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Diensten 
 
Op de eerste zondag van deze maand, 7 februari, gaat voor Ds. A.A.A. Schiebaan uit Beekbergen. 
Aansluitend is er koffiedrinken in het Jeugdhuis. 
Een week later- 14 februari-  is de eerste zondag in de 40-dagentijd, de periode van het 
kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op en toeleven naar het feest van Pasen.  
Dan is er een Jeugddienst. Ds. C. de Gooijer uit Deventer gaat voor in deze dienst. Ook 
dan is er weer koffie na de dienst (in de kerk).  
Op 21  februari gaat onze eigen predikant Ds. J.W.C. van Driel weer voor in de dienst. 
Op zondag 28 februari is Ds. J. Ek uit Brummen onze gastpredikant. 
Goede en gezegende diensten gewenst! 
 

Jeugddienst 
 
Op 14 februari is er weer een Jeugddienst. Deze dienst is echt niet alleen voor de jeugd, maar voor iedereen, 
jong of oud, elke belangstellende is welkom! Ons thema is “Kies jij voor het licht…?” 
Ds. de Gooijer uit Deventer gaat voor en het Gospelkoor AdVocals uit Arnhem werkt ook 
mee aan deze dienst.  
Dit jaar is de eindcollecte tijdens deze diensten voor jong en oud voor “Light for the 
world”, het doel waar See You Again dit jaar voor collecteert.  
Dus kom op zondag 14 februari naar de kerk om te kijken of jij ook voor het licht wilt 
kiezen.	  
 

Gesprekskring 
 
De gesprekskring komt weer bijeen op maandag 8 februari om 20.00 uur bij Henk Bastiaanse, Molenbeek 79, 

tel. 055-5051716. 
En op maandag 14 maart bij Tonni Duiker, De Kempe 17 (tel. 5336924). 
Bij verhindering graag even een berichtje naar de gastheer/gastvrouw. We hopen op een 
goede en leerzame avonden. 

 
Vanuit de kerkenraad 

 
wensen wij allen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. Zoals u hierboven kunt lezen gaat Ds. van 
Driel op 21 februari weer voor in de dienst. Hij mag zijn werkzaamheden gedeeltelijk hervatten. We zijn 
hierover zeer verheugd en wensen hem van harte volledig herstel toe. En bovenal Gods zegen. 
 

Diaconie 
 
Ouderenkerstfeest op 18 december 2015 
Op 18 december 2015 werd in De Brink Loenen weer de jaarlijkse oecumenische kerstmiddag voor ouderen 
gehouden. De middag kende een goede opkomst. De diaconieën van de Protestantse Gemeente Loenen en 
Caritas van RK parochie Franciscus en Clara, locatie Loenen-Eerbeek, hebben deze Kerstmiddag voor ouderen 
georganiseerd.  
De middag werd geleid door mevr. Dinie Nieuwenhuis en pastor Ivan Kantoci verzorgde de overdenking. Alle 
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aanwezigen zongen de bekende advents- en kerstliederen mee. 
De opbrengst van de collecte was voor scouting, de Vale Ouwe Groep, in Loenen. 
Voorafgaand aan de pauze werd de collecte toegelicht door de voorzitter en enkele leden 
van de Vale Ouwe Groep. De collecte heeft € 229,- opgebracht. 
De verassing van de middag was het dameskwartet uit Bathmen “Just because”,  dat een 
repertoire met a capella gezongen christmas carols presenteerde. Het publiek ontving hun zang met veel 
enthousiasme. We verheugen ons al weer op de kerstmiddag van 2016, die zal worden gehouden op 16 
december. 
 
