

dankbaar gebruik van de talenten en gaven van anderen 
Vele jaren heeft zij gezongen in het koor  Con Spirito en de laatste jaren zong zij ook bij het koor De 

Regenboog  waar zij erg genoot van de mooie liederen die er gezongen werden. 

Oecumenische samenwerking was voor Nolda belangrijk.  Voor jong volwassenen 

met- en zonder beperking zette zij zich in . 

Wij zullen haar missen en zijn dankbaar voor haar grote inzet.  Haar zonen, 

schoondochters en familie  die nu zonder haar verder moeten,  wensen  wij 

namens de geloofsgemeenschap,  heel veel kracht en sterkte om dit verlies een 

plaats te geven. 

 

Op 20 april overleed na een kort ziekbed Piet den Heijer in de leeftijd van 81 

jaar. Hij woonde aan De Wiekelaar 15. De crematie vond op 28 april plaats op 

Heidehof in Apeldoorn. Van harte wensen wij zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen voor de komende tijd veel sterkte toe. 

 

Maandag 11 mei is op 80 jarige leeftijd overleden Theodora Alberta Maria (Thea) Kruitbosch-Koolman. 
Zij is gestorven in haar eigen vertrouwde omgeving aan de Horstweg in Loenen.  Op maandag 18 mei was haar 

afscheidsviering in de H.Antonis Abt kerk te Loenen. Daarna was haar begrafenis op het parochiële kerkhof.  

Wij wensen haar zoon Herman, schoondochter Diny en familie veel kracht toe om haar verlies te verwerken. 

 

Verjaardagen 

 

Op 10 juni hoopt mevr. C.M. van Oorspronk-Eekhof 92 jaar te worden. Hoofdweg 125, 7371 GG Loenen Gld. 

 

Op 26 juni hoopt de heer W. Tuinhout 85 jaar te worden. Engelenweg 8, 7371 AM  Loenen Gld. 

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

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid 

ervaren. 

 

Huwelijksjubilea 

 

Op 26 juni hopen de heer en mevr. J.F. Hietbrink hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. Derk Mulderweg 19, 

7371 AX  Loenen Gld. 

Op 30 juni hopen de heer en mevr. A. Berends hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Loenenseweg 17, 7361 GB Beekbergen. 
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Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een 

fijne dag toe.  
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.  

Jeugdpagina - Philippus en de kamerling (minister) uit Ethiopië 
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Overdenking – door J.W.C. van Driel 
 

Ons oecumenische reisje brengt ons dit jaar in 

Utrecht. Als ik mij goed herinner is dat voor de 

tweede keer. Enige jaren geleden hebben we met 

elkaar het museum Catharijneconvent en de Dom 

bezocht. Je zou Utrecht de religieuze hoofdstad 

van ons land kunnen noemen. 
Het Landelijk Dienstencentrum van de 

Protestantse Kerk in Nederland is er 

gevestigd. Kardinaal Eijk zetelt er, 

als rooms-katholiek aartsbisschop 

van het bisdom Utrecht. Maar wist u 

dat er in deze stad nog een 

aartsbisschop woont? 

Ik doel op monseigneur Joris 

Vercammen, aartsbisschop van de 

Oud-Katholieke Kerk in Nederland. 

Maar bestaat er dan zoiets als een Oud-Katholieke 

Kerk, zult u misschien denken. 

Jazeker, al is het dan maar een kleine 

gemeenschap, met een kleine 5000 leden in heel 

Nederland. 

Op 28 juni hopen wij met dit, voor velen van ons 

onbekende kerkgenootschap, nader kennis te 

maken. 

Als aanloop daar naartoe wil ik u in het kort iets 

vertellen over deze andere katholieke kerk. 

Daarvoor moeten we een eind terug in de 

geschiedenis. In de zestiende eeuw kreeg de 

beweging van de Reformatie (Hervorming) in ons 

land gaandeweg steeds meer invloed. Dit proces 

zette zich in de zeventiende eeuw door. De 

Hervormde Kerk kreeg een bevoorrechte positie. 

Het rooms-katholieke geloof werd in meer of 

mindere mate geduld, maar daar was ook alles mee 

gezegd. 

Alleen protestanten kwamen in aanmerking voor 

een functie bij de overheid of een openbaar ambt. 

Rooms-katholieke kerken werden buiten gebruik 

gesteld of door de protestanten in bezit genomen. 

Er zat voor de Nederlandse katholieken niet veel 

anders op dan 'ondergronds' te gaan. In de loop 

van de tijd ontstonden overal zogeheten 

schuilkerken, zo ook in Loenen bij kasteel Ter 

Horst. 

