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Goede vrienden zie je niet.  

Zij staan achter je. 
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Diensten 

 

Evenals vorig jaar is er op de zondag na het schaapscheerdersfeest om 10.00 uur een 

bijzondere dienst. Deze zal niet in de kerk worden gehouden maar bij de schaapskooi. 

We hopen op hetzelfde mooie weer als vorig jaar! Na afloop is er koffie, thee en 

limonade. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Het thema is: “(Wat) eten we 

vandaag?” Elke dag opnieuw kunnen wij ons afvragen wat wij zullen eten. In de winkels 

zijn er meer dan genoeg keuzemogelijkheden. Dat geldt helaas niet in die mate voor 

degenen die op de Voedselbank zijn aangewezen, maar toch hebben zij in elk geval wel 

te eten. In grote delen van onze wereld is echter niet de vraag “Wat eten we vandaag?” 

aan de orde, maar “Eten we vandaag?” Dat is voor de kinderen van Lopatyn, een dorpje in Oekraine, een 

herkenbare vraag. De collecte op 5 juni is bestemd voor het project “Home voor Lopatyn”, dat zich ten doel 

stelt om de kinderen van Lopatyn elke dag van een warme maaltijd te voorzien. Meer over deze dienst en over 

deze collecte vindt u elders in dit nummer. 

Op de andere zondagen van juni komen er, in verband met mijn vakantie, gastpredikanten naar Loenen.  

Op 12 juni zal de dienst worden geleid door ds. J. Ek uit Brummen. Een week later, 19 juni, zal ds. G. Bikker uit 

Harderwijk voorgaan. Op de laatste zondag van deze maand, 26 juni, is drs. K. Bulens uit Apeldoorn onze 

gastpredikant. In deze dienst zal het seizoen van “See you again” worden afgesloten. Elders in dit nummer 

kunt u meer over deze dienst lezen. 

Goede en gezegende diensten gewenst! 

 

Diaconie 

 

5 juni 2016 Collecte: HOME voor Lopatyn (Oekraïne). 

Oekraïne is een land met enorme verschillen in welvaart. In de grote steden als 

Kiev en L’viv waan je je bijna in een westerse stad. Als je door het land zelf rijdt 

zie je de ene keer grote landbouwmachines die de graanvelden bewerken. Het 

andere moment slinger  je door een dorpje om de gaten in de weg te vermijden, 

wordt het gras nog met de zeis gemaaid, rijden ze nog met paard en wagen en 

hebben ze alleen maar een waterput. 

In de zomer van 2011 hebben een aantal jongeren van De Hofstad te Apeldoorn 

een diaconale reis gemaakt naar 1 van die dorpjes, genaamd Lopatyn. Deze reis 

was vooral gericht op de kinderen in Lopatyn. Zo werden voetbalveldjes 

aangelegd, speelden we spelletjes, was er een  zeskamp, werd er geknutseld of  

gewoon plezier gemaakt, 

zodat deze kinderen even kind konden zijn. De kinderen in 

Lopatyn, maar ook de jongeren uit Apeldoorn hebben 

genoten. Een aantal jongeren wilde daarom graag terug. 

Het resultaat daarvan is dat iedere zomer, voor eigen 

rekening, een aantal terug gaan naar Lopatyn en daar met 

open armen worden ontvangen.  De samenstelling van de 

groep is steeds anders. Constante factor is de familie 

Paping die sinds 2 jaar in Loenen woont. Dit jaar gaan we 

weer van 9 -16 juli. 
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Naast het verzorgen van een gezellige spelweek worden er ook boodschappen gedaan bij de plaatselijke 

groothandel en bakker. Een aantal kinderen in Lopatyn krijgt eigenlijk nooit een warme maaltijd omdat er geen 

geld voor is of dat er thuis geen voorzieningen zijn om te koken. Het opvanghuis, waar 

contact mee is, wil  graag op schooldagen tussen de middag aan deze (35) kinderen een 

warme maaltijd geven. De kosten zijn zo rond de €1.250,-. Dit is nog geen 20 cent per 

dag per kind. (€ 1200/35kind/9mnd/20 dagen).  Met de groothandel en bakker worden 

afspraken gemaakt over het (maandelijks of dagelijks) leveren van o.a. rijst, brood, 

groente en boter. Dit wordt allemaal cash afgerekend.  Op de vraag: Gaat dat wel goed, 

is het antwoord ja. De contactpersoon in Lopatyn is aanwezig als de boodschappen 

worden betaald. Zij kan de groothandel/bakker erop aanspreken als er niet geleverd wordt. Dat is tot nu toe 

in de afgelopen 5 jaar niet nodig geweest omdat het een win/win situatie is. De kinderen krijgen een warme 

maaltijd en de leveranciers hebben inkomen, wat ze hard nodig hebben. 

