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    April 2016 
Jaargang 47 – nummer 7 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Wie een zon brengt in het leven van een ander 

Wordt er zelf ook door verwarmt. 
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Diensten 

 

Op 3 april, de eerste zondag na Pasen, is mevrouw ds. I. Boersma uit Wapenveld onze 

gastpredikant. Zij was hier nog in januari bij de oecumenische dienst van gebed voor de 

eenheid. 

In de diensten van 10 en 17 april hoop ik voor te gaan. 

 

Op de laatste zondag van deze maand, 24 april, zal de dienst worden geleid door de 

heer H.G. Dijkman uit Vorden. Het is bij mijn weten de eerste keer dat hij naar Loenen 

komt. 

Goede en gezegende diensten gewenst! 

 

Diaconie 

 

10 april 2016: Collecte voor Oikocredit.  

Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. 

Sinds de oprichting in 1975 geloven wij dat microkrediet de meest pure vorm van 

ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt 

het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een 

bestaan op te bouwen. Een positieve kettingreactie die al in meer dan zestig landen werkt. Naast het verlenen 

van microkrediet steunt en belegt Oikocredit zelf in bedrijven die innovatieve ontwikkelingen doen t.b.v. het 

milieu en welzijn van mensen in de derde wereld. Een voorbeeld is de deelname in het bedrijf Barefoot Power.  

Het Australische bedrijf Barefoot Power PTY Ltd ontwikkelt en verkoopt lampen op zonne-energie en 

zonneladers voor mobieltjes voor plattelandsregio's in Afrika en Azië waar mensen vaak geen directe toegang 

hebben tot het elektriciteitsnet. Veel huishoudens gebruiken daarom onveilige, ongezonde en dure 

kerosinelampen. LED-lampen zijn veiliger, betaalbaar, milieuvriendelijk en ze produceren meer licht dan 

kerosinelampen. Barefoot Power is een innovatief bedrijf dat armere gemeenschappen in ontwikkel ingslanden 

via een lokale benadering probeert te bereiken. In 2007 heeft Oikocredit een eerste investering gedaan in 

Barefoot Power en werd minderheidsaandeelhouder. In 2012 volgde een tweede investering en een lening. 

Oikocredit is ook vertegenwoordigd in het bestuur. Barefoot Power heeft een impact op sociaal, economisch 

en milieugebied. Het bedrijf bereikt zo'n twee miljoen mensen in 

verschillende landen in Afrika en Azië.  

 

Lenen aanschaffen van een tractor. 

Boer Celoso Jallasa Choque is quinoa-boer in Bolivia. Eerst deed hij 

alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke 

inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso 10.000 dollar om een 

tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. “Het werk is 

een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken”, zegt Celoso. “En we 

verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school sturen. 

 

Uit de nieuwsbrief van Oikocredit: 

In januari hebben we de balans weer opgemaakt en opnieuw was er flinke groei te constateren in de 

beleggingen van de plaatselijke gemeenten en diaconieën.  

Bij een nagenoeg gelijkblijvend aantal deelnemende colleges stond eind 2015  - € 17,65 miljoen uit. Een stijging 

van bijna € 1,3 miljoen ofwel 7,9%. Een behoorlijk aantal gemeenten legden extra in, naast de gewoonte van 

veel colleges om het netto dividend in nieuwe aandelen uit te laten keren. Fantastisch en bedankt aan een 
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ieder. 

De Nederlandse steunvereniging Oikocredit Nederland administreert ook 356 plaatselijke Protestantse 

Gemeenten en diaconieën. Zij belegden via ON en het ONF fonds nog een € 8,0 miljoen in Oikocredit.  

Met een groei van € 1,1 miljoen is de toename van 15,9% zelfs spectaculair te noemen. Deze was mede te 

danken aan een grote inleg van een college dat een kerkgebouw had verkocht. 

