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Diensten 

 

Zoals u in het decembernummer al kon lezen, is er op 1 januari geen dienst. 

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op 8 januari. Traditiegetrouw staan na afloop van deze eerste dienst in 

het nieuwe jaar de koffie, de thee èn de oliebollen klaar. We kunnen elkaar dan een goed 

en gezegend 2017 wensen. Eenieder is van harte welkom!  

Een week later, 15 januari, is de jaarlijkse oecumenische dienst in het kader van de Week 

van Gebed voor de eenheid. Het thema wordt ons dit jaar aangereikt door de Duitse 

kerken, waarbij aansluiting gezocht is bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het 

thema is: 

 

                                              “JOUW HAND, MIJN GLIMLACH”  

 

Aan deze dienst werken mee het Beraad van Kerken, het koor “Con Spirito” o.l.v. Corné de Haan, pastor I. 

Kantoci en ondergetekende. Na afloop is er koffie en thee. Daarna zullen vrijwillig(st)ers van beide kerken bij 

de ouderen en zieken in ons dorp attenties bezorgen. Voor hun inzet willen wij hen alvast heel hartelijk 

bedanken! In verband hiermee begint deze dienst om 9.30 uur!! 

Op 22 januari heb ik een vrije zondag. Gastpredikant zal dan zijn de heer H.J. Boon 

uit Zelhem. 

Een week later, de 29e, is er een bijzondere dienst die grotendeels ingevuld zal 

worden door Nellie Markus. Zij heeft aan ons gevraagd of zij bij ons de door haar 

geschreven voorstelling “Alejandra en José” in de kerk mag opvoeren. Deze monoloog 

gaat over het leven van twee (straat)jongeren in Mexico. Zij wonen in een familiehuis 

van de organisatie Wereld Ouders in Nederland. Met het geld dat opgehaald wordt 

met deze voorstelling wil men creatieve projecten een vast onderdeel laten zijn in het familiehuis in 

Cuernavaca. Deze projecten helpen de jongeren om traumatische ervaringen uit hun verleden te verwerken en 

een plaats te geven. Nellie Markus vraagt niet een bepaald bedrag voor deze voorstelling, maar er is uiteraard 

wel een extra collecte. We hopen dan ook dat u met gulle hand wilt geven! 

 

Diaconie 

 

22 jan. Collecte Werelddiaconaat Indonesië.  

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie 

Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd 

een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint 

partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op 

biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale 

kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun 

nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de 

nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen 

hebben. 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
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Najaarszendingscollecte 

In de week van 2 tot 7 november werd de traditionele najaarszendingscollecte weer gehouden. De opbrengst 

was prima, 1340 euro en hiervoor willen we de “lopers en gevers” hartelijk voor bedanken. Het geld is zoals U 

weet bestemd voor “Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia”  

 

Gesprekskring 

 

De leden van de gesprekskring ontmoeten elkaar weer op maandag 23 januari. Vanaf 20.00 uur 

zijn wij dan welkom bij Tonni Duiker, De Kempe 17, tel.nr. 5336924. Aan de orde zullen dan komen 

de hoofdstukken 9, 10 en 11: 1-44. 

Wij hopen op een goede en leerzame avond! Wilt u bij verhindering contact opnemen met de gastvrouw? 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56.  

U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om 

spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk.  

De opbrengst van december was €855,40! Een verdubbeling van onze toch altijd al hoge 

opbrengst. Dit komt doordat wij erg veel meubelen en andere spullen op hebben mogen halen 

bij Kieveen. Onze hartelijke dank daarvoor! 

 

Oud IJzer Inzamelpunt 

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan de Hameinde 1 

(terrein van Maalderink-Reusken) Dit geldt niet voor de maand december. Dan is het vanwege de feestdagen 

niet mogelijk.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 

Ap Kobussen  055-5051136 

Jan Nijhof  055-5051028 

Henk Kok  055-5051102 

Tonnie Wansink 055-5051873 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

Jan Brugman  055-5051458 

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

 

Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 

Er is een winterstop ingelast. Donderdag 2 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. 

