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      Diensten 

 
Op zondag 13 augustus heeft ds. van Driel een vrije zondag en komt ds. M.J. Boersma uit Wapenveld naar 

Loenen. 

Over de diensten van 6 en 27 augustus zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Zondag 20 augustus is er een doopdienst en worden er twee kleinkinderen van dhr. en 

mevr.  Bulens uit Apeldoorn gedoopt: Rosa Sophia, geboren op 9-2-2017, dochter van 

Sietske en Vincent Ligt  en Friso Lodewijk, geboren op 2-6-2017, zoon van Marlies en 

Anthonie Visser. 

Denkt u eraan dat in september de diensten weer om 10.00 uur beginnen? 

 

Diaconie 

 

13 aug. 2017 Collecte Zending Egypte 

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische 

omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. De jaarlijkse 

bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar 

deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen 

wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en 

twaalfduizend prijswinnaars. Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in 

Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl  

 

20 aug. 2017 Collecte Doopdienst t.b.v Stichting Old School Apeldoorn 

De voormalige Sebastiaanschool aan de Oude Beekbergerweg heeft een 

maatschappelijke bestemming, die er ook op blijft zitten eerst school nu een soort 

samensmelting tussen buurthuis, woonkamer en zorgboerderij. De gemeente Apeldoorn 

verkoopt het pand, dat achterstallig onderhoud heeft, aan de familie ten Brinke. Zij 

krijgt compensatie van de gemeente, op voorwaarde dat de maatschappelijke activiteiten ondergebracht 

worden in een stichting.  

Jurrien en Janet ten Brinke dromen er al jaren van. Samen met onze 6 kinderen vanuit een oude school ons 

leven delen met mensen uit de wijk! Gewoon door te zijn wie we zijn, niets meer en niets minder. Door een 

ontmoeting ook echt een ontmoeting te laten en samen het leven te vieren. Wij geloven dat the Old School een 

plek gaat zijn waar een woonkamer, buurthuis en zorgboerderij samensmelten tot een plek waar mensen heel 

graag zijn. Waar kinderen dikke lol hebben en zich geliefd en geaccepteerd voelen. Old school wordt een plek 

waar ouderen de moestuin komen bewerken en een praatje maken met buurtbewoners en elkaar stimuleren om 

mee te doen met de kookcursus in de woonkeuken. Wij dromen en geloven dat tieners en jongeren gaan komen 

met een serieuze vraag, en bemoedigd weer de deur uit gaan… Kortom; ‘the Old School’ in Apeldoorn is een 

plek waar je mag zijn wie je bent, maar waar je zomaar verandert weer vandaan kunt gaan. 

Voor meer informatie o.a zie facebook en www.nlinvesteert.nl/investeren/stichting-old-school-apeldoorn 

 

De jaarrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Loenen 

Hierbij geven wij u een samenvatting van de jaarrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente 

Loenen  over het jaar 2016: 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.nlinvesteert.nl/investeren/stichting-old-school-apeldoorn
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Baten  Lasten  

    

Collecten en giften                €  2.220,- Lasten onroerende zaken                     €  1.007,- 

Collecten ter 

doorzending   

€  6.347,- Verplichte bijdragen en 

contributies 

€     928,- 

Pachten en rente                   €  7.754,- Diaconaal werk, plaatselijk                 €  5.611,- 

Betaald uit eigen 

vermogen 

€         0,- Diaconaal werk, landelijk                    €  5.463,- 

  Diaconaal werk, wereldwijd                €  1.583,- 

  Toegevoegd aan eigen vermogen €  1.729,- 

Totaal € 16.321,- Totaal € 16.321,- 

 

De volledige jaarrekening ligt twee maanden na het verschijnen van dit blad ter inzage. Wij stellen het op 

prijs als gemeenteleden geïnteresseerd zijn in de (financiële) handel en wandel van de diaconie. De diaconie 

doet zijn werk namens de gemeenteleden. Schroom daarom niet om contact op te nemen met Tonny van 

Hensbergen, Cornelis-Hendrixtraat 88, telefoon 06-53563619 om u nader te laten informeren.     

 

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: €343,40.  

 

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 opbrengst vorige maanden was €409,08. 