Gezamenlijk belegden eind 2015 1179 plaatselijke colleges voor € 25,95 miljoen in Oikocredit en maakten zo 

leningen aan MKB projecten en micro krediet instellingen wereldwijd mogelijk. Meer weten: www.oikocredit.nl 

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  

Dec. 2015 

 

255 euro 105 euro 255 Kinderen in de Knel 

 

Jan. 2016 249 euro  114 euro Stichting Raja 

 

Febr. 2016 123 euro 

 

 22 euro Kerk in Actie Oekraïne 

26 euro Kerk in Actie Stichting Vrolijkheid 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

Afgelopen maand is er voor € 428,15 verkocht. Er staan echter nog steeds vele mooie 

spullen waarvan er vast iets bij zit dat u/jezelf of uw/jouw huis/tuin zal opvrolijken.  

U/Jij bent dan ook van harte welkom zaterdag 2 april, tussen 10.00 en 12.00 uur bij 

fam. Van Ee aan de Voorsterweg 56.  

 

Oud IJzer Inzamelpunt 

Zaterdag 30 april 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 

De opbrengst in de maand februari was € 235 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 

 

Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 

Donderdag 7 april mag u weer om 8:30 uur paraat staan om het kerkhof te onderhouden. Vind u het leuk om 

met een stel enthousiaste vrijwilligers een morgen lekker buiten bezig te zijn, schroom niet en kom. U ben van 

harte welkom, want vele handen maken licht werk. Alvast heel hartelijk dank voor al uw werk. 

Bij slecht weer wordt het een week verschoven naar de 14e april 

http://www.oikocredit.nl/
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Collectes 

3 april is de uitgangscollecte bestemd voor de herinrichting/restauratie van de kerk.  

Voor de bestemming van 10 april, zie stukje diaconie. 

17 april willen we aandacht schenken aan de zendingsbussen die achterin de kerk staan. 

24 april is de collecte voor Eredienst en Kerkmuziek. Een kerkdienst zonder muziek is bij ons 

ondenkbaar. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de eredienst vorm te 

geven. De PKN ondersteunt daarbij met inspiratiedagen waar ideeën opgedaan kunnen worden om een impuls te 

geven aan de eredienst,  

Niet overal kunnen mensen in hun eigen taal en op hun eigen manier zingen over wat ze geloven. Dat geldt 

vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen. Er zijn gelukkig initiatieven die hen helpen. Mooi 

voorbeeld hiervan is het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan. Zij ondersteunt minderheden in 

Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en die geschreven zijn in 

hun eigen taal.   

Er zit muziek in deze collecte!  Van harte aanbevolen. 

 

Giften 

Hartelijk dank voor de gift a €50,-  van NN voor de restauratie van de kerk. 

 

Financiële info jan / feb 2016 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Jan / Feb ’16     12.669,24  12.669,24  

Collectes diensten: 

Jan / Feb ’16   555,34 

 

Narcissen actie 

 

Ondersteund door een heerlijk lentezonnetje is op zaterdag 12 maart de jaarlijkse narcissenactie gehouden. 

Elk jaar weer spannend of de ingekochte bollen ook daadwerkelijk kunnen worden verkocht. De 

verkoop verliep uitstekend. Bijna alle bolletjes zijn aan de man gebracht. De Loenense 

bevolking heeft ons beslist niet in de steek gelaten. In één woord; “geweldig”.  Een 

nettobedrag van € 2379 kon op het rekeningnummer van het fonds worden bijgeschreven. 

De kerkrentmeester willen via deze weg de Loenense bevolking bedanken voor hun bijdrage en 

natuurlijk ook alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze actie tot een succes te maken. 

 

De kerkrentmeesters 

 

Vooraankondiging schaapskooidienst – 5 juni 

Vorig jaar hebben we in samenwerking met het Geldersch Landschap een geslaagde kerkdienst mogen houden 

bij de schaapskooi op de Loenermark. Dit willen we, zondag 5 juni herhalen.  Ds Hans van Driel zal (wederom) 

voorgaan.  
 

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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Verjaardagen 

 

Op 7 april hoopt de heer J. Wansink 80 jaar te worden. Hackfortweg 40, 7371 BM Loenen Gld. 

 

Op 23 april hoopt mevr. J.M.P. Kloppers-Oudbier 91 jaar te worden. Watermolen 6, 7371 SP  

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 5 april hopen de heer en mevr. J. van Gijtenbeek hun 55-jarig huwelijksfeest te 

vieren.  Hackfortweg 33, 7371 BL Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en 

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

levenspad.  