 

Collecte  

8 januari is de uitgangscollecte voor het kerkgebouw en de begraafplaats. 

 

Giften 

T.b.v. de restauratie van het kerkhof zijn 2 giften ontvangen van resp. €500,0 en €50,-. Ook zijn er resp. 

€100,- (uit dankbaarheid) en €90,- ontvangen. Allen hartelijk dank voor uw gift. 
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Financiële info nov 2016 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Nov ’16      4.317,70   50.867,09  

Collectes diensten: 

Nov ’16    381,46    2.351,97  

Kerkbalans 2017 komt eraan! 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn 

kerk verbindt’. Tussen 21 januari en 5 februari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. 

Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een 

vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans 

vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u 

mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 

vervullen. 

 

Afronding herinrichting en verkoop kerkbanken/ gevelkachels 

Rond de verschijningsdatum van dit nummer van het Kontaktblad nadert de herinrichting van de kerk zijn 

voltooiing. De kerk is al in gebruik genomen en nu wordt er nog gewerkt aan de nieuwe toiletten. 

Onderdeel van de herinrichting was het verwijderen van een aantal kerkbanken om zo een flexibele ruimte te 

kunnen bieden. Een deel van de verwijderde kerkbanken zijn weer op een andere plek teruggeplaatst, maar er 

zijn er nog een heel aantal over. Deze banken willen we te koop aanbieden voor een vaste prijs van € 50,00. 

Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar 

famcroon@xs4all.nl of te bellen met M. de Croon op het nummer 055-5053667. Zijn er meer 

geïnteresseerden dan beschikbare kerkbanken, dan wordt er geloot waarbij gemeenteleden voorrang hebben. 

Vooralsnog wordt er uitgegaan van één bank per geïnteresseerde. 

Tevens zijn er ook nog een aantal gevelkachels te koop tegen elk aannemelijk bod. Ook hiervoor kunt u contact 

opnemen via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.  

U kunt uw interesse kenbaar maken tot uiterlijk vrijdag 20 januari. De banken/ gevelkachels kunt u afhalen op 

zaterdag 21 januari tussen 10.00 en 12.00 uur bij het Jeugdhuis onder kontante betaling. Eventuele loting 

vindt direct voorafgaand plaats. 

 

Loenen Vitaal 

 

Tijdens de goed bezochte gemeenteavond d.d. 24 november is er een 

korte terugkoppeling geweest van de positieve opbrengsten van Loenen 

Vitaal. Zo word je hartelijk welkom geheten ‘s morgens voor de 

kerkdienst. Gaan we met diegene die het leuk vinden, voor de dienst de 

nieuwe liederen instuderen, zodat we tijdens de dienst uit volle borst 

kunnen meezingen en blijven we de dingen die goed gaan gewoon doen.  

In 2017 komen er ook nog een aantal mooie initiatieven. Zo wordt het sportieve initiatief van zaterdag 11 

december om samen te gaan mountainbiken herhaald, gaan we een keer ‘happen en trappen’, worden de nieuwe 

leden die vorig jaar in Loenen zijn komen wonen uitgenodigd voor een kop koffie/thee en krijgen we 

kerkdiensten die door gemeenteleden worden ingevuld.  

Heeft u/ Heb jij ook nog een leuk idee waar je positieve energie van krijgt, schiet één van de 

kerkenraadsleden aan. 

Met vriendelijke groet, Kerkenraad Protestantse Gemeente Loenen (Veluwe)      

mailto:famcroon@xs4all.nl
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Giften 

 

In de afgelopen weken ontvingen wij € 50.- (Fam. S.), € 40.- (Fam. S.) en € 100.- (NN, uit dankbaarheid). Onze 

hartelijke dank voor deze goede gaven! 

 

Vanuit de pastorie 

 

Bedanken wij iedereen voor de vele kaarten en attenties die rondom de feestdagen mochten ontvangen. Het is 

fijn om ook op deze wijze onze onderlinge verbondenheid te ervaren! Van onze kant wensen wij iedereen een 

goed en gezegend 2017 onder Gods zegen. 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het februari nummer 2017 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 januari 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 januari 2017. 

