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Diensten 
 

Voor het derde achtereenvolgende jaar zal er op de zondag na het schaapscheerdersfeest, 
4 juni, een dienst bij de schaapskooi worden gehouden. Omdat het op diezelfde zondag 
Pinksteren is, is dit een oecumenische dienst waaraan het Beraad van Kerken, pastor 
Kantoci en ondergetekende meewerken. Deze bijzondere dienst begint om 10.00 uur en 
heeft als thema: “GEES†IG”. Met jong en oud hopen wij het feest van de Heilige Geest te 
vieren. Na afloop is er koffie, thee en limonade.  
In verband met mijn vakantie komen er op de andere zondagen in juni gastpredikanten naar 
Loenen. 
Zo zal op 11 juni de dienst worden geleid door ds. J. Lammers uit Beekbergen. Een week later, 18 juni zal ds. 
J.P.E. Breure uit Voorthuizen voorgaan. Op de laatste zondag van deze maand, 25 juni is ds. G. Bikker uit 
Harderwijk onze gastpredikant. 
Goede en gezegende diensten gewenst! 
 

See You Again 
 
In het vorige kontaktblad kon u lezen over het inzamelen van hard plastic doppen en 
deksels voor KNGF Geleidehonden. Er kwamen veel vragen over welke doppen wel of 
niet mogen. De doppen mogen niet gemakkelijk dubbel te vouwen zijn. Ze moeten vrij 
zijn van andere materialen b.v. karton, stickers, rubber en metalen. De enige 
uitzondering hierin zijn de silicone binnenkant van frisdrankdoppen. Schone doppen is 
een vereiste, omdat ze lang staan opgeslagen. Afgelopen jaar hebben we van veel mensen uit Loenen al doppen 
gekregen wat tot nu toe resulteerde in 25 kilo! Landelijk stond de teller in april op 55.891 kilo. Dit is 
omgerekend al genoeg voor twee honden. 
 

Diaconie 
 
11 juni Collecte voor Open Doors 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels 
en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en 
verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Daarnaast wil Open Doors westerse 
christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij 
reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om verhalen van vervolgde 
christenen te vertellen 
 
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n 50 landen. 
Een ander belangrijk onderdeel van ons werk is het 
persoonlijk bezoeken van vervolgde christenen: 
presence ministry. Zo weten vervolgde christenen 
dat we hen niet vergeten en dat ze niet alleen zijn. 
Teams van Open Doors bezoeken wereldwijd 
weduwen, wezen, gevangenen en andere vervolgde 
christenen en ze vertellen hen dat christenen over 
de hele wereld voor hen bidden en voor hen pleiten. 
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Het afgelopen jaar bestond Open Doors 60 jaar. Dit jubileumjaar stond in het teken van de oproep Wees 
wakker! en er gingen verschillende jubileumreizen naar plekken achter het voormalig IJzeren Gordijn. Ook 
zette Open Doors sterk in op noodhulp voor Irak en Syrië. 
Voor meer informatie zie www.Opendoors.nl 
 
18 juni Collecte voor het Transithuis van de stichting INLIA 
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op 
voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het 

Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen 
uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen 
hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze 
voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. 
Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. 

Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. 
INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA 
kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Meer informatie zie www.pkn.nl 

Collecte opbrengsten 
Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  
Maart 2017 142 euro  67 euro De Glind 

56 euro De Pauluskerk Rotterdam 
 

April 2017 
 

261 euro   78 euro Stichting Epafras 
 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 
  
 

Kerkrentmeesters 
 
Mazzelschuurverkoop.  
In mei hebben de enthousiaste vrijwilligers van de Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56 voor 
€500,- verkocht. Geweldig! U/Jij ook hartelijk dank voor de aankopen. Zaterdag 3 juni is de 
Mazzelschuur bij de fam. Ee weer van 10-12 open.  
 
Oud IJzer Inzamelpunt 
In de afgelopen maand is er  voor € 706,81 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 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 

http://www.opendoors.nl/
http://www.pkn.nl/
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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 3 juni as. Komt allen en laat het u/jou smaken. De opbrengst is voor de 
herinrichting van de kerk. 
 