Het Vakantiebureau.nl 
Ons nieuwe Vakantiemagazine 2016 is uit! Het Vakantiebureau biedt vakantieweken aan voor senioren, met en 
zonder zorg. Daarnaast organiseren zij speciale vakantieweken voor bepaalde doelgroepen. Al onze vakanties 
zijn voor alleenstaanden en (echt)paren. Hetvakantiebureau.nl werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in 
Nederland. Een aantal zorgverzekeraars verleent een tegemoetkoming in de kosten voor aangepaste vakanties. 
Ook vergoeden veel zorgverzekeraars vervangende mantelzorg. Neem dus zeker contact op met uw 
zorgverzekeraar of een tegemoetkoming mogelijk is. 
Voor meer informatie zie www.hetvakantiebureau.nl 
 
7 febr. 2016  Collecte Kerk in Actie: Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen 
Weeskinderen in Oekraïne groeien op zonder de zorg en warmte van hun ouders. Zij hebben behoefte aan een 
veilige omgeving, eten en onderwijs. De lokale kerk in het dorp Kovcheg (Noordwest-Oekraïne) heeft samen 
met World Partners een weeshuis opgericht voor kinderen van vier tot zestien jaar. Hier wonen 25 kinderen 
permanent. Anderen wonen er tijdelijk, omdat hun ouders niet goed voor hen kunnen zorgen.  
In het nabijgelegen dorp Zhovtneve kunnen kinderen in een dagcentrum van 
de kerk terecht voor een maaltijd en huiswerkbegeleiding. Ook wordt er uit 
de Bijbel voorgelezen en kunnen ze schoolspullen en kleding krijgen. Voor 40 
kinderen is het dagcentrum een veilige haven, waar ze kunnen eten en even 
onbezorgd kunnen spelen. Voor € 3,50 krijgt een kind een gezonde maaltijd, 
voor € 10,- kan een kind een maand lang naar school, inclusief schooluniform 
en boeken. Voor meer informatie zie www.pkn.nl 
 
28 febr. 2016: Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) Een lach op het gezicht van kinderen in 
Nederland 
Onbezorgd, vrolijk en vol vertrouwen. Zo zijn kinderen. Toch leven er veel kinderen in Nederland die niet zo 
zijn. Kinderen in asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Ze lopen rond met 
grote zorgen over hun ouders, over de toekomst en over het land 
waarvandaan ze zijn gevlucht. 
 Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse 
AZC’s elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen 
spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is ook de kinderwinkel in 
Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en 
werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen 
ze even op adem komen.  
Zie www.pkn.nl en of www.vrolijkheid.nl 
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Kerkrentmeesters 
 
Mazzelschuur 

Het jaar is goed begonnen. Er is voor € 274,10 verkocht. Ook zijn er weer mooie spullen 
gebracht. Deze zijn door onze vrijwilligers tentoongesteld bij Van Ee aan de Voorsterweg 
56. Mocht u nog op zoek zijn naar een goed boek of een uitdagende puzzel, dan zult u die 
zeker vinden.  
U bent van harte welkom zaterdag 6 februari, tussen 10.00 en 12.00 uur.  
 

Oud IJzer Inzamelpunt 
Zaterdag 27 februari kun u uw weer tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren aan de Hameinde 1 
(terrein van Maalderink-Reusken) 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de vijf 
onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 
Jan Brugman  055-5051458 
Ap Kobussen  055-5051136 
Jan Nijhof  055-5051028 
Henk Kok  055-5051102 
Tonnie Wansink 055-5051873 
Chris van Oorspronk 06-21271999
 
Deze ijzervreters hebben zo aan het eind van vorig jaar nog € 1.480,95 opgehaald.  
De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 
 
Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 
Er is een winterstop ingelast. Donderdag 3 maart mag u weer de handen uit de mouwen steken. Er wordt om 
9.00 uur begonnen. Bij slecht weer schuift het een week op naar de 10e maart. 
 
Collecte Zondag 21 februari 
Restauratiefonds 
 
Kerstukjes begraafplaats 
Er zijn weer vele mooie kerststukken op de graven gelegd. Echter de kerst is voorbij en wij maken ons op voor 
Pasen. Wilt u daarom a.u.b. voor 1 maart a.s. de kerststukken verwijderen. Na deze datum worden ze door de 
vrijwilligers die voor het onderhoud van het kerkhof zorgen verwijderd.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Giften 
Wij hebben van NN een gift mogen ontvangen van resp. € 20,- en van € 50. 
Hiervoor hartelijk dank. 
 

