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    augustus 2015 
Jaargang 46  – nummer  11 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Als een schip achter de horizon verdwijnt……. 
is het nog niet verdwenen. 

 
                                       Ton de Groot 
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Diensten 
 
Op 2 augustus hoop ik weer in uw midden te zijn en voor te gaan in de dienst. Ik hoop op 
deze zondag te beginnen met een serie van zes achtereenvolgende diensten over Jeremia. 
Hij is één van de grootste en boeiendste profeten die we in de bijbel tegenkomen. Een man 
met een bekende naam.   Maar minder bekend is zijn levensloop en zijn boodschap. Hij was 
zeer betrokken bij het sociale en politieke gebeuren van zijn tijd. Jeremia was geen 
“zwever”; hij stond met beide benen op de grond. 
Zijn protest tegen de samenleving én tegen zijn eigen God staat misschien wel heel dicht 
bij ons. Toch getuigt Jeremia ook van de hoop die in hem leeft. Kortom, het loont de moeite om zes weken met 
deze profeet op te lopen. Voor de volledigheid: de diensten over Jeremia worden gehouden op 2, 9, 16, 23 en 

30 augustus en op 6 september.  
 
Na iedere dienst is er koffie en thee in het Jeugdhuis. 
Op 6 september beginnen we weer om 10.00 uur.  
 

Diaconie 
 
2 augustus Kerk in Actie Armoede bestrijding in Nederland 
Het project SchuldHulpMaatjes sluit aan en versterkt de aanwezige diaconale, protestantse netwerken en 
versterkt tegelijk ook de interkerkelijke samenwerking. Het gaat uit van menselijke waardigheid en, door het 
vrijwillige en kerkelijke karakter, stelt het geen organisatiebelangen voorop. De schuldhulpmaatjes zijn 
getrainde vrijwilligers die wegwijzer, bemiddelaar en coach zijn van: 

• mensen met beginnende schulden;  
• mensen die in de schuldsanering zijn beland en  
• mensen die een nieuw leven zonder schulden proberen op te 

bouwen.  
 
Professioneel én kerkelijk 
SchuldHulpMaatjes is een aanvulling op de reguliere hulpverlening. De maatjes 
volgen een training en krijgen bij goed gevolg een certificaat. Ze worden ondersteund door een lokale 
coördinator en kunnen een beroep doen op een landelijke helpdesk. Het helpt de mensen die in de schulden 
zitten weer meer grip op hun leven te krijgen.  
 
Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatjes is, dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en 
hoop geboden wordt. Dit gebeurt vanuit het geloof dat ieder mens een nieuw perspectief verdient, zonder 
schulden. 
 
Resultaten 
Eind 2011 waren er op 40 plaatsen schuldhulpmaatjes actief. In meer dan 35 plaatsen hiervan is de 
protestantse diaconie betrokken. In totaal waren er op dat moment 1200 maatjes getraind. Bij deze maatjes 
zit een grote groep nieuwe vrijwilligers: met name hoogopgeleide mensen met een financiële achtergrond.  
Het aantal plaatsen waar schuldhulpmaatjes actief zijn groeit gestaag. Begin 2015 zijn er al meer dan 80 
plaatsen betrokken. 
 
Verduurzamen en verbreden 
Om het project duurzaam te maken en te laten groeien is er geld nodig voor: 
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Nieuwe maatjes (werven, trainen, certificeren en her-certificeren).  
Het verder vormgeven van de landelijke organisatie.  
Een op te richten donateurstichting.  
Het zoeken van nieuwe participanten – andere landelijke kerkgenootschappen en christelijke 
organisaties – om het project te dragen.  
Hulp aan nieuwe plaatsen om een lokaal project SchulHulpMaatje te starten.  

 
Binnen SchuldHulpMaatjes werken o.a. samen: de Protestantse Kerk in 
Nederland, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Evangelische 
Alliantie, SKIN (migrantenkerken), diverse gereformeerde kerken, de 
Vincentius Vereniging, de PCOB en vier christelijke organisaties voor 
schuldhulpverlening.  
 