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het mei nummer 2016 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 april 2016 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 april 2016 

 

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

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

                                                          PDF bestanden kunnen we niet invoeren. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Sober maaltijd 

 

Op 9 maart werd de sober maaltijd gehouden. Er waren 35 personen naar 

het parochiehuis gekomen.  Na het welkomstwoord en openingsgebed door 

pastor I. Kantoci werd er een schriftlezing en een overweging uit gesproken 

door DS H.van Driel.  Hierna werd de sober maaltijd geserveerd, die door 

enkele vrijwilligers was bereid.  

Twee vrijwilligers van Save de children vertelde ons via beelden waar deze 

organisatie voor staat. Save de Children is als kinderrechtenorganisatie 

actief in meer dan 120 landen vecht voor hun rechten en helpt kinderen aan een betere toekomst door 

medische zorg goed onderwijs en het realiseren van betere leefomstandigheden. De collecte die werd 

gehouden bracht € 262 op. 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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Jeugdpagina -   Joh 21 

 

 

 

Overdenking door Willem Klomp 

 

Het Paasfeest is net geweest en we zitten nu in de 

tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Met Pasen is 

Christus opgestaan uit de dood en hij komt mensen 

tegen uit zijn vrienden en kennissenkring en 

natuurlijk zijn meest getrouwen, de 

apostelen. Wanneer ze hem 

tegenkomen voelen ze zich 

ongemakkelijk en denken, wat 

gebeurt hier eigenlijk. Is Hij het 

echt, Hij is toch dood. 

Langzamerhand begint het besef 

door te dringen dat Hij echt is 

opgestaan uit de doden, zoals Hij 

zelf gezegd heeft. De verhalen in de bijbel die 

gaan over de ontmoetingen van de Heer zijn heel 

treffend en ons wel bekend. De Heer verscheen 

aan Maria Magdalena, Petrus, de  apostelen in een 

vertrek met de deuren op slot, de Emmausgangers, 

een menigte van 500 mensen en ga zo maar door. 

Dit staat vermeld in 1 Korinthiers hoofdstuk 15 

vers 3 tot en met 9: “ Want voor alles heb ik u 

overgeleverd, wat ik zelf had ontvangen: Christus 

is voor onze zonden gestorven volgens de 

schriften. Hij is begraven, de derde dag is Hij 

verrezen volgens de schriften en Hij is verschenen 

aan Kefas, daarna aan de twaalf. Vervolgens is hij 

verschenen aan meer dan 500 

mensen tegelijk. Waarvan de 

meesten thans nog in leven zijn en 

slechts enkelen zijn ontslapen. 

Daarna is hij verschenen aan 

Jakobus, toen aan alle apostelen. Het 

laatst is Hij verschenen aan mij de 

allerminste. Ja, waarlijk, ik ben de 

allerminste der apostelen, niet 

waardig apostel genoemd te worden, daar ik Gods 

kerk vervolgd heb”. De allerminste noemt Paulus 

zichzelf omdat hij aanvankelijk de Christenen 

vervolgde. Volgens de kerk kunnen wij Christus 

herkennen in onze medemens. Goed opletten dus in 

deze Paastijd of wij de Christus in onze medemens 

in Loenen kunnen ontdekken. Wanneer we goed 

kijken moet dat lukken.
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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 

Locatiebestuur : 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     tel: 055 5051753 

Jolanda vd Brink   tel: 055 5053234 

Bruno vd Werf      tel: 06 40472602 

 

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

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

 

Oecumenisch uitje – 29 mei 2016 

 

Op zondag 29 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we Deventer.  

Op het programma staat: 

- Het bijwonen van een dienst in de Lebuïnuskerk,  

- Een korte rondleiding en een lezing door ds. De Gooijer over o.a. de groene 

mannen, 

- Een bezoek aan het Geert Groote Huis met een lunch en een presentatie, 

- En een afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek. 