See you again 
 
 Bedankt! 
Wij willen alle kinderen weer enorm bedanken voor hun inzet om de kerstmusical “Kerst brengt vrienden” weer 
tot een groot succes te maken. 
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Het afgelopen jaar hebben we bij See You Again gecollecteerd voor het Kinderhospice Binnenveld. In 
december hebben we op de kerstmarkt van het kinderhospice gestaan met 
zelfgemaakte vogeltaarten en bekers. Wat daar niet werd verkocht hebben we nog bij 
de kerk kunnen verkopen. Daardoor kunnen we nu het mooie bedrag van €300,- 
overmaken. Zij gebruiken dit geld om een ouderverblijf te bouwen. 
Het aankomende jaar collecteren we voor Light for the world. Tijdens de dienst werd 
er al een bedrag opgehaald van €193,37. Margriet, Ilja en Erna. 
 

Bedankje kerstverkoop 
 

De opbrengst van de Kerstverkoop op zaterdag 12 december 2015 in het Jeugdhuis is  
€ 1917.-- Dankbaar kijken wij terug op een zeer geslaagde en gezellige morgen, met een 
prachtig resultaat. Allen die hieraan hebben bijgedragen willen wij dan ook heel hartelijk 
bedanken. Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé 
 
Ik persoonlijk wil graag iedereen waar ik elk jaar weer een beroep op mag doen, hartelijk 
bedanken voor de fijne samenwerking, en de dames die dit jaar voor het eerst hebben 

geholpen hartelijk welkom, ik hoop volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen want vele handen maken 
het voor iedereen makkelijker. Ook de dorpsgenoten waar ik groen mocht komen plukken of halen wil ik heel 
graag bedanken, want zonder al dat mooie groen zouden wij niet zoveel kerststukken kunnen maken. Ik wens u 
allen een gezond, gelukkig en liefdevol 2016 en hoop aan het einde van het jaar weer een beroep op u te mogen 
doen. 
 

Giften 
 
Ontvangen: gift van NN € 100,-   t.b.v. de kerk. Hiervoor onze hartelijke dank 
 

Vrijwilligersavond 

U, als vrijwilliger, bent onbetaalbaar voor de Protestantse Gemeente. Zonder u zouden veel werkzaamheden 
niet uitgevoerd kunnen worden. De Kerkenraad is zich daar terdege van bewust en wil u daar weer hartelijk 
voor bedanken. Wij hopen dat te kunnen op vrijdagavond 27 mei 2016. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Nadere informatie volgt nog.  Met vriendelijke groet, De Kerkenraad 

Vanuit de pastorie 
 
Ik ben heel blij u te kunnen melden dat het steeds beter met mij gaat. Inmiddels heb ik al heel wat bezoekjes 
mogen afleggen. Ook ga ik weer elke week naar het ziekenhuis om onze dorpsgenoten die daar verblijven te 
bezoeken. In januari is het “vergadercircuit” weer begonnen en ook daar doe ik weer aan mee. Verder is het de 

bedoeling dat ik op 21 februari weer voorga in de dienst. U ziet het: het gaat de 
goede kant op. Ik zie dan ook uit naar het moment dat ik weer volledig kan gaan 
functioneren en beschikbaar kan zijn voor u! 
Vanuit de pastorie wens ik 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 
 
Op 20 december overleed in de leeftijd van 91 jaar Hendrika Everdina Willems-Willems. Zij woonde aan de 
Dalenk in Loenen, de laatste jaren verbleef zij in De Beekwal in Eerbeek. Het afscheid vond plaats op 
woensdag 23 december in De Beekwal. De begrafenis vond in besloten kring plaats op donderdag 24 december 
op ons kerkhof. 
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met verwerken van dit verlies.  
 
Maandag 4 januari 2016 is Theodora Antonia Berendina Goedkoop- Cuppers overleden op de leeftijd van 77 

jaar. Zij woonde aan de Loenerdrift 130 te Loenen. Vrijdag 8 januari was de 
uitvaartdienst in de H. Antonius Abt kerk te Loenen. Waarna we haar ten ruste 
hebben gelegd op het naastgelegen parochiële  kerkhof. 
Namens de geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel kracht en sterkte om 
dit verlies te dragen. 
 