Het project SchuldHulpMaatjes is een vorm van eigentijds diaconaat. Op een 
‘kerkeigen wijze’ wordt het probleem van schulden en armoede bij de wortel 
aangepakt. ‘Hoe armoede te signaleren en te bestrijden’ is al jarenlang de hoofdvraag van de protestantse 
diaconieën. SchuldHulpMaatje is hier een passend antwoord op. Zie ook www.Kerkinactie.nl/projecten 
 
16 augustus Kerk in Actie Zomerzending, vakonderwijs, toekomst voor weduwen 
In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden 
de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. 
Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van 
de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven 
kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet 
om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. 
Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het 
is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen 
voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en 
andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Zie ook www.pkn.nl 
 
Collecte opbrengsten 
De zending heeft een gift van 90 euro mogen ontvangen van N.N.  
 
Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 
April 2015 
 

233 euro  73 euro Avondmaal collecte Kerk in Actie, brood, bad en bed 
104 euro Kerk in Actie, noodhulp Christenen Irak  

Mei 2015 438 euro  271 euro Zorgboerderij Polen 
32 Kerk in Actie Zendingsweek 
80 euro Kerk in Actie Nepal  
 

Juni 2015 56 euro  131 euro Kerk in Actie Wereld Project Bike4care 
105 euro Avondmaal  collecte  Hetvakantiebureau.nl 
 

    
 
Vriendelijk bedankt voor uw giften 
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Verantwoording 
 
Hierbij geven wij u een samenvatting van de jaarrekening van de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Loenen  over het jaar 2014: 
 

Baten  Lasten  
    
Collecten en giften                €  2.961,- Lasten onroerende zaken                     €  1.653,- 
Collecten ter 
doorzending   

€  2.796,- Verplichte bijdragen en 
contributies 

€     932,- 

Pachten en rente                   €  5.254,- Diaconaal werk, 
plaatselijk                 

€  4.796,- 

Betaald uit eigen 
vermogen 

€       64,- Diaconaal werk, landelijk                    €  2.542,- 

  Diaconaal werk, 
wereldwijd                

€ 1.152,- 

    
Totaal € 11.075,- Totaal € 11.075,- 
 
De volledige jaarrekening ligt twee maanden na het verschijnen van dit blad ter inzage. Wij stellen het op 
prijs als gemeenteleden geïnteresseerd zijn in de (financiële)  handel en wandel van de diaconie. De diaconie 
doet zijn werk namens de gemeenteleden. Schroom daarom niet om contact op te nemen met Tonny van 
Hensbergen, Cornelis-Hendrixtraat 88, telefoon 055-5051014 om u nader te laten informeren.     
 

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 juli 2015: € 205,65. 
 
Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 
Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 
maand. 
 
Collectes: 
Zondag 9 aug. 2015 

De eindcollecte wordt bestemd voor de restauratie van de muur en het hekwerk rondom 
kerk en kerkhof. 
 
Zondag 30 augustus 2015 
De eindcollecte wordt bestemd voor het Nederlands bijbelgenootschap. 
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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 juni 2015:  € 947,01. 

Opbrengst oud ijzer transportband : € 2.392,58. 
De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide Kerken in Loenen. 
 
 
Financiële info juni  2015 
Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 
Juni ’15      3.393,79  37.848,59 55.009,00 
Collectes diensten: 
Juni ’15    339,70              
 

Giften 
 
Wij ontvingen een gift van € 50.- (A., voor het Restauratiefonds, muur en hekwerk). Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het september nummer 2015 dient de kopij  binnen te zijn:  
 

1. In de postbus uiterlijk donderdag  13 augustus bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 augustus 2015 

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

tekst opmaak. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 
 

Vanuit de pastorie 
 
wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. 
Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel 
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In Memoriam 