 

Het vertrek is om 8.30 uur bij het Jeugdhuis in Loenen en om 8.50 uur bij restaurant Pijnappel in Klarenbeek. 

U kunt zich opgeven bij Ellly van der Gouw (tel. 0648034363), Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of Tonny 

van Hensbergen (tel. 055-5051014). U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com of 

tvhensbergen@hetnet.nl . 

De kosten bedragen €55,- per persoon voor het totale programma en € 30,- exclusief diner. U mag dit bedrag 

vóór 15 mei 2016 overmaken op rekeningnummer NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen. 

 

Huwelijk 

 

Op zaterdag 30 april vindt de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Paul 

Zegers en Linda Blom. Namens de geloofsgemeenschap wensen wij het aanstaande 

bruidspaar een gelukkig en gezegend huwelijksleven toe.  

 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
mailto:ellyvandergouwbloemink@gmail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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1ste H. Communie 

 

Op zaterdag 12 februari werden de 13 kinderen die op 17 april hun 1ste H. Communie ontvangen 

voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Voorganger was P. Vroom en het Tussen koor uit 

Klarenbeek zorgde voor de muzikale omlijsting. 

 Op zondag 17 april zullen deze 13 kinderen uit Klarenbeek, Eerbeek en Loenen hun eerste 

Heilige Communie in de H. Antonius Abt in Loenen. Pastoor Daggenvoorde gaat voor in deze 

Eucharistieviering. 

Namens de geloofsgemeenschap wens wij deze kinderen een gezegend en vruchtbaar geloofsleven toe en dat 

zij een vreugdevolle dag met hun ouders en familie mogen hebben 

 

Gedoopt 

 

Op zondag 20 maart is Tim Stuivenbelt gedoopt. Tim is de zoon van Bas en Moniek Stuivenbelt 

en broertje van Iris. 

Namens de geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek wensen wij Tim en zijn ouders en zusje een 

gezegend leven toe. 

 

KVV 

 

 Dinsdag 15 maart vertoont de heer Piet Boersma ons beelden over de Engelse tuinen. De beelden zijn met 

twee camera's tegelijk gemaakt. Omdat de beide dia's op 1 scherm geprojecteerd worden, hebben de 

toeschouwers een bril nodig om het rechter en het linker beeld uit elkaar te houden. Dit is te vergelijken met 

onze ogen: alleen door met twee ogen tegelijk te kijken, nemen we diepte waar. Net alsof je in de tuin zelf 

staat. Het geheel wordt in kleur vertoond. Zeer de moeite waard! 

Tot de 15e maart, aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Vacature 

 

Voor de kerk van Loenen zijn wij op zoek naar een koster. Er wordt bij toerbeurt een dienst 

gedraaid met de beide andere kosters. De werkzaamheden van een koster bestaan uit het 

openen van de kerk een half uur voor aanvang. Het aansteken van de lichten en kaarsen. Het 

klaarzetten van de mis benodigdheden o.a. boekjes, hosties ect. En het na de viering weer 

opruimen van het gebruikte en sluiten van de kerk.  Wilt u een keer meelopen om te kijken 

wat het inhoud, dan horen we het graag. Voor verdere vragen kunt u terecht op het secretariaat. 

 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 

 

Vrijdagmorgen 1 april weer de klussenmorgen voor vrijwilligers van de Sint Antonius-abt kerk op 

het kerkhof etc. Aanvang 8.30. Aanvulling van manschappen is welkom.  

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Deur collecte 

 

"de collecte voor het vastenactieproject in Tanzania heeft het mooie bedrag van € 207 opgebracht.  
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Pleinmarkt bij de RK- kerk – 4 juni 2016 

 

De commissie pleinmarkt is al weer druk bezig met 

de organisatie. Er moet heel wat geregeld worden.  

We hebben er zin in en hopen dat het, samen met 

de hulp van vele vrijwilligers, een mooie en 

gezellige dag zal worden. Heeft u nog spullen voor 

de rommelmarkt of veiling denk dan aan ons. We 

kunnen nog heel wat spullen gebruiken! Om te 

voorkomen dat we ontzettend veel tijd kwijt zijn 

met het ophalen van spullen, verzoeken we u om 

zoveel mogelijk zelf de spullen even te brengen. Onze opslagruimte bevindt zich op het bedrijvenpark 

Veldhuizen (achter hotel Bosoord) op adres Veldhuizen 3, loods 21. (Het voormalig MOB- complex).  