Op 8 januari 2016  is overleden Wilhelmus Theodorus ( Wim ) Biezeman  in de 
leeftijd van 86 jaar. Hij woonde aan de Bachstraat 23 te Eerbeek.   
Op 14 januari was er de herdenkingsdienst in de aula van de  Omarming in Zutphen. 

Waarna de crematie aldaar plaats vond.                                                                  
Namens de geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen. 
 
Op zondag 10 januari 2016 is er een einde gekomen aan het leven van Wies Kalberg- van den Beld, ze woonde 
aan de Molenbeek 55. Ze is 91 jaar geworden en op vrijdag 15 januari hebben we afscheid van haar genomen in 
het crematorium “Heidehof” te Ugchelen. 
We hebben daar geluisterd naar woorden uit Psalm 139 en stonden stil bij de allesomvattende Liefde van God, 
dat Hij ons nabij is en dat Hij met ons meegaat, ook over de grens van de dood heen. 
We wensen de familie kracht en sterkte toe om nu zonder haar verder te moeten. 
 

Verjaardagen 
 
Op 7 februari hoopt mevr. G. Bolsenbroek-Janssen 80 jaar te worden. H. Berntsweg 18,  7371 BC Loenen Gld. 
 
Op 28 februari  hoopt Mevr. H.G. van Zeumeren-Wilbrink 94 jaar te worden. 
Molenbeek 82, 7371 SZ  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. 
 

Huwelijksjubileum 
 
Op 21 februari hopen de heer en mevr. R. Slief hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Zij wonen: Reuweg 29, 7371 BX  Loenen Gld. 
Namens onze gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.  
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 
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Kleurplaat  ‘Jezus in de tempel’ 
 

 
 

Kerkdienst tussen de koeien 
 
Zondag 13 maart as. om 10.00 uur wordt er in de stal bij Groot Modderklok een oecumenische dienst gehouden 
met medewerking van o.a. Natuurmonumenten. Ds. Hans van Driel zal dan voorgaan. Reserveer deze datum  
vast! Het wordt een unieke beleving om samen met de koeien te zingen en te overdenken. 
Nadere info volgt in volgend kontaktblad 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het maart nummer 2016 dient de kopij binnen te zijn:  
 

1.   In de postbus uiterlijk donderdag 11 februari 2016 bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2.   Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 februari 2016 

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

opmaak. 
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 
Informatieblad 

 
In dit Kontaktblad vindt u weer de losbladige Informatielijst. 
Als u deze bewaart hebt u alle belangrijke telefoonnummers van beide kerken bij de hand. 
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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. 

  
Vastenproject 

 
“Elisabeth Center” in Tanzania”             
Ook dit jaar hebben wij een eigen vastenproject opgezet, dit keer samen met de Emmausparochie in 
Apeldoorn , het project "Elisabeth Center”in Tanzania van de Stichting Florentina. Stichting Florentina heeft 
als doelstelling een bijdrage te leveren aan de (educatieve) ontwikkeling van kansarme kinderen en hun directe 
omgeving (ouders/familie). Ze zetten hiervoor educatiecentra op, waarin 
scholen (voor basisonderwijs) centraal staan. Ook worden programma’s 
ontwikkeld op het gebied van hygiëne, gezondheid en “family planning” die 
gericht zijn op de ouders. Het Elisabeth Center wordt gerund door de “sisters of Charity of Charles 
Borromeo” of te wel “Zusters onder de bogen”. Zij zijn gevestigd in Tanzania en hebben hun hoofdkantoor in 
Maastricht.               
 “FIJN! Ik mag naar school! 
Voor de scholen in de Franciscus Clara-  en Emmaüs parochie is tijdens de vastenactie lesmateriaal 
beschikbaar gesteld. Het lesmateriaal bestaat uit een informatie les met een powerpoint en suggesties voor 
verwerking zoals het instuderen van een Afrikaans liedje met dans en muziek, een kringgesprek en 
diverse“knutsel” ideeën. Het materiaal is ook geschikt om te gebruiken tijdens 
het eerste communie- of vormsel traject als introductie op het spaarplan voor 
het goede doel. Naast het feit dat we kinderen willen motiveren mee te sparen 
voor dit goede doel, willen we niet alleen om geld vragen! Van belang vinden we 
de kinderen in Nederland inzicht krijgen in het leven van een kind in Tanzania en 
hier over leren na te denken. Naar school gaan  betekent een kans op een 
toekomst, eten in je buik en kleding aan je lijf.  Dus voor deze kinderen geldt:  
FIJN! IK MAG NAAR SCHOOL! .  Sluit u zich daarbij ook aan? 
Dat kan tijdens de collecte in het weekend van 27  februari. Als u dat makkelijker vindt, maak dan een bedrag 
over op bankrekening NL 17 RABO 0111 002 281 t.n.v. HH. Franciscus en Clara parochie, o.v.v. Vastenproject 
2016.  
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Wilt u meer informatie? Surf dan naar http://www.florentinafoundation.org/foundation/elisabeth-center-2/ 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  MOV werkgroepen. 
 