 

Om ook dit jaar de kinderen weer een warme maaltijd te kunnen geven bestemd de diaconie de collecte tijdens 

de dienst bij de schaapskooi op 5 juni voor dit project. Ook is het mogelijk om uw bijdrage te storten op het 

rekeningnummer van de Diaconie: NL95 FVLB 0635 815 168 onder vermelding van  ‘HOME voor Lopatyn’.  

 

Voor meer informatie mag u mij altijd aanspreken. Ook tijdens de Buiten Gewone Kerkdienst bij de 

schaapskooi, die heel toepasselijk als thema heeft “(Wat) Eten we vandaag? “ zal ik een korte uitleg geven. 

Mede namens de kinderen in Lopatyn, heel hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Bernadette Paping 

 

 

12 juni 2016 Collecte Roosevelthuis: Vakantie in het Roosevelthuis. 

Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een onbezorgde vakantie in het 

Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit diaconale vakantiecentrum echter sterk 

verouderd. De  kozijnen zijn verrot, de riolering en elektra aan vervanging toe en de 

meeste kamers zijn met een gezamenlijke badkamers en toilet op de gang niet meer van 

deze tijd. Daarom wordt het Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne 

voorzieningen als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een 

alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de inrichting 

blijft uw bijdrage noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- en een tillift € 4.000,-. Om een 

eenpersoonskamer volledig in te richten is € 35.000,- nodig. Voor meer informatie zie: www.pkn.nl 

 

 

19 juni 2016 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Hulp aan slachtoffers seksueel geweld. 

In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit 

opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe 

roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. 

Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te 

bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om 

slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot 

klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van 

daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden. 

Voor meer informatie zie: www.pkn.nl 
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Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  

Mrt. 2016 

 

268 euro  73 euro Syrisch vluchtelingen  

55 euro Ghana 

84 euro Avondmaal Collecte t.b.v.  migranten Amsterdam 

 

April. 2016 153 euro 19 euro 130 euro Oikocredit 

 

 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 
 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuurverkoop.  

In mei hebben de enthousiaste vrijwilligers van de Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56 voor 

€509,65 verkocht. Geweldig! U/Jij ook hartelijk dank voor de aankopen. Zaterdag 4 juni is de 

Mazzelschuur bij de fam. Ee weer van 10-12 open. 

 

Onderhoud kerkhof 

Donderdag 2 juni mag u weer vanaf half 9 uur de handen uit de mouwen steken om ons mooie 

kerkhof waardig en mooi te houden. 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. Bij slecht weer wordt het verschoven naar donderdag 9 juni.   

Alvast heel hartelijk dank voor al uw werk. 

 

Oud IJzer Inzamelpunt 

30 april is er  voor € 498,20 opgehaald aan oud ijzer. Weer een mooi bedrag. Ga zo door!!  Bijvoorbeeld door 

Zaterdag 24 juni tussen 10.00 en 12.00 uur het bijeen vergaarde oud ijzer af te leveren 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 Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.  

 

Pannenkoeken bakken tijdens het schaapsscheerdersfeest. 

Ook dit jaar worden er weer door vele vrijwilligers heerlijke pannenkoeken gebakken op 

het schaapscheerdersfeest op 4 juni as. Komt allen en laat het u/jou smaken. De 

opbrengst is voor de restauratie en herinrichting van de kerk. 
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Jaarrekening: 

 

Inkomsten      

Baten: 

Onroerende zaken, rentebaten, baten kerkhof en ]eugdhuis,  

colllectes, giften  en subsidies, Solidariteitskas en Kerkbalans  

         

Totaal         €  113.557,--    

         ========== 

Uitgaven: 

Lasten kerk. Gebouwen,  Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, 

koster en organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage  

Solidariteitskas, Quotum en contributies    € 118.970,-- 

         ========== 

 

TEKORT        €   5.413,--    

         ========== 

 

De jaarrekening 2015 is gecontroleerd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 11.05.2016.  