 
Vrijdag 3 juli is op 87 jarige leeftijd overleden Elisabeth Theodora Elshof-Braam. Zij 
woonde aan de Huygenslaan in Eerbeek. Op donderdag  9 juli was haar afscheidsviering in 
de H.Antonis Abt kerk te Loenen 
Aansluitend was haar begrafenis op het parochiële kerkhof. 
Wij wensen haar familie voor de komende tijd veel kracht en sterkte toe 
 

Verjaardagen 
 
Op 27 augustus  hoopt de heer J. Schoonderwoerd 85 jaar te worden. Hij is inmiddels verhuisd. Zijn nieuwe 
adres is: De Angstel 733, 3621 WN Breukelen. 
Namens onze gemeente willen wij hem van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat hij een 
fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
 

Huwelijksjubilea 
 
Op 3 augustus hopen de heer en mevr. J. de Boer hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.  Corn. Hendrixstraat 
2, 7371 AT  Loenen Gld. 
 
Op 13 augustus hopen de heer en mevr. J. Wilbrink hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Horstweg 70B, 7371 BS Loenen Gld.  
 
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. 
 

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 
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Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 
kleurplaat – Opwekking dochter van Jairis 

 
 

 

Overdenking – door Corrie de Kool 
 
Geen Kruiwagens in de kerk! 
Voor ons als deelnemers aan het oecumenisch kerkenreisje vanuit Loenen naar Utrecht op 28 juni jl. was de 
indrukwekkende viering ’s morgens in de Oud-katholieke St. Gertrudiskerk een hoogtepunt. Oud-katholieken, 
Rooms-katholieken en Protestanten herkenden daar bij elkaar de Ene en dezelfde Heer. Na de dienst hoorden 
we van onze gastheer hoe de drie geloofsrichtingen in Utrecht waren ontstaan. Die uitleg kreeg nog een 
bijzonder karakter, omdat hij zijn verhaal vertelde in de voormalige schuilkapel van eerst de Rooms-
katholieken, en na een scheuring in die groep in 1732, van de Oud-katholieken. Deze schuilkapel was omstreeks 
1640 ingericht door twee kanunnikenhuizen uit te breken. Onder de authentieke plafondschilderingen waanden 
we ons even terug in de tijd van de religiestrijd in Utrecht. Net als in Gelderland werd ook daar in 1580 de 
rooms-katholieke godsdienst verboden.  
 
’s Middags waren we in de Buurkerk. Een vrolijke, witgehandschoende conservatoriumstudent (piano en jazz) 
vermaakte ons daar met zijn uitleg over een keur van speelklokken, zingende kunstvogeltjes, pianola’s en 
dansorgels. Hij wist al draaiende aan een buikorgeltje de groep zelfs te verleiden tot het zingen van een 
smartlap…..  
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Vroeger, in 1580, stonden in deze immense kerkruimte altaren en beelden, en was de Buurkerk de grootste van 
de vier parochiekerken in Utrecht. Nu is daar gevestigd het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement. 
 
Vlak voor ons vertrek uit de kerk ontdekten we aan een pilaar een groot bord, met een opvallende tekst:     
 
De Raedt der Stadt van Utrecht interdiceert  
ende verbiet bij desen wel scherpelijck eenen yegelijck, 
out ofte jonck, van wat qualite off conditie 
hij zij hem te vervorderen off onderwijnden geduy- 
rende de predicatie des Godelijcken Woordts off 
andere Christelijcke oeffeninge binnen deser kercke 
door het volck off vergaderinge te gaen, off dringen 
off elders gaen wandelen, veel min tot eeniger tijt 
eenich water, packen, sacken, manden, corven, tonnen,  
off yetwes anders onbehoorlijck door de voorsey- 
de kercke te dragen off met cordewagens door te 
cruijen off eenige peerden, schapen, verkens off 
andere beesten door te jagen off drijven op 
pene van tien stuvers. Yder reyse bijden contraven- 
teurs te verbeuren tot behoeff vanden bekeurder, 
daer toe den dootgraver midts desen wordt ge- 
autoriseert, ende sullen de ouders voor haer kyn- 
deren ende meesters voor haer boode moeten ver- 
antwoorden. Act. den .2. Jan. 1.6.1.2. 
Ter ordonnantie van mijn. E. heeren voornoemt.   
       Cor. de Goijer     
 