Overdenking – Willem Klomp 
 
We beginnen aanstonds aan de tweede maand van 
het jaar, februari, vroeger ook wel sprokkelmaand 
genoemd omdat dan takken en takjes uit het bos 
gesprokkeld werden om de kachel 
aan te maken. Februari staat in het 
teken van licht en boetedoening. 
Christus is het Licht der wereld. De 
katholieken vieren op 2 februari (40 
dagen na kerstmis) Maria Lichtmis: 
Volgens oud Joods gebruik brengen 
Jozef en Maria Jezus naar de 
tempel om aan God aan te bieden. 
Het is het verhaal van de oude 
Simeon: Lucas 2:22-40. Simeon nam Jezus in zijn 
armen en zei: “Nu laat Gij Heer uw dienaar gaan, in 
vrede naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw 
heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor het oog 
van alle volken: Een licht tot verlichting der 
heidenen, en tot luister van Israel zijn volk”. Op 14 
februari is er in de Ned. Herv. Kerk een 
jeugddienst met als thema “Kies jij voor het Licht” 
naar het thema “Light fort he world”. Christus als 
Licht voor de wereld. Verder begint op woensdag 
10 februari de Vastentijd in voorbereiding op 
Pasen. Vroeger werd dat vooral door katholieken 
gedaan, de protestanten deden dat niet. 
Tegenwoordig doen de katholieken dat ook niet 

meer zo. Alleen op aswoensdag en Goede Vrijdag 
mag er geen vlees gegeten worden. Wel zijn er 
onder alle Christenen mensen die op vrijwillige 

basis iets aan vasten doen met het 
doel lichaam en ziel te louteren. 
Vroeger, zo’n honderd jaar geleden 
vastten de katholieken nog wel 
volgens de regels van de kerk. Twee 
maal per dag een lichte maaltijd en 
’s-Middags een volle middagmaaltijd. 
Koffie en thee zonder melk en 
zonder koekje. De vrijdag was een 
onthoudingsdag, dat wil zeggen geen 

vlees. Vlak voor de vasten ging men in het zuiden 
nog een keer helemaal los. In Loenen was dat niet 
zo. Op Vastelaovend werden er pannenkoeken 
gegeten, mogelijk om alvast een beetje extra vet in 
te slaan. Kinderen gingen met de foekepot langs de 
deur om wat extra’s te vangen. Ze zongen het 
volgende liedje: Ik heb zo lang met de foekepot 
gelopen, ik heb geen geld om brood te kopen, 
foekepotterij, foekepotterij, geef me een cent, 
dan ga ik voorbij.  
Ik wens ieder die zich in de vastentijd wil louteren, 
veel versterving, dat wil zeggen je iets ontzeggen 
voor je zieleheil. 