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

 

De Collecte van 27 augustus is voor de inrichting van de kerk.  
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Giften 

Er is een gift van €50,- ontvangen voor het onderhoud en restauratie van het kerkhof. Heel hartelijk dank 

hiervoor. 

 

      Financiële info 

 

Financiële info mei / juni 2017 

 

Kerkelijke bijdragen  Mnd:    T/m maand: Toegezegd: 

Mei/Juni ’17     9.758,89  37.546,13 51.368,50 

Collectes diensten: 

Mei/Juni ’17   233,30   1.190,40   

           

     Top 2000 dienst bij Spritzhs 

 

TOP 2000 1 oktober om 16.00 uur. 

Reserveer alvast in je agenda. Zondag 1 oktober om 16.00 uur 

is er weer een Top 2000 dienst in Spritzhs. In het 

kontaktblad van september hoor je meer. Ook via Facebook (Top2000loenen) en Instagram word je op de 

hoogte gehouden.  Tot de 1e  oktober.  

 

Oproep 

 
De heer Edwin Huis in ‘t Veld, verstandelijk beperkt en wonende in Pluryn aan de Molenbeek 31 in Loenen wil 

graag begeleiding om naar de protestantse kerk te gaan. Hij moet dus gehaald en gebracht worden. 

Wie wil hem vergezellen op zondagmorgen??  U kunt contact opnemen met Henk Bastiaans, Molenbeek 79, tel. 

055-5051716 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 

 

Beroepen predikant(e) 

 

Het duurt nog een tijd, maar rond eind 2018 gaat ds. van Driel met 

emeritaat. Als kerkenraad willen we daarom volgend jaar op zoek gaan 

naar een geschikte kandidaat die hem gaat opvolgen. Vanaf het emeritaat 

van ds. van Driel hopen we immers niet lang een vacature voor de 

predikantsplaats te hebben. Voor het beroepingswerk gaan we een beroepingscommissie instellen. Deze 

commissie organiseert het beroepingswerk, gaat op zoek naar een geschikte kandidaat en verstrekt advies aan 

de kerkenraad voor het vervullen van de predikantsvacature. We vinden het belangrijk dat – naast enkele 

kerkenraadsleden – ook enkele gemeenteleden zitting hebben in deze beroepingscommissie. Daarom vragen we 

u om namen van geschikte gemeenteleden voor de beroepingscommissie aan ons door te geven; iemand die het 

leuk en belangrijk vindt om op zoek te gaan naar een predikant(e) die past bij onze gemeente. Het gaat er om, 

dat dit gemeentelid een beeld heeft van onze gemeente en de wensen van de diverse gemeenteleden (zoals 

jong en oud) kan vertegenwoordigen.  

Namen van gemeenteleden voor de beroepingscommissie kunt u uiterlijk 27 augustus doorgeven aan Jettie 

Tolman (ouderling-kerkrentmeester), tel. 055-5052597, e-mail: j.tolman1@kpnplanet.nl.  

mailto:j.tolman1@kpnplanet.nl
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Startzondag 10 september 

 

Dit jaar heeft de kerkenraad op zich genomen om de startzondag te organiseren. Deze is zondag 10 

september. We willen een openhuis voor iedereen zijn en met muziek en zang er een 

leuke dienst van maken. Aansluitend is er een gezellig samen zijn. Diegene die het leuk 

vinden om mee te doen in de gelegenheidsband kunnen zich aanmelden bij een van de 

kerkenraadsleden. 

Reserveer in ieder geval alvast de 10e september. 

  

Kerkenraad Protestantse gemeente te Loenen. 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 augustus 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 augustus 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 

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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      In memoriam 

 
Wij gedenken  Annie van Beek – Adelerhof 

Woensdag 7 juni 2017 stierf in de leeftijd van 83 jaar Annie (Johanna Hendrika) van Beek – Adelerhof.  

Annie van Beek woonde aan de Bergakkerweg 4. Als oudste van 9 kinderen werd ze 

geboren op 9 februari 1934 op de Beemte, bij Apeldoorn. Ze trouwde met Peter van 

Beek op 18 juni 1952 en kwamen via IJzerendoorn op de Betuwe, naar Loenen. Hier 

konden ze een klein boerderijtje kopen. Samen kregen ze 7 kinderen, schoonkinderen, 

klein- en achterkleinkinderen. 