Of in taal van deze tijd: Het stadsbestuur van Utrecht verbiedt met ingang van 2 januari 1612  om tijdens 
kerkdiensten of kerkelijke vergaderingen tussen de luisteraars door te lopen of te gaan dringen, en zeker niet 
met water, zakken, manden, tonnen of andere ongepaste zaken door de kerk te gaan; verder wordt verboden 
om op genoemde tijden met kruiwagens door de kerk te rijden, en vee als paarden, schapen en varkens door de 
kerk te drijven. Voor elke overtreding geldt een boete van tien stuivers, te voldoen aan de doodgraver. Bij 
deze krijgt hij de bevoegdheid om te bekeuren en de boetes te innen. Ouders betalen voor hun kinderen en 
bazen voor hun personeel. 
 
Ziet u het al voor u? Zo’n tafereel van komende en gaande mensen, soms bepakt en bezakt alsof ze van de 
markt komen, of met een paar schapen, of een mand kippen op een kruiwagen, passanten die de kerk als 
doorgangsroute gebruiken, ook op tijden dat een dominee op een preekstoel de Bijbel staat uit te leggen? 
Kennelijk was dat in 1612 een gewoonte geworden. Maar wel een storende gewoonte. Het stadsbestuur had 
ingegrepen en een regeling voor orde en rust in de kerk opgesteld. Het bord aan de pilaar was dus in feite een 
kerkelijk verkeersbord. 
 
Het ontstaan van die chaotische gewoonte is wel te begrijpen. De middeleeuwse Buurkerk lag in een drukke 
handelswijk van de stad en was door allerlei uitbreidingen steeds meer ingeklemd komen te staan tussen de 
huizen. Eigenlijk was het enorme gebouw een grote sta in de weg. Bij de religiestrijd was de rijk ingerichte 
kerk met de vele altaren van de gilden door het stadsbestuur overgegeven aan de mensen van de Reformatie. 
Zij hadden de ruimte geschikt gemaakt voor hun eigen samenkomsten en alles wat in hun ogen afleidde van de 
Bijbel, dus alle beelden en altaren, verwijderd. De Buurkerk was toen een lege kerk geworden. En geleidelijk 
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was de gewoonte ontstaan om niet meer om de kerk heen te lopen, maar een afstekertje te maken: dwars door 
de kerk heen, tussen de noord- en de zuidingang. Er was immers ruimte genoeg, ook tijdens kerkdiensten? 
Maar de gewoonte ontaardde en de onrust tijdens kerkdiensten groeide. In 1612 kwam er een regeling 
toegespitst op orde tijdens de kerkdiensten. Toch had die kennelijk niet het gewenste resultaat, want een 
paar jaar later werd de niet meer gebruikte koorruimte afgebroken. Toen hoefden de mensen niet meer zo ver 
om te lopen. 
 
Terug in Loenen kwam het grote bord weer ter sprake. Wat is goed en/of wat stoort bij een kerkdienst, 
bijvoorbeeld orde, gezelligheid, stilte vooraf, muziek, een fotograaf? Gaat dat vanzelf goed of moet er iets 
geregeld worden?  
Het was een prachtig reisje, met een nadenkertje als toegift. 
   

 Oecumenische reisje naar Utrecht op 28 juni 2015
 
Het oecumenisch reisje ging dit jaar naar Utrecht voor een bezoek aan de Oud 
Katholieke Kathedraal, een bezoek aan museum Speelklok, een boottocht over de 
Utrechtse grachten en het afsluitende diner bij Pijnappel en Klarenbeek. 
 