Financiële info maart / april 2017 
Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 
Mrt/April ’17     11.883,05  27.737,24 51.368,50 
Collectes diensten: 
Mrt/april ’17   801,55   957,10   
 

Geestige kerkdienst 
 
Gees†ige kerkdienst 
Eerste Pinksterdag, zondag 4 juni, de dag na het schaapscheerdersfeest, is er om 10.00 uur een 
oecumenische kerkdienst bij de schaapskooi aan de Loenermark.  Met ‘Gees†ig’ als thema zullen we stil staan 
bij de Heilige Geest, maar ook het relativerende vermogen van humor.  
U/je bent van harte uitgenodigd.  
De kinderen gaan tijdens een deel van de dienst een eigen invulling aan het gees†ige thema geven. Ds. H. van 
Driel zal samen met pastor I. Kantoci de dienst leiden. Zowel bij aanvang als aansluitend aan de dienst is er 
koffie/thee en limonade. We hebben een aantal stoelen, maar mocht u graag op een eigen stoel zitten, neem 
die dan mee . Bij regen wordt de dienst in de Protestantste kerk gehouden. Bij droog weer is er geen dienst 
in een van de beide kerken.  De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het Geldersch Landschap en 
Kasteelen. 
 
Collecte tijdens Gees†ige kerkdienst is voor:   
“Iedere schooldag een warme maaltijd voor 35 kinderen in Lopatyn (Oekraine).”Het is 
bijna niet voor te stellen dat er nog mensen in Europa water uit een waterpomp halen. 
Toch is dit in o.a. Oekraine het geval. Zo ook in het dorpje Lopatyn.  Aan de ene kant gaan 
ze mee in de moderne technologie, zie je grote landbouwvoertuigen  en hebben velen een 
mobieltje. Aan de andere kant gebruiken ze nog paard en wagen en zijn er kinderen die 
thuis nooit een warme maaltijd krijgen. Olsesya, een vrouw die in Lopatyn is geboren en 
getogen, is na haar studie aan de Sociaal academie in Tsjechië terug gegaan naar Lopatyn 
om deze armste kinderen in haar dorp een veilige plek te geven. Ze heeft met hulp van 
een Tsjechische de organisatie een huis opgeknapt om daar een soort van buitenschoolse 
opvang te beginnen en o.a. de kinderen tussen de middag een warme maaltijd te geven. Om 35 kinderen tijdens 
de schooldagen een warme maaltijd te geven is er ongeveer €1200 nodig. Dit is per kind per maaltijd ongeveer 
20 eurocent. 
Sinds een aantal jaren worden er afspraken gemaakt met de plaatselijke bakker en groothandel dat zij elke 
dag/ maand  de benodigde ingrediënten leveren om deze warme maaltijd mogelijk te maken.  
Op de vraag: Gaat dat goed in een toch wel enigszins corrupt land, dan is het antwoord Ja!  
Zo is Olesya aanwezig als wij de goederen cash afrekenen. Ook de bakker en de groothandel hebben er baat 
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bij om te leveren, want het geeft hun ook weer inkomen. Op deze manier heeft iedere euro die gegeven wordt 
dubbel effect. De plaatselijke economie krijgt een impuls en de kinderen krijgen een warme maaltijd. 
Deze warme maaltijd kan een maaltijdsoep met brood zijn of een bord pasta of rijst met groente en soms een 
stukje vlees. Elke dag van de week wordt er iets anders gemaakt door een aantal vrouwen in Lopatyn. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Mocht u niet naar de dienst kunnen komen en wilt u wel een 
bijdrage doen, dan kan dit naar het rekeningnummer van de diaconie worden overgemaakt onder vermelding 
van “Home voor Lopatyn” 
Namens de kinderen in Lopatyn Hartelijk dank!  
            

Schaapscheerderfeest 
 
Op zaterdag 3 juni is het weer zo ver. Loenen staat dan weer in het teken van het jaarlijkse 
schaapscheerderfeest. Ook nu weer zullen onze dames pannenkoeken bakken ten behoeve van het 
Restauratiefonds. U komt toch ook één of meer pannenkoeken proeven? 
 

Vrijwillig(er-ster) gezocht 
 
Omdat ik voor mijn werk vaak het weekend weg ben zoek ik iemand die af en toe een persoon 
uit de Molenbeek wil ophalen voor de Kerkdienst, Prot. of Katholiek en tijdens de kerkdienst 
de liederen wil opzoeken, de Prot. Kerk kan eventueel lopend, de Kath. Kerk met de auto. 
Inlichtingen bij Henk Bastiaans 5051716 
 

Afwezig 
 
Wij zijn met vakantie van donderdag 8 juni tot en met woensdag 5 juli. In dringende gevallen kunt u contact 
opnemen met mevr. A. Gooiker, tel. 5051862, b.g.g. mevr. B. Paping, tel. 5416965 
 

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 2017 dient de kopij binnen te zijn:  

 
1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 juni 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 
 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 juni 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 
 

14 maart is plotseling overleden Gerardus Hendrikus Lambertus van Overbeek in de 
leeftijd van 69 jaar. Op 21 maart heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de 
Omarming te Zutphen. Aansluitend volgde de crematie aldaar.   
 
15 april is in de leeftijd van 69 jaar overleden Wilhelmus Franciscus Maria Boerkamp. 
De afscheidsdienst vond plaats op 22 april in de H.Antonius-Abt, waarna hij is 
begraven op het parochiële kerkhof. 
Wij wensen de families Gods troost en zegen toe. 