Ze was een praktisch ingestelde vrouw die de spil was van het gezin. Ze regelde, 

zorgde, werkte hard en was een sterke vrouw die het boerenwerk niet schuwde.  Maar 

ook een vrouw die in was voor een feestje, daar de gangmaker kon zijn en ook humor 

had.  Annie was vrijgevig en zelf met weinig tevreden. Ze was niet iemand die makkelijk haar emoties toonde, 

wat er echt in haar omging was weleens moeilijk te peilen.  De laatste levensjaren van haar man gaf haar vaak 

reden tot zorg vanwege zijn gezondheidsproblemen. Peter stierf op 18 juni 2009 waarna ze haar weg alleen 

verder moest gaan. Ze kon blijven wonen naast Erik en Bernice, waarbij haar huisje o.a. op zondagmorgen vaak 

gevuld was met bezoek. 

 

In een bijeenkomst in de kerk op 12 juni 2017 namen we afscheid van haar. Oude liederen klonken die iets 

verwoordden van haar geloofsinhoud. Uit de bijbel lazen we Psalm 139; 1-16. God die ons mensen door en door 

kent, meer dan dat wij onszelf soms begrijpen.  Dat mag ons vertrouwen geven, God is erbij in ons leven.  

Aansluitend hebben we haar begraven op de begraafplaats bij de kerk en mochten we haar loslaten in Gods 

handen. 

 

Wij gedenken Riek van Zeumeren – Wilbrink 

Woensdag 28 juni 2017 stierf in de leeftijd van 95 jaar Riek (Hendrika Gerdina) van Zeumeren – Wilbrink. 

Riek van Zeumeren woonde aan de Molenbeek 82.  Op 28 februari 1922 is ze samen met haar tweelingzus Jo 

geboren in Brummen. Een eeneiige tweeling met een band voor het leven.  Ze waren de oudsten in een gezin van 

zes kinderen, welke een hechte familie vormde. Ze trouwde met Jan van Zeumeren op 20 

september 1950 en samen ontvingen ze twee kinderen en later kwamen daar 

schoonkinderen en drie kleinkinderen bij.  

Haar leven lang woonde ze in Loenen. Na haar trouwen ging ze inwonen bij haar 

schoonouders. En in latere tijd nam ze haar moeder bij zich in huis. Een gevende vrouw in 

haar zorg voor anderen, al waren meerdere generaties in één huis, niet altijd gemakkelijk.  

Ze was iemand die liefdevol was in het doen, loyaal aan anderen in haar daden. Zo toonde 

ze haar liefde ook aan haar naasten. Een enkele keer deelde ze iets van haar gevoelens, haar gedachten en 

motieven. Kostbare momenten voor degene die dat toekwam. Op 7 december 1981 stierf Jan.  Na een aantal 

jaren besloot ze om te gaan wonen aan de Molenbeek. Haar eigen plek, haar thuis waar ze prima zijn kon en van 

daaruit zorgde ze verder. Tot aan de laatste levensperiode waarin de familie haar verzorgde. 

In een bijeenkomst in de kerk op 3 juli 2017 namen we afscheid van haar en vierden we haar leven.  Uit de 

bijbel lazen we Lucas 6: 43- 49 waarin het gaat over de goede boom die herkenbaar is aan zijn mooie vruchten. 

Een mens mag  leven uit Gods liefde. Met dat als bodem kan het leven veel aan. Op de rouwkaart stond dit 

verwoord als:  ‘in alle bescheidenheid van niets naar iets, daarin schuilde haar levenskunst.’  

Aansluitend  hebben we haar begraven bij Jan op de begraafplaats bij de kerk en mochten we haar loslaten in 

Gods handen. 

Jolanda Aantjes, pastor te Hall en Voorstonden 
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Verjaardagen 

 

Op 7 augustus hoopt de heer T. Hennink 85 jaar te worden. Hij woont: Watermolen 12, 7371 SR Loenen Gld. 

 

Op 18 augustus hoopt de heer B. Hoekman 85 jaar te worden. Hij woont: 

Hoofdweg 185, 7371 GH  Loenen Gld. 

 

Op 18 augustus hoopt mevr. H.J. Berends-Metselaar 80 jaar te worden. Zij 

woont: Loenenseweg 17, 7361 GB Beekbergen. 