De bus vertrok al vroeg om 8.00 uur vanaf het Jeugdhuis in Loenen. Met de eerste 
goedgehumeurde groep aan boord gingen op weg naar Klarenbeek. Nadat ook de 
laatste deelnemers waren gearriveerd gingen we iets na 9.30 uur verder naar Utrecht. 
 
Het leek er op, dat we ruim op tijd waren, maar een in de aanloop naar de Tour de France georganiseerde 
wielertocht gooide bijna roet in het eten. Uiteindelijk waren we nog net op tijd om 10 uur bij de kathedraal.  
 
We hebben een mooie dienst bijgewoond, waarbij het koor extra van zich liet horen als afsluiting van het 

seizoen. Na een kopje koffie kregen we uitleg bij het ontstaan van de oud katholieke 
kerk, de schuilkerk en de kathedraal. Daarna was er gelegenheid voor het bezichtigen 
van de kerk.  
 
Rond 13.00 uur vertrokken we te voet door de mooie oude binnenstad naar museum 
Speelklok. Daar genoten we van hele kleine tot gigantisch grote zelf spelende 

instrumenten. Onze jonge gids gaf een heldere uitleg en leuke demonstraties van de instrumenten. 
 
Er was een tijd dat de balzalen de voorkeur gaven aan de aanschaf van een groot zelf spelend orgel boven het 
inhuren van een life band. Op het orgel kon moderne jazzmuziek worden gedraaid. 
 
Het mooie weer en het gezellig drukke oude centrum was voor iedereen aanleiding om ook deel te nemen aan 
de boottocht. Het was nog even spannend of ook voor iedereen plek was op de boot, maar met enig inschikken 
lukte dat. Het is een mooie ervaring om de binnenstad ook eens vanaf het water te verkennen. 
 
Aan het eind van de middag vertrok de bus weer naar Klarenbeek voor het afsluitende diner. De deelnemers 
hebben genoten van deze dag van het 10e oecumenische uitje. 
 
Waar we volgend jaar heen gaan weten we nog niet, maar goede ideeën zijn altijd welkom. 
 
Tonny van Hensbergen 
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Gerda Schiphorst 
 

Een stagiaire op de pastorie 
 
Onlangs hebben we roepingenzondag gevierd. Tijdens  de weekendliturgie hebben we aandacht en gebed 
gevraagd voor de invulling van de ambten in de kerk, met name het priesterschap en het diaconaat. We 
spreken van de vervulling van ambten als we het professionele pastorale werk in de kerk aanduiden. Maar de 
uitoefening van taken in de kerkgemeenschap is allerminst ambtelijk  bedoeld! En met professioneel bedoelen 
we in de kerk niet dat je je werk zo correct en beroepsmatig mogelijk uitoefent, maar dat je het als gelovige 
met hart en ziel doet. En dat je er daarom met heel je persoon voor staat. Dat betekent professie ook 
letterlijk. Denk maar aan de  professie van iemand die zuster of broeder wordt. Hij of zij gaat er voor staan 
om uit te spreken met hart en ziel te willen toetreden tot een orde of congregatie. Vanouds wordt de 
uitoefening van werk in de kerk een roeping genoemd. In onze taal vind je dat terug in het woord ‘beroep’ 
waarmee een baan wordt bedoeld. Kerkenwerk wordt roeping genoemd omdat je het doet voor iemand die jou 
hélemaal aanspreekt. Roeping is dat je met al je kunnen en falen, 
hebben en houden, met alle spreekwoordelijke vezels in je lijf en met 
heel je persoonlijkheid antwoord geeft op ‘het beroep’ dat Jezus op 
je doet. Na de zomer komt een priesterstudent stage lopen in de 
Franciscus en Clara parochie en de Emmausparochie. Ronald den 
Hartog (42). Tot voor kort had hij naast de parttime studie een 
betaalde baan als vertegenwoordiger en verkoper van 
computersystemen voor bedrijven. Inmiddels heeft hij zijn baan 
opgezegd en zijn huis in Culemborg verkocht om twee jaar stage te 
gaan lopen bij mij en de andere leden van de pastorale teams van onze 
parochies. Vanaf half augustus huurt hij op de pastorie in Twello een 
kamer. Ik ben blij met zijn komst. De beide parochiebesturen en pastorale teams verwelkomen hem hartelijk 
bij ons! 
 