 
Verjaardagen 

 
Op 10 juni hoopt mevr. C.M. van Oorspronk-Eekhof 94 jaar te worden. Zij woont: 
Hoofdweg 125, 7371 GG Loenen Gld. 
 
Op 14 juni hoopt mevr. H. Hissink-Foks 80 jaar te worden. Zij woont: 
Leeuwenbergweg 17B, 7371 AL Loenen Gld. 
 
Op 19 juni hoopt de heer T. Plant 85 jaar te worden. Hij woont: Hattinkerf 28, 7371 
AZ 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. 
 

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 
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. 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Overdenking:  Pinksteren – Ds. J.W.C. van Driel 
 
Veel mensen vinden Pinksteren een vaag en moeilijk 
feest. Want wat moet je je daar nou bij 
voorstellen? Kerstmis en Pasen gaan nog wel, maar 
Pinksteren, het feest van de Heilige Geest? Toch is 
Pinksteren het meest menselijke feest, het is bij 
uitstek òns feest. Kerstmis en Pasen vertellen ons 
hoe God ons in leven en sterven nabij wil zijn door 
Zijn zoon Jezus. Maar met Pinksteren gebeurt er 
iets in ons en met ons. Vijftig 
dagen na Pasen, vijftig dagen na de 
opstanding mogen ook wij opstaan. 
Met Pinksteren worden wij op eigen 
benen gezet en worden wij 
uitgenodigd om in woord en daad te 
laten merken dat wij willen 
doorgaan met de beweging waar 
Jezus mee begonnen is. 
In de loop van de eeuwen is die 
beweging gegroeid en heeft zij zich over de hele 
wereld verspreid. Maar helaas is diezelfde 
beweging gaandeweg intern verdeeld geraakt. 
Schisma’s, scheuringen en afsplitsingen lopen als 
een rode draad door de geschiedenis van de kerk 
heen. Voor een voorbeeld kunnen we dicht bij huis 
blijven. Op de plek van onze huidige protestantse 
kerk stond ooit een rooms-katholieke kapel. Maar 
met de komst van de Hervorming werd die kapel 
ontdaan van altaar en beelden. Later werd ze 
ingericht voor de protestantse eredienst. Het 
heeft in Loenen tot halverwege de 19e eeuw 
geduurd voordat onze rooms-katholieke broeders 
en zusters officieel weer zelf een kerk mochten 
hebben. In onze tijd liggen de zaken gelukkig 
anders en gaan we op een goede en hartelijke 
manier met elkaar om. We respecteren en 
waarderen elkaar. We letten meer op wat ons bindt 
dan op datgene wat ons van elkaar scheidt. Dat is 
een positieve ontwikkeling die moed geeft voor de 
toekomst. 
Het boek Handelingen vertelt ons dat de vrienden 
van Jezus bij elkaar zitten. Ze zijn bij elkaar 
gekropen, bang en verward als ze zijn na alle 

gebeurtenissen rondom de dood, de opstanding en 
de hemelvaart van Jezus. Ze zitten bij elkaar om 
troost te vinden en om na te denken over de vraag 
hoe het nu verder moet. En dan... dan komen er 
steeds meer herinneringen naar boven, aan de 
dingen die Hij deed, aan de woorden die Hij sprak: 
dat Hij zou moeten sterven voor Zijn idealen, maar 
dat Zijn levensgeest nooit gedoofd zou kunnen 

worden, zelfs niet door de dood.  
Terwijl ze zowat met elkaar zitten te 
praten waait er opeens een frisse 
wind door het huis waar ze bijeen 
zijn. En door die wind wordt alles 
anders. Het is alsof de vrienden van 
Jezus worden wakker geschud, alsof 
hun ogen opeens opengaan. En ze 
zeggen tegen elkaar: “We moeten 
hier niet blijven zitten, we moeten 

naar buiten, de straat op, om aan iedereen te 
vertellen over de woorden en de daden van Jezus. 
Dan kan wat Hij begonnen is toch doorgaan!”  
Op 4 juni vieren wij opnieuw Pinksteren. Het is fijn 
dat we dat in een oecumenische dienst, ditmaal bij 
de Schaapskooi, kunnen doen. Wij vieren het feest 
van de frisse wind, van de Heilige Geest. Dat 
betekent: scheidsmuren neerhalen, de verwijdering 
tussen de mensen opheffen, eenheid bewerken en 
de verdeeldheid te niet doen. Zo kan voor ieder van 
ons persoonlijk, maar ook voor onze kerken 
Pinksteren een nieuw begin betekenen:  
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat verdeeld. 