Door deze ontwikkelingen werd ons land door Rome 

als een missiegebied beschouwd. Dat was de 

voornaamste reden waarom de paus geen nieuwe 

bisschop benoemde, hoewel de Nederlandse 

katholieken daar al zo'n twintig jaar om hadden 

gevraagd. Op een gegeven moment, 

in 1723, namen zij zelf het heft in 

handen. Zij beriepen zich op oude 

rechten van de plaatselijke kerk en 

verkozen zelf een nieuwe bisschop. 

Met deze verkiezing werd de breuk 

met Rome definitief. 

Wat betreft de naam 'oud-

katholiek: men wil bewust binnen de 

katholieke traditie staan. Dat komt o.a. tot 

uitdrukking in de liturgie en in het geloof dat in de 

Eucharistie de Heer werkelijk tegenwoordig is. Het 

woord 'oud' verwijst naar de kerk van de eerste 

eeuwen als ideaal voor het geloofsleven en als 

ijkpunt voor vandaag. Dat ideaal komt ook naar 

voren in de manier waarop de kerk wordt bestuurd. 

De bisschoppen worden gekozen. Zij delen hun 

verantwoordelijkheid met priesters en leken. De 

Oud-Katholieke Kerk kent ook een synode waarin 

alle parochies zijn vertegenwoordigd. 

De priesters zijn vrij om te trouwen, terwijl ook 

vrouwen worden toegelaten tot het ambt van 

diaken, priester of bisschop. Aan de Tafel van de 

Heer zijn gasten van harte welkom. In ethische 

kwesties als echtscheiding, homoseksualiteit, 

abortus en euthanasie respecteert men de eigen 

verantwoordelijkheid van ieder individu. Heel 

nadrukkelijk wil de Oud-Katholieke Kerk een open 

en gastvrije gemeenschap zijn. 

Dat komt ook tot uitdrukking in haar oecumenische 

instelling. Al vele jaren zijn er goede contacten 

met de Anglicaanse Kerk; met de Rooms-Katholieke 

Kerk is de dialoog weer op gang gekomen en in 1948 

was de Oud-Katholieke Kerk betrokken bij de 

oprichting van de Wereldraad van Kerken. 
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In ons eigen land maakt zij deel uit van de Raad van 

Kerken. Met de Protestantse Kerk in Nederland 

zijn er goede contacten. 

Van harte hoop ik dat u er met mij naar uitziet om 

op 28 juni nader kennis te maken met deze kleine, 

maar ook bijzondere kerk!

 

 

Sobermaaltijd van 11 maart 2015 
 

Op 11 maart vond de jaarlijkse sobermaaltijd plaats in het Parochiehuis. Medewerking werd verleend door 

dominee Van Driel en pastor Brylak. Aan de maaltijd werd door ca. 25 mensen 

deelgenomen. 

 

Tijdens de overdenking stond het bidden centraal. Na de overdenking was er een maaltijd 

met soep en stokbrood. 
De collecte werd gehouden voor de voedselbank in Apeldoorn. De heer Nieuwboer vertelde 

over het werk van de voedselbank. De collecte voor de voedselbank heeft € 192,- opgeleverd. 

 

Colofon

 

Protestantse gemeente: 

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

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 
Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176 

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 
Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-505175

 

 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

   

Benoemingen 

 

Het algemeen bestuur van de congregatie van de zusters van de H. Maria Magdalena Postel (smmp) heeft 

Pastor Dorothea Brylak benoemd tot econoom van de congregatie. Pastor Brylak heeft deze functie aanvaard 

en gaat per 1 juli de Franciscus en Clara parochie verlaten. Op vrijdag 3 juli 

nemen wij afscheid van haar tijdens een vesperdienst in de H. Martinuskerk in 

Twello.  Als U niet in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn zou U een 

kaartje kunnen schrijven en deze in de brievenbus bij de RK kerk doen dan 

nemen wij deze mee naar de vesperdienst. 

Als afscheidscadeau vraagt zij een bijdrage voor een nader te bepalen missieproject van haar congregatie. 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Met vriendelijke groet de Pastoraat groep. 

 

Op zondag 10 mei heeft Pastor Ivan Kantoci tijdens de dienst Jolanda v/d Brink voorgesteld aan de parochie, 

als lid van de Pastoraatgroep. Na het voorlezen van de officiële bevestiging van de Bisschop en 

parochiebestuur heeft zij deze functie aanvaard.  

Wij zijn erg blij dat Jolanda deze keus heeft gemaakt en zich in wil zetten voor de geloofsgemeenschap, de 

kerk waar zij zich thuis voelt. Dat zij de ogen en oren wil zijn van de geloofsgemeenschap naar het pastorale 

team . 

Wij wensen haar een fijne samenwerking toe, ook met de pastoraatgroepen van de andere locaties.  

