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    februari 2017 
Jaargang 48  – nummer 5 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Sommige mensen bereiken de hoogste top van 

de ladder en ontdekken dan pas dat die tegen 

de verkeerde muur staat. 
                                   Covey 
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Diensten 

 

In deze maand februari zijn er twee speciale diensten. De eerste daarvan is op 5 februari. Er is dan een 

“Dienst voor iedereen”, met als thema “Liefde maakt vrij”. Elders in dit nummer kunt u hier meer over lezen. 

Een week later, 12 februari, heb ik een vrije zondag. Ds. H.J.W. Faassen uit Apeldoorn is 

dan onze gastpredikant. Op 19 februari is er een dienst die voorbereid is door een 

tweetal gemeenteleden, Christien Jurriëns en Jettie Tolman. Vanuit het Exodusverhaal 

over de uittocht uit Egypte zal een link worden gelegd met het vluchtelingenwerk. Ook 

over deze dienst kunt u elders in dit nummer meer lezen. Over de dienst op 26 februari 

zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten!  

 

 

Gesprekskring 

 

Wij vervolgen onze lezing van het Johannesevangelie op maandag 13 februari. Op die avond zijn 

we vanaf 20.00 uur te gast bij Willy de Jong, De Steek 2 (tel. 5052001). Aan de orde zullen 

dan komen de hoofdstukken 11:45-57, 12 en 13. We hopen op een goede en leerzame avond! 
 

 

Diaconie 

 

19 febr. Collecte Stichting de Vrolijkheid 

Kinderen in een azc kunnen wel wat Vrolijkheid gebruiken 

Stichting de Vrolijkheid organiseert al meer dan 15 jaar kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met 

kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In 

de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge 

vluchtelingen hun ervaringen verwerken, hun verhaal 

vertellen en hun talenten ontwikkelen. Wij brengen 

Vrolijkheid naar meer dan 25 asielzoekerscentra. Doe mee! 

Ons werk is hard nodig. Stel je voor dat je met of zonder je 

ouders moet vluchten uit je land vanwege oorlog of 

onderdrukking. Als je na een lange reis in Nederland 

terechtkomt, ben je veilig, maar de onzekerheid is nog niet 

voorbij. Nu ben je asielzoeker. Mag je blijven of niet? De 

asielprocedure is een tijd van wachten en spanning. Sommige 

vriendjes mogen blijven, krijgen een status en verhuizen 

naar een gemeente. Andere vriendjes worden uitgezet. Het 

leven in een asielzoekerscentrum is voor kinderen niet 

makkelijk... Tegelijkertijd zitten deze kinderen vol talenten, dromen en veerkracht. De Vrolijkheid spreekt 

deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden. 

Meer informatie zie www.vrolijkheid.nl 

 

 

 

http://www.vrolijkheid.nl/
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Kerkdienst tussen de koeien op 12 maart 

 

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een dienst houden 

tussen de koeien van Natuurmonumenten in de Potstal van de Grootte 

Modderkolk aan de Vrijenbergweg. In volgend kontaktblad krijgt u meer 

informatie, maar reserveer alvast zondag 12 maart om 10 uur. 

Komt allen. 

 

De Uittocht, dienst op 19 februari 

 

Op 19 februari wordt er een dienst gehouden in het kader van kerk vitaal, waarbij gemeenteleden dit samen 

doen met ds. van Driel. Aan ons de eer om voor het eerst deze 'speciale' dienst te organiseren. De dienst 

staat in het teken van de bevrijding uit Egypte van de Israëlieten met een link naar de tegenwoordige tijd met 

de vluchtelingen. Is er bevrijding, en – zo ja- hoe ziet die bevrijding eruit? Hoe ervaren vluchtelingen dit? 

Jeroen Jurriens, een vroegere dorpsgenoot, werkt bij Kerk in Actie en is verantwoordelijk voor de coördinatie 

van de noodhulp in Centraal en Oost-Afrika. Hij komt iets vertellen omtrent dit onderwerp en u kunt vragen 

stellen. De eindcollecte is bestemd voor Stichting Vrolijkheid. Deze stichting verzorgt kunstzinnige en 

creatieve activiteiten voor en met kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Meer informatie hierover kunt 

u lezen bij de berichten van de Diaconie in dit kontaktblad. 

We hopen, dat u het een inspirerende dienst vindt!  

Jettie Tolman en Christien Jurriens. 