 
Taal- en cultuurlessen 

 
Hulp bij taal- en cultuurlessen voor vluchtelingen 
In Apeldoorn verzorgt de parochie in het Emmaushuis, naast te kerk aan de Stationsstraat, elke 
woensdagmiddag en zaterdagmiddag, vanaf 15.00 uur taalles voor vluchtelingen. In de grote zaal van het 
Emmaushuis zitten vluchtelingen in kleine groepjes rond de tafels. Vrijwilligers nemen aan tafel de lesstof met 
hen door. Volgend jaar worden er ook cultuurlessen gegeven. We zoeken extra vrijwilligers.  
Gemiddelde kennis van onze taal en cultuur is voldoende om dit dankbare vrijwilligerswerk te kunnen doen. 
Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie en opgave melden bij diaken Dashorst 
r.dashorst@rkaapeldoorn.nl of 0555266503 
Van harte aanbevolen, Paul Daggenvoorde 
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Aktie voor voedselbank 
 
De zegelactie van de Plus loopt door tot eind januari. Wij willen u vragen om zaterdag 30 januari de door u 
gespaarde zegels in de collectebus in de Mariakapel te stoppen. Samen kunnen we dan 
hopelijk een aantal voedselpakketten geven aan de voedselbank. Ook staat op die dag 
weer een doos achter in de kerk waarin u producten voor de voedselbank kunt leggen. Ze 
hebben graag houdbare producten als olijfolie, rijst, bonen, pasta producten , 
blikgroenten. 
Alvast hartelijk bedankt- de pastoraatgroep 
 

KVV 
 
Op dinsdag 16 februari komt Mirjam van Driel vertellen over haar werk in het Penitentiair Psychiatrisch 
Centrum in Zwolle. Dat is een afdeling , binnen de gevangenis, waar gedetineerden met een psychiatrische 
stoornis zijn opgenomen. Zij werkt hier als psycholoog en behandelcoördinator. 
U wordt deze avond ook in de gelegenheid gesteld om alle vragen die u heeft over het 
gevangeniswezen, te stellen. Het belooft een interessante lezing te worden.  
Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 
 

Vrijwilligersavond R.K. 
 
Alle vrijwilligers en partners van Loenen en Eerbeek worden van harte onuitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn op 27 februari in het parochiehuis in Loenen. Aanvang na de viering van 19.00 uur. 
Onze parochie draait voor het grootste deel op de inzet van vrijwilligers die zich op diverse terreinen 
inzetten voor onze RK gemeenschap. De inzet van de vrijwilligers is onbetaalbaar. 
Op deze manier wil de Locatieraad iedereen onder het genot van een hapje en een 
drankje bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar. 
Locatieraad Loenen-Eerbeek. 
 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
De volgende klussenmorgen zal zijn vrijdagmorgen 5 februari om 8.30. Alleen bij dooi weer. Ook 
mag er geen sneeuwdek liggen. 
Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp 
 

“Eindeloos geduldige liefde” 
 
“Eindeloos geduldige liefde” - Internetbezinning in de Veertigdagentijd 
Bidden met behulp van internet. Kan dat? Ja, dat kan. Veel mensen hebben het al uitgeprobeerd. Speciaal voor 
internetbezinning is een website gemaakt door de jezuïeten  van het Ignatiushuis in Amsterdam. In de 
Adventstijd hebben in meer dan 700  steden en dorpen in Nederland en Vlaanderen en in tientallen andere 
landen  8.000 mensen meegedaan aan de internetretraite. Ook in onze parochies hebben we meegedaan. In een 
groep hebben we wekelijks onze ervaringen uitgewisseld. 
 
In de Veertigdagentijd 2016 wordt een nieuwe retraite aangeboden rond het thema van de barmhartigheid: 
Eindeloos geduldige liefde.  
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Hebt u internet en wilt u in ter voorbereiding op Pasen in de Veertigdagentijd wat meer aandacht  besteden 
aan het gebed, meldt u dan aan op de website. Na aanmelding krijgt u gedurende de Veertigdagentijd  iedere 
dag een email met een Bijbeltekst en enkele suggesties ter overweging. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website en meldt u aan. www.ignatiaansbidden.org. 
 
Voor alle locaties van onze Franciscus en Claraparochie worden groepsgesprekken aangeboden op 6 
dinsdagavonden in de Veertigdagentijd  
Data:   16 en 23 februari, 1-8-15 en 22 maart  
Tijd:   van 19.00u tot max 20.30u  
Locatie:  pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20 in Eerbeek. 
 