De jaarrekening ligt in de week van 6 tot 10 juni 2016 ter inzage bij Reina Witteveen. Indien u daar 

belangstelling voor heeft neemt u dan even vooraf contact op. Tel. 055-5051344. E-mail: reina@witteveen.info 

 

Schaapscheerdersfeest 

 

Ook dit jaar worden er tijdens het Schaapscheerdersfeest weer pannenkoeken gebakken. De 

dames zullen zich weer inzetten voor het Restauratiefonds. U komt toch ook één of meer 

pannenkoeken eten? 

 

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. 

mailto:reina@witteveen.info
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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See you again 

     

Op 26 juni hopen wij met elkaar het seizoen van See You Again af te sluiten. In een dienst 

door de jeugd gemaakt is iedereen erg welkom. Het thema is:  “Opsporing verzocht” 

Om er achter te komen wat of wie er wordt vermist en of er iemand is die kan mee- 

werken aan de oplossing is het echt noodzaak om erbij te zijn. In je eentje iets oplossen is 

altijd moeilijker, je kunt het beter met elkaar doen, dan heb je misschien ook sneller 

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

 

BUITENgewone KERKdienst 

 

BUITENgewoneKERKdienst (WAT) ETEN WE VANDAAG? 

Zondag 5 juni, de dag na het schaapscheerdersfeest, is er om 10.00 uur een kerkdienst bij de schaapskooi 

aan de Loenermark.  Met ‘(WAT) ETEN WE VANDAAG?’ als thema zullen we stil staan bij de alledaagse vraag 

wat we zullen eten bij zoveel keuzemogelijkheden. We realiseren ons daarbij dat dit voor anderen niet 

vanzelfsprekend is, omdat de primaire vraag kan zijn óf ze wel eten vandaag. Deze 

bewustwording wordt concreet gemaakt door het project van maaltijdvoorzieningen 

voor kinderen in Oekraïne (HOME voor Lopatyn)  bij de collecte 

te ondersteunen. U/je bent van harte uitgenodigd. De net 

geschoren schapen verwelkomen ons ‘s morgens om 10.00 uur. Ds. 

H. van Driel zal de dienst leiden en aansluitend aan de dienst is er koffie/thee en limonade. 

Bij regen wordt de dienst in de kerk gehouden. Bij droog weer is er geen dienst in de kerk. 

De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het Geldersch Landschap en Kasteelen. 

 

Afwezig 

 

Ds. van Driel is afwezig van 7 juni t/m 6 juli 2016. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met 

mevr. R. Witteveen: tel. 055-5051344, b.g.g. mevr. A. Gooiker: 055-5051862 

 

Vanuit de pastorie 

 

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

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

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 juni 2016 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 

 

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

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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Verjaardagen 

 

 Op 1 juni hoopt de heer B.H. Luesink 85 jaar te worden.  

   Hij woont: Eerbeekseweg 106, 7371 CL  Loenen Gld.  

 

 Op 7 juni hoopt mevr. S.G. Holdijk-Put 85 jaar te worden.  

   Zij woont Hoofdweg 29, 7371 AD  Loenen Gld.  

 
 Op 10 juni hoopt mevr. C.M. van Oorspronk-Eekhof 93 jaar te worden. 

  Zij woont Hoofdweg 125, 7371 GG  Loenen. 

 
 Op 19 juni hoopt mevr. G.J. Reuvekamp-Modderkolk 80 jaar te worden.  

   Zij woont: Loenerdrift 132, 7371 CN  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 9 juni hopen de heer en mevr. H. Kruk-Wolters  hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Zij wonen Eerbeekseweg 68, 7371 CJ Loenen Gld.  
 

Op 21 juni hopen de heer en mevr. H.M. Witteveen-Plant hun 50-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Zij wonen: De Kempe 3A, 7371 BT  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. 
 

Loterij Zonnebloem 

 

Landelijk is de loterij van de Zonnebloem  2016 op 14 april van start gegaan.                                                                     

Ook in Loenen zullen onze medewerkers in de komende weken bij u aanbellen. Wij 

hopen dat u ze hartelijk ontvangt en dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen 

rekenen en dat zij veel loten mogen verkopen. Van de opbrengst komt een groot 

gedeelte ten goede aan onze eigen afdeling, de Zonnebloem Loenen! 