 

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 vorige maand was: € 175,-.  

 

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) 

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. 

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. 

 

https://vrolijkheid.nl/


 

Kontaktblad Loenen 

 

 

4 

Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 

Er is een winterstop ingelast. De eerste donderdag van 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 29 januari Missionair werk en kerkgroei 

Onder het motto “help de nieuwe kerk in Utrecht’ willen we de pioniersplek De Haven in de wijk Kanaleneiland 

in Utrecht een hart onder de riem steken. Driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen. 

Er worden voor de bewoners allerlei activiteiten georganiseerd om de kerk in de wijk te brengen. Zo is er 

zondagmiddag een koffiehuis en iedere eerste zondag van de maand een gratis maaltijd. Verder helpen 

gemeenteleden de buren met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van de kinderclubs.  

 

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. 

 

Trots! 

 

Wat hadden we een grote groep kinderen die meededen aan de musical “Volg die ster”. Nu de groep zo groot 

was, konden we de extra podiumstukken, die er met de banken nooit bij in konden, voor het eerst gebruiken. 

Aan het eind kregen de kinderen allemaal een welverdiend applaus. Ook wij waren 

ontzettend trots op al onze sterren. Het afgelopen jaar hebben we bij See You Again 

en bij de “Diensten voor Iedereen” gecollecteerd voor Light for the World. Dit heeft 

het mooie bedrag van € 502,24 opgeleverd. Het aankomende jaar collecteren we voor 

Serious Request. Tijdens de dienst werd er al een bedrag van € 209,19 opgehaald.  

Margriet, Ilja en Erna  
 

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. 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Verkiezing ouderling-kerkrentmeester 

     

In haar vergadering van 16 januari jl. heeft de kerkenraad mevrouw J.E. Tolman-Jochems, Hoofdweg 112, 

verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn erg blij dat zij het college van kerkrentmeesters komt 

versterken. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de 

bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de 

gemeente. Deze dienen uiterlijk tot en met 8 februari schriftelijk en 

ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

 

 

Dienst voor iedereen op 5 Februari  

 

Op 5 februari is er weer een dienst voor iedereen. Het thema van deze dienst is Liefde maakt vrij. De fresco 

van Michelangelo laat zien dat God de mens vrij laat. Vrij om in liefde je eigen keuzes te maken. 

Tijdens deze dienst wordt medewerking verleent door popkoor Young Voices.  Het belooft een swingende 

dienst te worden, dus tot 5 februari om 10.00uur? 

 

Giften 

 

Wij mochten een gift ontvangen van € 20.- (fam. v. R.). Er zijn ook nog 2 giften ontvangen 

van ieders €50,- en een gift t.b.v. het kerkhof a €500,-  

Onze hartelijke dank hiervoor! 

 

Vanuit de pastorie 

 

Wensen wij u allen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. 

 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 februari 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 

 

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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In Memoriam 

 

Op donderdag 22 december 2016 is overleden mevrouw Cornelia Maria Buijsman-Blokker 

op 95-jarige leeftijd.  Zij woonde in “de vier dorpen” in Beekbergen. Dinsdag 27 december 

hebben we voor haar gebeden in de avondwake. De volgende dag vond de plechtige 

uitvaartviering plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna zij te ruste is gelegd 

op het parochiële kerkhof aldaar. 

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie, heel veel 

sterkte en Gods troostende zegen toe. 

 

Verjaardagen 

 

Op 5 februari hoopt de heer J.E. Schut 80 jaar te worden. Eerbeekseweg 77, 7371 CD Loenen Gld. 

 

Op 7 februari hoopt de heer J. Dieseraad 90 jaar te worden. Watermolen 1, 7371 SP Loenen Gld. 

 

Op 27 februari hoopt Truus Revenberg 90 jaar te worden. Zij woont aan de 

Molenbeek.  

 

Op 28 februari hoopt mevr. H.G. van Zeumeren-Ilbrink 95 jaar te worden. Zij woont 

Molenbeek 82, 7371 SZ Loenen Gld. 

Namens onze gemeente en de geloofsgemeenschap willen wij hen 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 25 februari hopen de heer en mevr. Bluemink-Kup hun 45-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Zij wonen: Veldhuizen 5, 7371 GM  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. 