 

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

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

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 - 5051753 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Nada Mandic   tel: 06 – 81608738 

Bruno vd Werff  tel: 06 - 40372602 

 

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:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Verjaardagen 

 

Op 21 januari hoopt de heer G.J. Berends 80 jaar te worden. Hij woont: Groeneweg 18,  

6961 JB Eerbeek 

Namens onze gemeente willen wij de jarige 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. 

 

Bidden met de Benen 

 

Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de Benen een wandeling in of rondom 

Apeldoorn met een meditatief thema. 

Deze wandelingen beginnen steeds om 9.30 u.in een kerk of kapel. Na een korte meditatie, een pelgrimszege 

en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan. Op zaterdag 14 januari 

2017 wandelen wij vanuit de Dorpskerk van Twello, aan de Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello.  

Het jaarthema is Een Toegewijd Lichaam, en het thema van deze wandeling: Neus/ ruiken. 

Het is een wandeling van ± 10 kilometer.   

Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en de thema's zijn zo gekozen dat deze dat 

ook doen. In elke route zit ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de 

verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de meditatieve vragen die 

worden aangereikt. 

De deelnemers vinden elkaar weer bij een horecagelegenheid waar onder het genot 

van koffie of thee bijgepraat kan worden en daarna loopt iedereen weer terug 

naar het beginpunt van de tocht. 

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom. 

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact 

opnemen met: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl of 

Ronald Dashorst, 0616912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl. De nieuwsbrief kunt u aanvragen op 

biddenmetdebenen@gmail.com. 

 

RTV Veluwezoom 2017 

 

Uitzenddata van RTV Veluwezoom, 2017. 

Alle vieringen van uit onze parochiekerk H.Antonius Abt, worden uitgezonden via onze eigen kerk TV.  

Er zijn misschien ook mensen die de vieringen niet via de TV of laptop of 

tablet kunnen zien omdat ze niet de mogelijkheid van internet hebben. 

Een alternatief is om de vieringen te beluisteren via RTV Veluwezoom.  

Iedere zondagavond om 20.00 uur worden er kerkdiensten uitgezonden van 

de kerken in de regio.  RK Loenen, PKN Eerbeek en PKN Brummen komen in 

een vaste cyclus aan de beurt. De zondagavond uitzending van RK Loenen is 

van een van de voorgaande vieringen. De uitzenddata voor RK Loenen zijn 

als volgt vastgelegd. 

8 en 29 januari   19 februari   5 maart   2 en 16 april   7 en 25 mei   11 juni   2 en 23 juli 

 6 en 27 augustus   17 september   8 oktober 5 en 26 november   17 en 31 december, en 7 januari 2018.  

Henk Gerritsen. 
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Slotviering H. Geestkerk, Eerbeek 

 

Zondag 4 december is onder zeer grote belangstelling de laatste H. Mis opgedragen en aansluitend is de 

H.Geestkerk aan de Eredienst onttrokken. 

Locatieraad voorzitter Bert Meurs memoreerde in zijn toespraak dat we ons uiterste 

best gedaan hebben om de kerk voor de Eredienst te behouden. Uiteindelijk hebben we 

moeten aanvaarden dat dit niet haalbaar was. We moeten onze blik nu richten op de 

toekomst en we mogen ons gelukkig prijzen dat het gebouw voor de hele Eerbeekse 

gemeenschap behouden blijft, dankzij de aankoop van de kerk door de stichting Pater 

Dekker. 

Het was een gedenkwaardige en ingetogen viering. Ons koor Con Spirito bracht mooie en 

toepasselijke liederen ten gehore. 

In de overweging van Pastoor Daggenvoorde was merkbaar dat de sluiting ook hem erg ter harte ging en hij 

meevoelde met de Eerbeekse parochianen die hun dierbare kerk moeten gaan missen. 

Bij het ontbloten van het altaar en de processie was de emotie voelbaar. Tijdens de processie zong het koor 

het Zonnelied. Het lijflied van Pater Dekker. 