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 wij ook 

in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijk 

 

Op 16 augustus hopen de heer en mevr. J. Jochems-Groot Roessink hun 55 jarig huwelijksfeest te vieren. 

Zij wonen: C. Hendrixstraat 21, 7371 AP Loenen Gld. 

 

Op 26 augustus  hopen de heer en mevr. A. Hammink-Boomsma hun 40 jarig huwelijksfeest te 

vieren.  

Zij wonen : Dalenk 7A, 7371 DE 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. 

 

 

Cursus Theologische vorming 

                                                                                            

                                                                                                    

Bijgaand de folder over de nieuwe cursus Theologische 

Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). De TVG is een 

landelijke activiteit van de PKN, die regionaal wordt 

gehouden. 

Onze cursus wordt georganiseerd in Deventer op de donderdagmorgen  

vanaf 21 september 2017. De folder is hieronder te zien.. 

 

Tevens nodigen wij u van harte uit voor onze startavond op dinsdag 12  september a.s. om 20.00 uur in de 

Ichtuskerk te Colmschate. Het belooft een inspirerende avond te worden, met drs. Nelleke Boonstra, theologe 

uit Deventer, die zal spreken over “Luther en Geert Groote”.  

 

Met vriendelijke groet, de stuurgroep TVG                                                                                                                                                             

J. Horstman -F. Sick en Dr. J.D.Th. Wassenaar 
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Kleurplaat - de schipbreuk van Paulus voor Malta 
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Overdenking Henk Bastiaans 

 

De kleurtekening voor deze maand is de schipbreuk 

van de apostel Paulus voor Malta. 

Paulus had grootse plannen met zijn reis naar 

Rome, verkondiger worden aan het 

keizerlijk hof in Rome, zij het als 

gevangene, kontakten met de gemeente 

van Rome die hij nog niet kende, zelfs 

doorreizen naar Spanje stond misschien 

op het programma. Dit liep nu wel even 

wat anders, voorlopig vastzitten op 

Malta en nog blij zijn dat je amper  

leeft. Ook ons leven loopt wel eens 

schipbreuk, als vervangende 

mantelzorger kom ik vaak bij gezinnen 

in schrijnende situaties. Als ik dan na één of twee 

weken weer vertrek, soms uitgeput, dan denk ik: 

Hoe houdt iemand dat het hele jaar vol, bv. voor 

een dementerende partner te zorgen, en ik ben dan 

nog lichamelijk gezien waarschijnlijk veel sterker 

ook. Het Nederlands kent een spreekwoord: Nood 

leert bidden en dat is niet eens altijd waar. Er zou 

ook een ander spreekwoord moeten bestaan: Nood 

leert zorgen. Paulus gaat meteen aan de slag: Een 

houtvuur aanleggen, waarbij hij 

nog door ongedierte gebeten 

wordt ook, voor de zieken op het 

eiland zorgen, niets is hem te 

min. 

Waarom? Als verkondiger van 

het Evangelie moet Paulus op de 

eerste plaats op de Here Jezus 

lijken die ons leerde dat je pas 

echt mens bent als je iedereen 

liefhebt en de naaste in nood 

helpt ongeacht huidskleur of religie. Pas dan kun je 

iets over God zeggen, al ken je de hele Bijbel uit je 

hoofd bij wijze van spreken. 

Laat ons bidden voor maar ook zo mogelijk helpen 

iedereen die in moeilijke situaties verkeert. 

 

      Bedevaart naar Kevelaar 

 

Kevelaer is een bekend Maria- bedevaartoort vlak over de grens in Duitsland iets ten 

noorden van Venlo.  Vele pelgrims, ook uit Nederland , bezoeken jaarlijks de 

Mariabasiliek, 

Ook dit jaar kunnen belangstellenden meegaan op bedevaart en wel op  

                                          Zaterdag 2 september. 

Het thema van de bedevaart is dit jaar “Met Maria het woord van God leven”                       

De kosten voor deelname bedrage 25 euro per persoon. Tijdens de bevaart moet u een geldig reisdocument of 

legitimatiebewijs bij u hebben. 