 

Uitkomen van het kontaktblad 

 

Maand van uitkomen Inleverdatum per post Inleverdatum digitaal 

April 9 maart 10 maart 

Mei 13 April 14 April 

Juni 11 mei 12 mei 

Juli 8 juni 9 juni 

Augustus 13 Juli 14 Juli 

September 10 Augustus 11 Augustus 

Oktober 14 September 15 September 

November 12 Oktober 13 Oktober 

December 9 November 10 November 
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Kleurplaat – Jezus als twaalfjarige 
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Overdenking door J.W.C. van Driel 

   

Bartimeüs. Velen van ons zullen weten dat dat de 

naam is van de christelijke organisatie die 

slechtziende en blinde mensen ondersteunt om het 

leven te leven zoals zij dat willen. Al meer dan 100 

jaar biedt Bartimeüs onderwijs, zorg en 

dienstverlening aan mensen met een visuele 

beperking. Iets minder bekend is misschien het 

feit dat Bartimeüs zijn naam ontleent aan een 

blinde bedelaar met die naam. In het evangelie van 

Marcus (10: 46-52) wordt er 

een mooi verhaal over hem 

verteld. Deze bijbelse 

Bartimeüs leefde in een andere 

tijd en in een andere 

samenleving dan de onze. Er 

waren destijds geen 

instellingen of organisaties om 

mensen met een lichamelijke of 

geestelijke beperking op te 

vangen en te begeleiden. Integendeel; iedereen 

moest zichzelf maar zien te redden. En wie dat 

niet kon, was aangewezen op de barmhartigheid van 

anderen en moest letterlijk en figuurlijk zijn of 

haar hand ophouden. 

Zo was ook Bartimeüs gedwongen om te bedelen. 

Hij had van zijn ellende zijn broodwinning gemaakt. 

Andere mogelijkheden waren er eigenlijk niet, 

zoals dat in veel landen in de Derde Wereld nog 

steeds het geval is. Marcus vertelt ons dat 

Bartimeüs aan de kant van de weg zit. Dat is een 

symbolische plek. In meer dan één opzicht zit hij 

aan de kant. Aan het echte maatschappelijke 

verkeer neemt hij geen deel, echt contact met 

andere mensen is er niet. Hij maakt geen deel uit 

van de gemeenschap. Een triest en uitzichtsloos 

bestaan......... 

Maar dan hoort hij dat Jezus in de buurt is. 

Waarschijnlijk is er niemand naar hem toegekomen 

om hem dit te zeggen, maar uit het gepraat en 

geroep van de voorbijgangers heeft hij het 

begrepen. Hoe  dan ook: over Jezus had Bartimeüs 

al het nodige gehoord. Hij had gehoord dat door de 

goddelijke kracht van die rabbi uit Nazareth 

blinden en doven, melaatsen en verlamden genezing 

hadden gevonden. Zou Jezus soms de zoon van 

David zijn, de lang verwachte Messias, de mens 

naar Gods hart? Zou er dan ook voor hem, voor 

Bartimeüs, nog iets te hopen zijn? Het is in elk 

geval nu of nooit, moet hij gedacht hebben, want 

bij het naderen van Jezus riep hij luidkeels uit: 

“Zoon van David, heb medelijden met mij!” Zoon van 

David; het is heel opmerkelijk dat tot nu niemand 

in het evangelie Jezus met deze woorden, met 

deze eretitel heeft aangesproken. Alle mensen die 

tot nu toe Zijn woorden hebben gehoord 

en Zijn daden hebben gezien, waren 

blijkbaar ziende blind. 

Blind voor wie Jezus ten diepste is: de 

Messias, de Zoon van David, degene op 

wie alle hoop is gevestigd en naar wie alle 

verwachtingen uitgaan. 

Wanneer Jezus hoort dat Hij geroepen 

wordt, laat Hij Bartimeüs bij zich komen. 

En wat er dan gebeurt is heel bijzonder 

en vol symboliek. Bartimeüs werpt zijn mantel af, 

springt op en loopt in de richting van Jezus. Die 

mantel is het bedelaarskleed dat hij droeg als een 

soort uniform, als een onderdeel van zijn identiteit 

als bedelaar. Die mantel is het symbool van het 

trieste en uitzichtsloze bestaan dat hij tot dan toe 

geleden had, het symbool van een triest verleden. 

Maar met dat verleden wil Bartimeüs nu breken. 

Hij wil zijn oude leven achter zich laten. 