 

Jubilarissen Con Spirito 

 

Jubilea 

Zaterdag 18 april was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het 29 leden 

tellende koor vierde feest, omdat het in hun midden maar liefst 3 jubilarissen had: Tonnie Klomp 50 jaar lid 

van het koor, Ben Nijhof 50 jaar en Wim Klomp 56 jaar.  
Het koor Con Spirito is ontstaan uit een fusie tussen het Caeciliakoor uit Loenen en het Paus Johanneskoor uit 

Eerbeek. Laatstgenoemd koor is in april 1965 opgericht, deze maand dus 50 

jaar geleden. 

Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius Abtkerk te Loenen, 

voortreffelijk geleid door Jan Oude Voshaar uit Hall, werden de jubilarissen, 

te midden van de parochianen,  in het zonnetje gezet door de voorzitter van 

het koor, Harry Hoekstra.  

Aan het begin van zijn toespraak gaf de voorzitter blijk van zijn gemengde 

gevoelens, omdat hij acht dagen geleden een toespraak had gehouden tijdens de uitvaart van het overleden 

koorlid Nolda Elgersma. 

 

Harry Hoekstra prijst zich gelukkig met zijn geweldige koor, dat een hechte band heeft. Die band blijkt uit 

het gemiddeld aantal jaren dat men lid blijft. Dat is maar liefst 27 jaar! 

 

Tonnie Klomp, aldus de voorzitter, is één van de medeoprichters van het eerdergenoemde Paus Johanneskoor. 

Toen er in de begintijd in Eerbeek nog geen parochiehuis was, verzorgde Tonnie ongeveer 25 jaar lang de 

koffie tijdens de repetities. Ook door zijn bijdrage aan kascontroles en de feestcommissie heeft Tonnie 

Klomp in zijn 50 jaar bij het koor zijn straatje wel schoon geveegd. Door een chronische ziekte laat hij zich 

niet vloeren en bij een dergelijke doorzetter hoort, volgens Harry Hoekstra, de Sint Gregorius Draagspeld 

“50” in Goud. 

 

Ben Nijhof heeft, volgens Harry Hoekstra, erg uitgekeken naar zijn jubileum. Ook hij is medeoprichter van 

het Paus Johanneskoor. Ben heeft vaak de eerste dirigent van het koor, Pater v.d. Willik uit Warnsveld, met 

een geleende auto heen en weer gebracht. In de afgelopen 50 jaar is Ben bestuurslid en penningmeester 

geweest. Ook Ben Nijhof heeft te kampen gehad met gezondheidsproblemen en elke keer klautert hij bij de 

wal op en is het een goed teken als hij eerst maar weer met het koor kan zingen. De voorzitter spreekt zijn 

waardering uit voor zijn inzet en onderscheidt hem graag met de Sint Gregorius Draagspeld “50” in Goud.  

 

Wim Klomp is begonnen als koorknaap bij het Caeciliakoor uit Loenen, dat net zo oud is als de  

H. Antonius Abtkerk in Loenen, dus al meer dan 100 jaar. Bijna 7 jaar geleden is door een fusie het huidige 

koor Con Spirito tot stand gekomen. Tijdens die, beslist niet gemakkelijke overgangsperiode, was Wim Klomp 
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voorzitter. Nu voert hij al jaren, met verve, de functie van vicevoorzitter uit. Harry Hoekstra bedankt Wim 

voor zijn inzet van de afgelopen 56 jaar en overhandigt hem graag de St. Gregorius Draagspeld “55” in Goud.  

 

Vanzelfsprekend werden alle jubilarissen, door bestuurslid Mia Janissen, in de bloemetjes gezet. 

 

Tot slot werd het woord gevoerd door Bert Meurs, 

voorzitter van de locatieraad Loenen / Eerbeek. Hij prees 

het koor in zijn algemeenheid voor hun inzet, wat zeker 

tot uitdrukking komt bij de fraaie uitvoering van de 

liederen. Zijn waardering werd onderstreept met het 

aanbieden van bloemen door de penningmeester van de 

locatieraad, Harrie Gabriël. 

 

Gezellige avond 

Na afloop van de viering maakten bijna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik om de jubilarissen te 

feliciteren en was er nog een gezellige nazit met koffie en gebak in het aangrenzende parochiehuis.   

Aansluitend werd binnen de eigen gelederen de gezellige avond voortgezet met een drankje en een hapje.  

Heeft u ook zin om uw stem letterlijk te laten horen en om te genieten van de gezellige sfeer binnen het koor, 

kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie op woensdagavond of neem contact op met de voorzitter, Harry 

Hoekstra (06) 20 75 92 00 of met de dirigent, 

Corné de Haan (06) 12 39 86 92. 

 

Van de Locatieraad  
 

Omzien naar elkaar. 