Wilt u meer informatie over de Zonnebloem, u mag altijd bellen naar:                                           

voorzitster,           Dicky Verheul-Limpers,      055 5051360                                                                                      

penningmeester,    Karin Aartsen,                    055 3014378                                                                                                         

secretaris,            Germa Teunissen- Hofman,  0657942479 
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Kleurplaat – De ontsnapping  van Petrus 

 

 

Mooie opbrengst collecte ZOA! 
 

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van € 1.227,46 opgebracht.  

(Ruim € 150,-- meer dan vorig jaar!!) Daarmee zijn de 13 collectanten er weer in geslaagd de collecte 

tot een succes te maken. ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken. 

Collectant gemist? 

U kunt alsnog geld overmaken via www.zoa.nl/doneer , of sms ‘ZOA’ naar 4333 

(€ 1,50 per bericht). Voor meer informatie www.zoa.nl.  

In 2017 is de collecte t.b.v. ZOA in de week van 19 tot en met 25 maart. 

Als ook u dan uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze 

collecte te lopen dan hoor ik dat graag. 

 

Christien Jurriens, Horstweg 19a  Loenen, Tel. 055- 505 17 82  

http://www.zoa.nl/doneer
http://www.zoa.nl/
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Overdenking   

   

In de maand juni herdenkt de katholieke kerk een aantal historische gebeurtenissen in de Christelijke kerk. 

Op 5 juni 754 werd bij Dokkum Bonifatius vermoord samen met 52 metgezellen. Het motief van de daders is 

niet bekend, was het een moord op religieuze gronden  of was het een ordinaire roofmoord?  Bonifatius, die 

eigenlijk Winfried heette, werd omstreeks 680 in Engeland geboren. Hij reisde veel en toen hij daar naar 

eigen inzicht te oud voor geworden was, werd hij bisschop van Mainz en richtte hij de abdij van Fulda op. Op 

tachtig jarige leeftijd reisde hij nog een keer naar het land van de Friezen met het doel die voor het 

Christendom te winnen. Dit met fatale afloop. Volgens de legende 

heeft Bonifatius zich nog verweerd door een boek voor zijn hoofd te 

houden. Zo wordt hij in schoolboekjes ook afgebeeld. 

En hebben we nog meer regionale stimulators van het Christendom? 

Jazeker, bij voorbeeld Norbertus van Gennep, omstreeks 1080 in 

Xanten (iets over de grens in Duitsland) geboren, als zoon van 

Heribert, heer van Gennep. Hij stichtte een orde naar de regel van 

Augustinus. Hij wilde adel, clerus en volk hervormen. Ook was hij 

kanunnik van de Sint Victorkerk in Xanten. Van hem is nog een leuke 

legende bekend: Toen Norbertus begin dertig was, reed hij op een 

mooie zonnige dag in het voorjaar door het open veld. Plotseling betrok de lucht en kwam er een zwaar onweer 

opzetten. De bliksem sloeg vlak voor de poten van zijn paard in. Het beest steigerde en wierp Norbertus op de 

grond. Versuft bleef hij een tijdje liggen. Daarop vroeg hij zich net als Paulus hardop Af: “Heer wat moet ik 

doen?” “Wend je af van het kwade en doe alleen het goede. Zoek rust en vrede”, sprak een stem uit de hemel. 

Dat is een goed advies. Laat ik dat ook eens gaan proberen. 

En om de maand juni mee af te sluiten. Op 29 juni herdenken we de marteldood van de twee belangrijkste 

apostelen, namelijk Petrus en Paulus in respectievelijk de jaren 64 en 67 na Christus. Bij benadering dan. De 

jaartallen zijn niet helemaal zeker. Het was in ieder geval onder keizer Nero. 

Willem Klomp 
 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 

 

Heren vrijwilligers, de tijden van de vrijwilligersmorgen in juni zijn gewijzigd i.v.m de 

pleinmarkt op zaterdag 4 juni. De vrijwilligersmorgen is verzet naar woensdag 1 juni om 

8.30. Een extra vrijwilligersmiddag is ingelast op vrijdag 3 juni  om 13.00 uur. We gaan 

dan de spullen vanuit het depot overbrengen naar het terrein. Wie een auto met aanhanger 

heeft, meebrengen graag. Extra personeel is zeer gewenst op deze middag. 

Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp  

 

KVV bijeenkomst 

 

Dinsdagavond 21 juni a.s.  verzorgt het bestuur een heerlijke barbecue, 

waarbij gezelligheid voorop staat. Dit in plaats van de traditionele 

fietstocht. Aanvang 19.30 uur. Bijdrage in de kosten € 5,00.  

 

Het bestuur wil graag weten op hoeveel personen zij moeten rekenen, dus 

daarom graag opgave vooraf bij Joke Blom, tel: 5051134 of Thea Derksen, 

tel: 5051798 (t/m 13 juni). Tot dan !!!  
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Resultaat enquête 

 

Beste mede parochianen. 

Misschien had u al eerder een stukje over de uitkomst van de enquête in 

het parochieblad verwacht. De redenen waarom dit nog niet gebeurd is, 

er liepen een aantal zaken tegelijkertijd waarvan wij even wilden 

afwachten hoe zich dat zou ontwikkelen. Er was in maart een avond 

georganiseerd waarop alle parochianen waren uitgenodigd en waar de 

uitslag van de enquête besproken is. De opkomst viel ons tegen, van de 

honderd personen die een enquête formulier hadden teruggestuurd 

waren er ca 30 aanwezig. De uitslag geeft een meerderheid aan dat men van de kerk een MFC - Multi 

functioneel centrum- wil maken. Een klein aantal wil de kerk als liturgisch gebouw behouden. De ontwikkelingen 

elders tonen aan dat het niet realistisch is om nog verdere pogingen te ondernemen om de kerk open te 

houden. De besturen van de stichting Beheer Pater Dekkerhuis en stichting Pater Dekker (Pleinmarkt) 

hebben een overleg gestart om te onderzoeken of het mogelijk is van beide stichtingen één stichting te 

vormen en zodoende de krachten te bundelen. 

Inmiddels is er door de nieuwe stichting I.O. een brief uitgegaan naar het parochie bestuur met het verzoek 

om de kerk te behouden voor de Eerbeekse parochie gemeenschap en de stichting de mogelijkheid te bieden 

de kerk te kopen. Er is een bod tot koop van de kerk gedaan en men is in overleg en onderhandeling. Een 

beslissing is nog niet gevallen en de onderhandelingen liggen buiten de bemoeienis van de Locatie Raad.  

Op de bijeenkomst zijn er ook suggesties gedaan om de Eerbeekse parochiegemeenschap bij elkaar te houden 

en er voor elkaar te zijn. Er is gesproken over een hernieuwd initiatief tot oecumenische samenwerking en 

vieringen. Benaderen van jonge ouders, speciale jongeren vieringen, koffiemorgen of middag in het Pater 

Dekkerhuis, filmavonden, enz. De pastoraatgroep zal de suggesties en opmerkingen bespreken en met het 

team opnemen. Op dit moment zijn dit de concrete zaken rond de enquête en de toekomst van de H. 

Geestkerk. Henk Gerritsen. secr., Locatie Raad Loenen-Eerbeek. 

 

Pleinmarkt bij de RK- kerk. 

 

Pleinmarkt 4 juni bij de RK- kerk. 

Zaterdag 4 juni is het zover, de pleinmarkt komt er aan! Veel 

vrijwilligers zijn al maanden druk bezig met de noodzakelijke 

voorbereidingen. We hopen er weer een gezellige dag van te 

maken. Het dagschema ziet er als volgt uit: 

Rommelmarkt:      10.00 tot 15.00 uur. 

Veiling:                 11.30 tot 12.30 uur. 

Trekking loterij op het kerkplein:   14.00 tot 14.30 uur.  

Verder hebben we weer een gezellig terras om even bij te praten en wat te eten of te drinken. 

U kunt ook nog loten kopen op het plein en kans maken op mooie prijzen: een geldprijs van € 250,-- ,  een half 

varken, een mooie levensmiddelenmand en vele andere prijzen.  Op deze dag zal ook het schaap- 

scheerdersfeest plaatsvinden. Tussen beide locaties zal een gratis paardentram rijden.  Heeft u nog goede 

spullen voor de rommelmarkt of veiling, de laatste brengavond is gepland op 31mei van 18.30 tot 20.00 uur. 