Wilt u deelnemen aan het groepsgesprek, dan graag een email naar: avdwerffverbraak@gmail.com   
Namens het pastorale team, 
Ronald den Hartog    recdenhartog@gmail.com 
Anneke van der Werff-Verbraak  avdwerffverbraak@gmail.com 
 

Pleinmarkt bij de RK- kerk. 
 
We zijn er in geslaagd om een opslagruimte te vinden voor de spullen, waardoor de pleinmarkt ook dit jaar 
weer georganiseerd kan worden. We zijn hier erg blij mee. De markt zal op 4 juni worden gehouden. Schrijf 
het vast in uw agenda. De inzameling van spullen zal vanaf half maart beginnen. In het volgende kontaktblad 
zullen we meer details vermelden, zoals wanneer de brengavonden zullen zijn, en welke activiteiten we gaan 
organiseren. De opbrengst komt ten goede aan de stichting “Vrienden van de Heilige Antonius Abt”. Deze 
stichting springt financieel bij als er onderhoud moet worden gepleegd aan kerk, parochiehuis, kerkhof of 
omliggende terreinen.  Indien u, in het bijzondere geval, vóór half maart gaat verhuizen en toch eigenlijk wel 
graag wat spullen wilt afstaan, dan kunt u bellen met Jan Nijhof (055-5051028) of Jan Brugman (055-
5051458).  We zullen dan kijken of we een oplossing kunnen vinden. Wordt vervolgd.    
Met vriendelijke groet, De commissie pleinmarkt. 
 

Liturgische vieringen 
 
Zo. 07 febr. ‘16  Eucharistieviering – celebrant pastoor Hofstede 
  Intenties: Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  /  Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik 
     /  Henrica Johanna Reusken  /  Riet Blom- Tijhuis. 
Woe  10 febr. ’16 Aswoensdag – voorganger pastor Kantoci 
Za  13 febr. ’16 Woord en communieviering – voorganger dhr. Oude Voshaar 
 Intenties: Tonia Klomp  /  Theodoara Alberta Maria Kruitbosch – Koolman /   
                                    Overl. Ouders Diks – Reulink. 
Zo  21 febr. ’16 Eucharistieviering – voorganger pastoor Daggenvoorde 
   Intenties: Antonius Martinus Kamphorst  /  Jan en Lina Schotman – Reusken  /     
    Lies Elshof – Braam  /  Overl. Ouders vd Gouw – Hafkamp  /   
    Antonia Grada Klomp /  Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 
Za 27 febr. ’16 Woord en Communieviering - voorganger is pastor Kantoci 

Intenties:   Geert Mulder  /  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek. 
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Kerkdiensten februari 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag  7 februari   10.00 uur  Ds. A.A.A. Schiebaan – Beekbergen 
       Koffie na de dienst  

Coll.:  Collecte Kerk in Actie. Een veilig huis voor 
Oekraïense weeskinderen 
 

Zondag  14 februari   10.00 uur  Ds. C. de Gooijer -  Deventer 
       Jeugddienst 
        Koffie na de dienst 
 
Zondag  21 februari  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 
 

Zondag  28 februari  10.00 uur  Ds. J. Ek – Brummen 
Coll.: Collecte Kerk in Actie. Stichting de Vrolijkheid 

 
 
 
 
See You Again   zondag 14 februari dienst voor jong en oud 10.00 uur in de kerk 
        zondag 28 februari om 10.00 uur in de Bruisbeek 
 
 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
 
Zondag  7 febr. (L)  10.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger pastoor Hofstede – mmv Con Spirito 
 
Woensdag 10 febr. (L)  19.00   Aswoensdag 

Voorganger pastor Kantoci – mmv Con Spirito  
 
Zaterdag 13 febr. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 
       Voorganger dhr. Oude Voshaar – mmv Con Spirito  

 
Zondag 21 febr. (L) 10.00 uur Eucharistieviering 
   Voorganger pastoor Daggenvoorde – mmv Con Spirito  
 
Zaterdag 27 febr. (L) 10.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger Pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 
 