Pieter de Wolf overhandigde de sleutel aan de voorzitter van de stichting Pater Dekker, de heer Harry 

Hoekstra. In hun toespraken gaven beide aan dat de onderhandelingen niet altijd van een leien dakje waren 

gegaan, maar waren tevreden dat de koop een feit is geworden. 

Harry Hoekstra opperde een aantal mogelijkheden voor de toekomst en men is druk bezig met het uitwerken 

van de plannen. 

Na de viering was er voor ieder een kopje koffie of thee met een gebakje. Er werd nog druk nagepraat waarbij 

de teneur was dat men het een hele indrukwekkende dienst was geweest. 

Wij willen allen die meegewerkt hebben aan deze slotviering van harte bedanken, en wensen het bestuur van 

de stichting Pater Dekker een goede start en een goede toekomst toe. 

Henk Gerritsen.  

 

Koffiemiddag 

 

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis: van 14.30 (!)-16.30 

uur. Noteer alvast in uw agenda: 

26 januari: pater Dries van den Akker met een programma over heiligen 

23 februari: pastoor Paul Daggenvoorde: Roeping tot het priesterschap 

Wanneer u vervoer nodig heeft: bel daags tevoren: 06-40372602. En neem uw 

buurman of buurvrouw eens mee! Bruno en Anneke van der Werff 

 

Pastoraatgroep 

 

Nu de H. Geestkerk in eigen beheer van de Pater Dekkerstichting is gekomen, zoeken we iemand uit Eerbeek 

om de pastoraatgroep te versterken. Zo kunnen we beter nadenken over nieuwe parochiële activiteiten in het 

gebouw. Neem contact op met Bruno van der Werff ( 06-40372602 of e-mail: 

brunovdwerff@gmail.com) Wie doet er mee??? 

 

 

 

mailto:brunovdwerff@gmail.com
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Pluszegels en de Voedselbank 

 

Wanneer u boodschappen doet bij de PLUS, kunt u weer zegels voor een voedselpakket krijgen. Wilt u deze 

a.u.b. accepteren en bewaren? De actie loopt tot begin februari en dan gaan we ze weer verzamelen voor de 

voedselbank. 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

In januari en februari is er op de eerste vrijdagmorgen van de maand geen klussenmorgen op 

het kerkhof en aangrenzende terreinen. Winterstop. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Vrijwilligersavond zaterdag 18 februari 2017 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze parochies. We prijzen ons gelukkig dat we een 

grote groep vrijwilligers hebben die zich op allerlei terrein inzetten. 

De locatieraad wil alle vrijwilligers uit Eerbeek en Loenen graag bedanken voor hun 

inzet. Dit doen we op de vrijwilligersavond die gehouden wordt in het Parochiehuis in 

Loenen. 

De datum is 18 februari 2017, aanvang na de viering van 19.00 uur.  

De locatieraad nodigt iedereen die op een of andere manier zijn of haar steentje 

bijdraagt van harte uit om deze avond aanwezig te zijn. 

Henk Gerritsen. 

 

Bijbelleesgroep Eerbeek – Lezen in de bijbel 

 

Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms 

zeggen de teksten je ook niets. 

Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur 

opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen? 

In het najaar lazen we teksten over “Gebed in de Bijbel” 

De teksten bleken verrassend actueel en we deden bijzondere ontdekkingen. In 

januari gaan we verder met teksten over “Gelovige vrouwen in de Bijbel”. U kunt 

nog meedoen. 

Ervaring met Bijbellezen is niet vereist. Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom 

van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom. 

De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj. 

Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 20 april, 18 mei  

donderdagmiddag van 13.30-15.30u in het Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek 

 

Info en aanmelden bij: Anneke van der Werff-Verbraak, Telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046 

of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com 

 Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak avdwerffverbraak@gmail.com 

 

 

 

mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
mailto:avdwerffverbraak@gmail.com


 

Kontaktblad Loenen 9 

Themabijeenkomsten in Beekbergen 

 

In het kader van haar jaarthema Zo Vader, zo Zoon organiseert de Hervormde Gemeente Beekbergen 

binnenkort twee aansprekende thema-avonden met deskundige sprekers. Belangstellenden 

zijn daarbij hartelijk welkom! 