We zijn s’ avonds aanwezig op de dinsdagavonden 5 en 19 april, 3, 17 en 31 mei van 18.30 tot 20.00 uur.      

We zullen wat borden neerzetten zodat het makkelijk te vinden is. 

Kunt u de spullen zelf niet brengen, dan kunt u bellen met Jan Nijhof (055-5051028) of Jan Brugman (055-

5051458). Zij komen dan met een aanhanger langs. Om hoge stortkosten van de spullen die over blijven te 

voorkomen het verzoek alleen spullen aan te bieden die in goede staat zijn. Oude, onverkoopbare, versleten 

artikelen kunnen we niet gebruiken. Dit geldt ook voor grote kasten en bankstellen, oude TV’s, bedden, 

koelkasten en bloempotten. 

Begin april beginnen we met de verkoop van loten. Waag een gokje voor het goede doel en misschien wint u een 

geldprijs van € 250, -- ,  een half varken of een mooie levensmiddelenmand. We hebben ook een groot aantal 

kleinere prijzen.  

Hopelijk tot ziens en alvast bedankt voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, De commissie pleinmarkt. 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 02 apr. ‘16  Eucharistieviering – celebrant pastoor Sebastian      

Intenties: Riet Blom – Tijhuis  /  Overl. Fam. Bijvank  /   

Overl. Ouders Lieferink – Slief  / Willem Joseph Visseren. 

 

Zo  10 apr. ’16 Woord en communieviering – voorganger dhr. Oude Voshaar 

 Intenties: Overl. Ouders vd Gouw – Hafkamp   /   Antonia Grada Klomp  /   

      Willem Joseph Visseren. 

 

Zo 24 apr. ’16 Woord en Communieviering - voorganger pastor Vroom 

Intenties:   Willem Joseph Visseren 

 

Za 30 apr. ’16 Huwelijksinzegening – voorganger pastor Daggenvoorde 

 

Za 30 apr. ‘16    Eucharistieviering – voorganger pastoor P. Sebastian  

Intenties:       Lies Elshof – Braam  /   Theodora Alberta Maria Kruitbosch – Koolman  /      

     Willem Joseph Visseren  /  Jan en Lina Schotman – Reusken  /   

     Overl. Ouders Diks – Reulink  /  Jacoba Maria Seesink – Ophof  /   

     Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek. 
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Kerkdiensten april 

 

Protestantse gemeente 

  

Zondag  3 april    10.00 uur  Mevr. Ds. I. Boersma – Wapenveld 

       Koffie na de dienst  

 

Zondag  10 april   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Collecte bestemd voor Oikocredit 

        

Zondag  17 april  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 

Zondag  24 april  10.00 uur  Dhr. H.G. Dijkman- Vorden 

 

 

 

 

See You Again   3 april Jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek 

     5 april Oudste groep See You Again 19.00 uur Bruisbeek 

                          17 april Iedereen See You Again 9.50 uur ontbijt in de Bruisbeek 

 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag  2 april (L)  19.00 uur  Eucharistieviering  

     Voorganger pastoor Sebastian– mmv Con Spirito 

 

Zondag 10 april (L)  10.00 uur  Woord en communieviering 

        Voorganger dhr. Oude Voshaar – mmv Con Spirito 

 

Zondag 17 april (L) 10.30 uur !!  Eerste Communieviering 

    Voorganger pastoor Daggenvoorde – mmv In Between  

 

Zondag 24 april (L)  10.00 uur  Woord en communieviering 

        Voorganger pastor Vroom – mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 30 april (L)  13.00 uur  Huwelijksinzegening Paul Zegers & Linda Blom  

       Voorganger pastoor Daggenvoorde 

 

Zaterdag 30 april (L)  19.00 uur  Eucharistieviering  

     Voorganger pastoor Sebastian– mmv Con Spirito 

 

 

 

 

 