“Wat wil je dat ik voor je doe?”, vraagt Jezus. Dat 

lijkt een overbodige vraag aan iemand die niet kan 

zien. Toch schept Jezus hiermee ruimte. Ruimte 

waarin Bartimeüs zelf zijn verlangen kenbaar kan 

maken. Daar zit een wijze les in. Met al onze goede 

bedoelingen denken wij maar al te vaak en al te snel 

te weten wat een ander wil of nodig heeft. Zonder 

echt te vragen vullen wij dan al van alles in. Maar 

hier wordt Bartimeüs voor vol aangezien en wordt 

hij uitgenodigd om zelf te zeggen wat hij wil: “Dat 

ik weer kan zien.” En dan zegt Jezus: “Ga heen, je 

geloof heeft je behouden.” Bartimeüs was blind, 

maar toch kon hij zien wie Jezus was: met de ogen 

van het geloof. 

“En terstond werd hij ziende en hij volgde Jezus 

op de weg.”   
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In onze tijd worden wij door van alles en nog wat in 

beslag genomen. We hebben het druk of we maken 

ons druk. Elke dag weer komt er een vloedgolf aan 

informatie op ons af. De reclame praat ons van 

alles aan. We staren ons blind op zaken die niet van 

wezenlijk belang zijn en daardoor dreigen we 

verblind te raken voor datgene wat er echt toe 

doet: mens en medemens te zijn zoals God het ooit 

bedoeld heeft. Moge Hij ons daarvoor de ogen 

openen! 

 

K.V.V Bijeenkomst 

 

Op dinsdag 21 februari krijgen wij uitleg van de brandweer Loenen. Om 19.30 uur 

worden wij bij de brandweerkazerne verwacht aan de Leeuwenbergweg. Wij krijgen 

informatie, kunnen de brandweerauto met zijn uitrusting bekijken en natuurlijk 

kunnen er vragen worden gesteld. 

Weer een zeer informatieve avond; belangrijk voor eenieder. 

Tot de 21e februari! 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 04 febr. ’17 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Sebastiaan 

 Intenties: Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde/ Overl. Fam. Bijvank/ Willem Joseph  

   Visseren 

 

Zo. 12 febr. ‘17  Woord en communieviering – Voorganger dhr. Oude Voshaar 

Intenties:        Willem Joseph Visseren/ Wilhelmina Maria Brom-Paalman/ 

                              Gerhardus Marinus Dunhoft 

 

Za. 18 febr. ’17 Eucharistieviering Voorganger Pastoor Daggenvoorde 

Intenties:        Hendrikus Antonius Reulink/Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek/ 

         Overl.echtpaar Kamphorst-v. Schaik/ Overl echtpaar Meurs-v.d. Linde 

                               Jan en Lina Schotman-Reusken/ Overl. Fam.Bijvank/ 

                               Hermannus Wilhelmus Bijvank/ Willem Joseph Visseren 

 

Zo. 26 febr. ’17 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Jan Breij/ Willem Joseph Visseren/ Antonia Grada Klomp/  

                              Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman/ Geert Mulder/  

                              Jacoba Tiemessen-Peters/Jan Schiphorst/ Overl. Ouders Tiedink- 

   Streppel/ Uit dankbaarheid bij de viering van mijn 90 ste verjaardag. 
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Kerkdiensten februari 

 

 

Protestantse gemeente 

  

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

       Dienst voor iedereen 

       Koffie na de dienst  

 

Zondag 12 februari   10.00 uur  Ds. H.W.J. Faassen -  Apeldoorn 

        

Zondag 19 februari  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Coll.: Collecte: Stichting Vrolijkheid 

 

Zondag 26 februari  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 

  

 

 

See You Again:  

  

5 februari “Dienst voor iedereen” 10.00 uur in de kerk 

14 februari oudste groep  19.00 uur in de Bruisbeek 

19 februari jongste groep  10.00 uur in de Bruisbeek 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 4 febr. (L)   19.00 uur Eucharistieviering  

                                                 Voorganger Pastoor Sebastiaan 

 

Zondag 12 febr. (L)  10.00 uur Woord en communieviering (koffie na de viering) 

          Voorganger dhr. Oude Voshaar – mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 18 febr. (L)  19.00 uur Eucharistieviering  

                                                                  Voorganger Pastoor Daggenvoorde - mmv Con Spirito 

 

Zondag 26 febr. (L)                10.00 uur    Woord en communieviering 

                                                                  Voorganger Pastor Vroom - mmv Con Spirito 

 

 

 
 
 
 