Het gaat in dit jaarthema over karaktervorming van een discipel van Jezus. De vrucht van 

de Geest, die beschreven staat in Galaten 5 vers 22, is daarbij uitgangspunt: liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (trouw), zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing (matigheid). 

Op dinsdag 24 januari is pater H. Jongerius van de Orde der Dominicanen uit Huissen onze 

gast. Hij biedt ons een inkijkje in het kloosterleven. Wat kunnen we daarvan leren als het gaat om de vorming 

van ons karakter?  

Op dinsdag 14 februari komt  de psychologische kant van ons karakter aan de orde. De avond staat onder 

leiding van drs A.T. Hegger, psycholoog en psychotherapeut bij Eleos.  

Plaats van samenkomst is het Hoogepad aan de Papenberg 5 in Beekbergen. Inloop met koffie en thee om 19.30 

uur. Aanvang om 19.45 uur. Sluiting om 21.45 uur. 

 

Informatie: Anne-Marie van der Grift - 055-3013122 

 

K.V.V Bijeenkomst 

 

Op dinsdag 17 januari 2017 is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2017. 

Na elkaar alle goeds toegewenst te hebben, gaan we beginnen met onze 

jaarvergadering. En na de pauze, zoals gebruikelijk, de welbekende bingo. 

Er zijn weer leuke prijsjes te winnen, maar de gezelligheid staat voorop. 

U bent van harte welkom om 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 08 jan. ’17 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl. Fam Bijvank/ Overl ouders Freriks-Uiterweerd/  

    Overl. Echtpaar Meurs-v.d.Linde/ Jan en Lina Schotman-Reusken/ 

                                 Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik/ Willem Joseph Visseren 

 

Zo. 15 jan. ‘17  Oecumenische Dienst in Prot. Kerk Loenen  

 

 

Za. 21 jan. ’17 Woord en communieviering Voorganger Pastor Kantoci 

intenties:        Antonia Grada Klomp/ Overl. Fam Bijvank/ Hendrikus Antonius Reulink 

                               Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek/ Willem Joseph Visseren/ 

                              Hermannus Wilhelmus Bijvank. 

 

Zo. 29 jan. ’17 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman/ Willem Joseph Visseren 

   

 

 



 

Kontaktblad Loenen 10 

Kerkdiensten januari 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag 1 januari      GEEN DIENST 

         

Zondag   8 januari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Nieuwjaarsdienst  

       Na de dienst: koffie met oliebollen 

 

Zondag 15 januari  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci   

Oecumenische gebedsdienst m.m.v.  

“Con Spirito”  

Koffie na de dienst 

 

Zondag 22 januari  10.00 uur  Dhr. H.J. Boon – Zelhem 

       Collecte: Wereld Diaconaat, Indonesië 

 

Zondag 29 januari  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/Mevr. N. Markus 

       Koffie na de dienst 

Collecte: familiehuis voor Mexicaanse straatkinderen. 

 

See You Again:  

 

15 januari Iedereen See You Again 9.30 uur ontbijt in de Bruisbeek 

 

24 januari Oudste groep See You Again 19.00 uur Bruisbeek  
  

29 januari Jongste groep See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 8 jan.  (L)   10.00 uur Woord en communieviering (Nieuwjaarsreceptie) 

                                                 Voorganger Pastor Vroom - mmv Con Spirito 

 

Zondag 15 jan. (L)   9.30 uur Oecumenische Dienst in Prot.Kerk te Loenen   

 

Zaterdag 21 jan. (L)  19.00 uur Woord en communieviering  

                                                                  Voorganger Pastor Kantoci  

 

Zondag   29 jan. (L)                10.00 uur    Woord en communieviering 

                                                                  Voorganger Pastor Vroom - mmv Con Spirito 

 