Paul Daggenvoorde 
 

Vakantie secretariaat 
 
In de weken 32 – 33 – 34  van de maand augustus is het secretariaat in verband met vakantie gesloten. 
Vanuit het secretariaat wensen we u allen een fijne maar bovenal veilige vakantie toe. 
Mocht u niet weg gaan, dan een mooie tijd thuis. 
Medewerkers secretariaat. 
 
 

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
Op vrijdagmorgen 7 augustus is er weer een klussenmorgen gepland voor de vrijwilligers van het kerkhof et 
cetera. Om 8.30 wordt het startsignaal gegeven. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  
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Gedicht 

 
Zomerdag 

Mijn  gedachten zweven 
Ver van alle aardse dingen 

Deze zomerdag geef ik me over 
Aan mijn mijmeringen 

Als een vlinder op de wind 
Hoog boven alles verheven 

Wil ik even de mooie dingen zien 
Van het gewone leven 

 
Liturgische vieringen 

 
Zo.  02 aug. ‘15 Eucharistieviering – celebrant pastor Hofstede 
   Intenties: Overl. Fam. Klomp – Koers  / Jaargetijde Johannes Henricus Klomp  /    
   Willen Joseph Visseren  /  Overl. Fam. Bijvank  / Riet Blom – Tijhuis. 
 
Za. 08 aug. ‘15  Woord en communieviering  - Voorganger pastor Vroom 
  Intenties: Henricus Gerardus Hafkamp /  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek    
   /  Jacoba Maria Seesink – Ophof   /  Willem Joseph Visseren  /                          
   Overl.  Ouders Streppel – Stoer  / Annie Harmsen – Hafkamp. 
 
Zo  16 aug. ’15 Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci 
 Intenties: Nolda en Geert Elgersma  – Sanders  / 
   Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  /  
   Antonia Grada Klomp  / Henrica Johanna Reusken  /   
   Willem Joseph Visseren /  Riek Schotman  /  Harm de Krosse  /  
   Overl. Ouders Stoer – Tiedink  / Overl. Fam. Reusken – Peters. 
 
Za     22 aug. ‘15 Eucharistieviering  - Celebrant is P. Sebastian   

Intenties: Willem Joseph Visseren /  Overl echtpaar Kamphorst – v Schaik  /    
   Tonia Klomp  / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  / Overl. Fam. Bijvank  / 

 Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 
 
Zo  30 aug. ’15  Eucharistieviering – celebrant pastor Hofstede 
 Intenties: Willem Joseph Visseren  /  Johannes Martinus Revenberg. 
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Kerkdiensten  Augustus 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag   2 augustus   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 
       Koffie na de dienst  
       Coll.: Armoede bestrijding in Nederland 
 
Zondag   9 augustus   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 
       Koffie na de dienst 
 
Zondag  16 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  
       Coll.: Zomerzending 
 
Zondag  23 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  
 
Zondag  30 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  
Coll.: Het Nederlands Bijbel genootschap 
 
 

 
Rooms Katholieke parochie 
 
 
Zondag 2 aug. (L)  10.00 uur  Eucharistieviering 
        Celebrant pastor Hofstede - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zaterdag  08 aug. (L)  19.00 uur  Woord en Communieviering   
     Voorganger pastor Vroom - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zondag 16 aug. (L)  10.00 uur  Woord en Communieviering 
        Voorganger P. Kantoci 
 
Zaterdag 22 aug. (L)  19.00 uur  Eucharistieviering  
     Celebrant is P. Sebastian - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zondag 30 aug. (L)  10.00 uur  Eucharistieviering  
     Celebrant pastor Hofstede – m.m.v. Con Spirito 
 
 