Opgave voor 8 augustus bij Gerda Schiphorst tel.055-5051809   

 

     Afscheid Geert Lippmann als koster 

Na de H.Mis van zaterdag 1 juli werd stil gestaan bij het beëindigen van het kosterschap van Gerrit Lippman. 

Hij had al eerder te kennen gegeven dat hij wilde stoppen, maar niet voordat de kostersgroep weer op sterkte 

was. 

Pastoor Daggenvoorde schetste de taken en verantwoordelijkheden van de koster, hij zorgt er voor dat alles 

gereed is voor de viering, hij is er als eerste en vertrekt als laatste. Ook zorgt hij ervoor 

dat we in de winter niet in de kou zitten en dat de verlichting en het geluid aan zijn. 

Gerrit is ruim dertig jaar koster geweest en heeft in die tijd bij heel wat rouw- en 

trouwdiensten zijn bijdrage geleverd. Er is nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. 

Namens de parochie, het team en de parochianen bedankte pastoor Daggenvoorde hem voor 

al die jaren trouwe dienst en wenste hem nog vele goede jaren te midden van onze gemeenschap.  
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Als aandenken kreeg hij het boek "Een dienstbaar volkje, kosters in het Nederland van nu" aangeboden, 

alsmede een flesje met een lekkere inhoud.  

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De klussenmorgen voor de kerkhof vrijwilligers in augustus zal zijn op vrijdagmorgen 4 

augustus om 8.00 uur. Na de koffie aan de slag. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

 

Koffiemiddag in Pater Dekkerhuis in Eerbeek 

 

De koffiemiddag is op donderdagmiddag 31 augustus in het pater Dekkerhuis: van 14.30 – 16.30 uur. 

Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek. 

Ds. Marti Koster: het leven van Elly Hillesum 

 

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

buurman of buurvrouw eens mee! 

Bruno en Anneke van der Werff  

 

Vakantie secretariaat 

 

Het secretariaat van de R.K. parochie is met vakantie in de weken 31 – 32 – 33. Dus op de 

donderdagen 3, 10 en 17 augustus gesloten. 

Medewerkers secretariaat. 

 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 06 aug ’17 Eucharistieviering - Voorganger: Pastoor Hofstede 

 Intenties: Jaargetijde Johannes Henricus Klomp, Antonia Grada Klomp,  

    Overl fam Bijvank, Annie Harmsen- Hafkamp, Overl ouders Elders-Koers,  

    Gerardus Hendricus Lambertus van Overbeek, Gerard Schut,  

    Overl ouders Boerkamp-Schiphorst 

 

Za. 12 aug ‘17  Eucharistieviering - Voorganger: P. Daggenvoorde  

Intenties:        Jacoba Tiemessen-Peters, Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Hendrikus 

    Overl ouders Diks-Reulink 

 

Zo. 20 aug ’17 Woord en Communieviering - Voorganger pastor Kantoci 

Intenties:        Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Riek Schotman,  

Overl ouders Tiedink-Streppel  

 

Za. 26 aug ’17 Eucharistieviering - Voorganger: Pastoor Daggenvoorde  

 Intenties: Overl fam Bijvank, Annie Hafkamp-Vos, Theodora Hafkamp-Sanders,  

    Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Jan Jozef Wezensteyn,  

    overl ouders Haagen-Koster, uit dankbaarheid ivm 50 jarig huwelijk  
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Kerkdiensten augustus 2017 

 

Protestantse gemeente 
 

Zondag  6 augustus   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Koffie na de dienst  

 

Zondag  13 augustus   9.30 uur  Ds. M.J. Boersma – Wapenveld 

       Koffie na de dienst 

       Collecte: Zending Egypte 

 

Zondag  20 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Doopdienst 

Koffie na de dienst  

Collecte: Old School Apeldoorn 

 

Zondag  27 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  

       Collecte: Inrichting Kerk 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag    6 augustus  10.00 uur    Eucharistieviering 

             Voorganger P. Hofstede – mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 12 augustus  19.00 uur    Eucharistieviering 

             Voorganger P. Daggenvoorde – mmv Con Spirito 

 

Zondag   20 augustus  10.00 uur   Woord en Communieviering     

            Voorganger P.Kantoci  

 

Zaterdag 26 augustus  19.00 uur    Eucharistieviering  

             Voorganger P. Daggenvoorde – mmv Con Spirito  

 

 

 

 

 

  