Onze opslagruimte bevindt zich op het bedrijvenpark Veldhuizen (achter hotel Bosoord) op adres Veldhuizen 

3, loods 21. U wordt van harte uitgenodigd om een hapje te komen eten, een drankje te nuttigen, en onze 

enthousiaste verkopers/-sters  op de pleinmarkt van de handelswaar af te helpen. Er zit vast iets voor u bij. 

We hebben veel mooie spullen. Brengt u goed weer mee, dan zorgen wij, samen met ruim honderd vrijwilligers, 

voor de rest.  Graag tot ziens op 4 juni! Met vriendelijke groet, De commissie pleinmarkt. 



 

Kontaktblad Loenen 11 

Sluitingsdatum copij voor parochieblad Clara 

 

De sluitingsdatum voor de eerstkomende uitgave van het parochie/informatieblad Clara is 6 juni a.s.  
 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 05 juni ‘16  Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede      

Intenties: Overl. Fam. Bijvank /  Henrica Johanna Reusken / Willem Joseph Visseren 

     / Jan Derksen 

 

Za.  11 juni ’16 Woord en communieviering – Voorganger R. den Hartog  

  Intenties:   Cor Hoogervorst / Overl. echtpaar Kamphorst – v. Schaik / Antonia 

    Grada Klomp / Willem Joseph Visseren / Overl. ouders Lieferink – 

    Slief / Wim Biezeman / Gerardus Marinus Dunhoft 

 

Zo 19 juni ’16 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 

 Intenties: Overl. Fam. Bijvank / Lies Elshof – Braam / Overl. Echtpaar Meurs – v.d.  

    Linde / Jan en Lina Schotman – Reusken / Willem Joseph Visseren /  

    Overl. ouders van de  Gouw – Hafkamp / Jan Derksen / Jan Schiphorst /  

    Over. Fam. Schut – Nijenhuis / Overl. ouders Diks – Reulink /  

    Overl. ouders Tiedink – Streppel. 

 

Za 25 juni ’16 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl. ouders Diks – Reulink / Theodora Alberta Maria Kruitbosch –  

    Koolman / Overl. ouders Uiterweerd – ten Broek/ Willem Joseph Visseren/   

    Jan Breij. 

 

Lente / Zomer 

 

Heel langzaam komt een roodgouden gloed 

uit het oosten opzetten tegen de nog donkere 

lucht. 

Even later verschijnt een lichtende bol 

stralend boven de bomen. 

Zilveren randen om de wolken en 

gouden penseelstrepen daar tussendoor. 

 

Licht dat de duisternis opheft en 

mensen vrolijk de dag laat ingaan. 

Licht dat zijn stralen weerkaatst in de 

dauwdruppels en er diamenten van maakt, 

er talloze kleurfacetten in tovert. 

Alles komt tot leven.  

 

In zijn weldadige warmte gaat de mens aan het 

werk. 

Koeien beginnen te grazen 

Vogels heffen hun loflied aan, 

pauzerend op het heetst van de dag 

om later door te gaan tot de zon ondergaat. 

 

Het wordt weer nacht. 

De mensen overdenken de afgelopen dag. 

 

Heeft God de zon niet geschapen als lichtend 

voorbeeld van hemzelf? Zei Hij niet:  

“Ik ben het licht van de wereld?" 

Deze wereld gaat voorbij samen met de zon. 

Dan vervult God Zijn belofte: 

Ikzelf zal de mens verlichten. 

 

Wat een stralende dag zal dat zijn! 
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Kerkdiensten juni 

 

 

Protestantse gemeente 

 Zondag 5 juni    10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Dienst bij de schaapskooi 

       Koffie na de dienst  

       Coll: HOME voor Lopatyn(Oekraïne) 

 

Zondag  12 juni   10.00 uur  Ds. J. Ek – Brummen 

       Coll.: Roosevelthuis 

 

Zondag  19 juni   10.00 uur  Ds. G. Bikker – Harderwijk 

Coll.: Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

Zondag  26 juni  10.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn 

 

 

 

 

See You Again:  zondag 26 juni  afsluitingsdienst jong en oud 10.00 uur in de kerk 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 5 juni (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

       Voorganger pastoor Hofstede – mmv koor Rubato 

 

Zaterdag 11 juni (L)  19.00 uur Woord en communieviering  

   Voorganger R. den Hartog - m.m.v. Con Spirito  

 

Zondag 19 juni (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

       Voorganger pastoor Hofstede – m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 25 juni (L)  19.00 uur Woord en communieviering  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