In een tijd waarin de overheid aan stuurt op mantelzorg en participatie kunnen wij als kerkgemeenschap in 

onze eigen omgeving ogen en oren openen en signaleren of er mensen zijn die op de een of andere manier  

aandacht en of hulp nodig hebben. We krijgen wel eens te horen dat er iemand ziek is of was, en vanuit de 

kerk geen enkele blijk van aandacht heeft gekregen. 

De locatie Raad doet een oproep aan iedereen die in zijn/ haar omgeving mensen weet die ziek zijn, behoefte 

hebben aan bezoek of mogelijk vereenzamen, onder de aandacht te brengen bij het secretariaat zodat er 

gezorgd kan worden dat er actie wordt ondernomen. 

 

Informatie voorziening. 

Alle parochianen krijgen een maal per maand het Parochieblad thuis bezorgd. Hierin staat alle actuele 

informatie. We kunnen ons ook voorstellen dat er mensen zijn die op een andere manier geïnformeerd willen 

worden, te denken valt bv. aan E-mail. 

Die parochianen of belangstellenden kunnen via het secretariaat laten weten wat voor hen de meest voor de 

hand liggende informatievoorziening is, we zullen dan kijken of we aan deze vraag kunnen voldoen. 

 

Bijeenkomst KVV  
 

Dinsdag 16 juni a.s. gaan we het eerste deel van ons KVV jaar afsluiten met een 

fietstocht(je).We vertrekken om 18.45 uur vanaf het Parochiehuis naar een voor u nog 

onbekende bestemming, maar we kunnen u vertellen dat het zeer interessant en 

gezellig zal worden. 

Het is voor iedereen een te fietsen afstand en we verwachten dus héél veel leden. We sluiten af met  



 

 Kontaktblad Loenen                                                                13   

zoals altijd iets gezelligs en zien elkaar dan na de zomervakantie weer terug. 

 

 

 

De wetenschap is simpel: 

geef de wereld liefde en respect 

en de wereld zal jou liefde en respect teruggeven. 

 

 

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 

 

Vrijdagmorgen 5 juni om 8.30 is er weer een klussenmorgen voor vrijwilligers op het kerkhof enzovoorts. 

Mocht iemand voor de eerste keer willen komen, graag. We kunnen nog wel wat mensen 

gebruiken. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo.  07 juni ‘15 Woord en communieviering – mmv J. Oude Voshaar 

     Intenties: Cor Hoogervorst  /  Overl. Fam. Klomp – Koers  / Willem Joseph Visseren 

    /Overl. Ouders Streppel – Stoer  / Jacoba Maria Seesink – Ophof  /   

   Overl. Fam. Bijvank  /  Riet Blom – Tijhuis  / Overl. Fam. Derksen –  

    Hafkamp. 

 

Za. 13 juni ‘15  Eucharistieviering in Loenen. - Celebrant is P. Sebastian 

    Intenties: Grada Klomp  /  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  / Overl. Fam.  

     Bijvank  / Overl. Echtpaar Kamphorst  – v Schaik. 

 

Zo  21 juni ’15 Eucharistieviering in Loenen - Celebrant is P. Hofstede    

Intenties:Henricus Gerardus Hafkamp  / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  / Tonia  

  Klomp  / Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  /  Overl. Fam.  

  Bijvank  / Geert Mulder  /  Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 

Overleden Fam. Schiphorst -Streppel 

           Overleden Fam. Schut-Nijenhuis en voor Jan Schiphorst. 

Za     27 juni ‘15 Woord en Comm. Viering in Loenen - Voorganger is P.Vroom   

  Intenties: Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam. Bijvank / Over. Fam. Diks – Reulink   

    /  Antoon Diks. 
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Kerkdiensten  Mei 

 

Protestantse gemeente 

 

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

    SCHAAPSKOOI Koffie na de dienst  
Coll.: Collecte Kerk in Actie Wereld Diaconaat Project 

Bike4care 

 

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

       Jeugddienst; afsluiting seizoen zondagsschool/jeugdkerk 

       Koffie na de dienst 
       Coll.: Collecte Restauratie muur en hekwerk 

 

Zondag  21 juni   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 
Coll.: Avondmaal collecte Vakanties voor mensen met een 

visuele beperking. 

 

Zondag  28 juni  GEEN DIENST  SAMEN NAAR HALL 

 

 

 

 

14 juni afsluitingsdienst zondagsschool en jeugdkerk om 10.00 uur in de kerk. 

 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 7 juni (L)  10.00 uur Woord en Communieviering 

       Voorganger J. Oude Voshaar - m.m.v.  Con Spirito. 

 

 

Zaterdag  13 juni (L)  19.00 uur Eucharistieviering  

    Celebrant is P. Sebastan 

 

 

Zondag 21 juni (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

      Celebrant is P. Hofstede - m.m.v. Con Spirito 

 

 

Zaterdag 27 juni (L) 19.00 uur Woord en communieviering 

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