(Lied 686:1) 
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Kleurplaat  
 
 

 
 

Vrijwilligers gezocht cursus hartreanimatie en bediening AED. 
 
De stichting “Vrienden van de H. Antonius Abt” is van plan 2 AED-apparaten aan te schaffen voor in de kerk 
en het parochiehuis. De parochiegemeenschap veroudert en het is belangrijk dat deze levensreddende 

middelen beschikbaar zijn. 
Het plaatsen van deze AED’s heeft alleen nut als er ook mensen zijn die weten hoe er 
met deze apparaten omgegaan moet worden in combinatie met reanimatie. 
We willen in september een avond organiseren om deze kennis met u te delen met 
daarna jaarlijks een herhalingsavond.  
Heeft u interesse om mee te doen, meldt u zich dan uiterlijk eind juni aan bij Gerard 

en Wilma Klomp, tel. 055-5052163. 
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Dopen 
 

Op zondag 30 april zijn gedoopt: Jord Marcus Xander Wijtten. Zoon van Maurice en Irma 
Wijtten en broertje van Melle. 
Noor Geertruida Maria Evertje van den Brink. Dochter van Jeroen en Jolanda van den 
Brink en zusje van Luuk en Coen. 
 

K.V.V Bijeenkomst dinsdag 20 juni 
 
Dinsdag 20 juni a.s. gaan we het eerste deel van het seizoen afsluiten met een fietstocht. 
We hebben een erg mooie en interessante bestemming uitgezocht; we worden op tijd 
verwacht en dus moeten we echt om 18.30 uur vertrekken vanaf het parochiehuis. Dus kom 
op tijd!. Kosten € 5,00 p.p. 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom  

 
Op vrijdagmorgen 2 juni weer de klussenmorgen voor de vrijwilligers van het R.K. kerkhof in 
Loenen. Aangezien het onkruid harder groeit dan wij werken beginnen we nu een half uur 
eerder en wel om 8.00 uur. Eerst koffie. 
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
 

Liturgische vieringen 
 
Zo. 04 juni ’17 Oecumenische viering – Schaapskooi 
    Voorganger pastor Kantoci en Ds van Driel 
 Intenties: xx 
 
Zo. 11 juni ‘17  Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 

Intenties:        Overl. fam Bijvank, Overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia Grada 
   Klomp, Hendrikus Antonius Reulink, Willem Joseph Visseren, Cornelia Maria  
   Buysman-Blokker, Pieter Jan Lok, Wim Biezeman, Overl. ouders Theo en  
   Marietje Hamer-Harmsen, Jan Derksen 

 
Za. 17 juni ’17 Woord en communieviering – Voorganger dhr. Oude Voshaar 

Intenties:        Jan en Lina Schotman-Reusken, Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek,  
    Willem Joseph Visseren, Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Overl. ouders  
    Tiedink-Streppel, Overl. ouders Diks-Reulink 

 
Zo. 25 juni ’17 Woord en communieviering – Voorganger dhr. Oude Voshaar 
 Intenties: Overl. echtpaar Meurs-vd Linde, Willem Joseph Visseren, Overl. fam. 
    Bijvank, Jacoba Tiemessen-Peters, Annie Hafkamp-Vos, Theodora  
    Hafkamp-Sanders 
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Kerkdiensten juni 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag   4 juni     10.00 uur Ds. J.W.C. van Driel/ pastor I. Kantoci 
       Oecumenische Pinksterdienst bij de Schaapskooi  
       Koffie na de dienst  
       Coll.: ‘HOME voor Lopatyn’ 
 
Zondag  11 juni    10.00 uur Dhr. J.R. Lammers -  Beekbergen 
       Coll.: Open Doors 
 
Zondag  18 juni    10.00 uur Ds. J.P.E. Breure -  Voorthuizen  

Coll.: Stichting INLIA 
 

Zondag  25 juni   10.00 uur Ds. G. Bikker – Harderwijk 
 
 
 
 
See You Again: 4 juni Oecumenische kerkdienst bij de schaapskooi aan de Loenermark. 

            25 juni Afsluiting seizoen om 9.45 uur in de Bruisbeek. 
 

 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
 
Zondag 4 juni (L)   10.00 uur Oecumenische viering Schaapskooi  
                                                 Voorganger Pastoor Kantoci en Ds van Driel 
 
Zondag 11 juni (L)  10.00 uur Eucharistieviering 
          Voorganger pastoor Hofstede – mmv Con Spirito 
 
Zaterdag 17 juni (L)  19.00 uur Woord en communieviering  
                                                                  Voorganger dhr Oude Voshaar – mmv koor Con Spirito  
 
Zondag 25 juni (L)  10.00 uur Woord en communieviering 
      Voorganger: dhr. J. Oude Voshaar – mmv Con Spirito 
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