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Sluit vriendschap met het goede in een 

mens, niet met zijn goederen. 
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      Diensten 

 

Op de eerste zondag van November, de 5e, is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. De jeugd zal tijdens het 

eerste gedeelte van de dienst aanwezig zijn. Na afloop zullen er weer 

fruittasjes en bloemen worden rondgebracht. Deze zijn bestemd voor de 

zieken in onze gemeente en voor hen die 85 jaar of ouder zijn. In 

voorgaande jaren lag de leeftijdsgrens bij 80 jaar. Echter: we worden met 

elkaar steeds ouder. Daardoor is de lijst met 80-jarigen (en ouder) 

gaandeweg steeds langer geworden. De laatste jaren werd het steeds 

moeilijker om alle attenties bezorgd te krijgen. Daarom is besloten om de 

leeftijdsgrens op te hogen naar 85 jaar. We hopen op uw begrip. Mocht u 

zelf fruit of bloemen willen geven, dan kunt u dat doen op zaterdag 4 november om 10.00 uur in het Jeugdhuis. 

Annelies en Charlotte zullen u daar graag ontvangen. 

Over de dienst van 12 november zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

Een week later, 19 november, is mevr. drs. J. Mooij gastpredikant. 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt op 26 november. Op die dag gedenken wij hen die ons ontvallen 

zijn. Het is goed om dat samen te doen. In vreugde en verdriet delen wij immers in elkaars bestaan. Vanuit de 

bemoediging en de troost die God en Zijn Woord ons bieden kunnen wij elkaar tot steun zijn. Tegen die 

achtergrond zullen wij de namen noemen van: 

 

01-03-2017   Johanna Dorland-Oudbier   81 jaar 

21-03 2017    Jantje Wilbrink-Schoonheden   83 jaar 

30-03-2017   Nicolaas Josephus Berghuis   88 jaar 

07-06-2017    Johanna Hendrika van Beek-Adelerhof  83 jaar 

28-06-2017   Hendrika Gerdina van Zeumeren-Wilbrink 95 jaar 

13-09-2017   Hermina Dorland-Barten    79 jaar 

 

Zoals gebruikelijk kunnen we ook nu weer rekenen op de muzikale medewerking van OLTO. Daarnaast zal onze 

dorpsgenoot René Beeking enige passende liederen ten gehore brengen. 

Na afloop van de dienst hopen we elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. 

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten! 

 

Diaconie 

 

5 nov. Kerk in Actie collecte Najaarszending: Theologie doceren in Hong Kong 

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot 

theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw 

Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.  

De studenten komen uit Hong Kong,  China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en 

Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in 

Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.  

 

Persoonlijk verhaal 

Noa Sokhom heeft aan het LTS gestudeerd. Inmiddels is hij afgestudeerd en woont hij in Phnom Penh. Noa 

werd geboren in 1978, midden in de tijd dat de Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja. Zijn 

moeder had grote moeite hem in die omstandigheden in leven te houden.  
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Ook na de Rode Khmer-periode had het gezin het zwaar. Noa herinnert zich hoe ze in armoede leefden: “Na 

de middelbare school was er geen geld voor de universiteit. Mijn twee zussen moesten ook stoppen met hun 

opleiding en in de kledingindustrie gaan werken. Op een gegeven moment zwierf ik rond, terwijl mijn familie in 

Phnom Penh woonde. Ik had geen idee wat ik moest doen zonder geld, zonder familie. Ik voelde me eenzaam en 

wilde het liefst dood.” 

 

Op een dag vertelde een vriend hem dat hij naar Siem Reap moest komen. 

Daar kwamen veel toeristen en zou hij geld kunnen verdienen. Zijn ouders 

wilden niet dat hij ging, en Noa wist niet wat te doen. Hij praatte met de 

geest van zijn overleden grootvader, huilde en twijfelde. Maar hij ging toch. 

 “In Seam Riep ontmoette ik Jezus. Ik kwam te wonen bij een familie, bij een 

voorganger. Ik vond ze niet aardig, maar de diensten waren heel bijzonder. 

De heilige Geest zorgde ervoor dat ik mijn hart opende en christen werd. Ik 

leerde Christus kennen, God was heel goed voor mij.” 

Noa kwam tot de overtuiging dat hij het Evangelie wilde vertellen aan 

anderen. Hij wilde naar een bijbelschool, maar zijn ouders verboden het hem. Ze wilden hem dwingen om met 

een buurmeisje te trouwen. Noa weigerde en vluchtte weg naar vrienden. “Zij gaven mij 15 dollar en daarmee 

ging ik naar een bijbelschool. Daar studeerde ik drie jaar, daarna kwam ik als voorganger in dienst van de 

Koreaanse kerk.” Na twee en een half jaar nam hij ontslag. “Ik wilde veel meer mensen dienen. Bovendien vond 

ik dat de Koreaanse Kerk de mensen in Cambodja niet netjes behandelde.” 

 

Noa werkte vervolgens voor een aantal andere werkgevers. Uiteindelijk kwam hij eind 2011 terecht bij het 

LTS. Tijdens zijn studie ontmoette hij zijn huidige vrouw, in 2014 studeerde hij af. Hij is erg tevreden over 

het onderwijs.  

“Het meest waardevolle hier vind ik dat ik in aanraking kom met verschillende religieuze denominaties. Het is 

belangrijk dat we luisteren naar elkaar. Waarom geloven mensen wat ze geloven? En klopt datgene waar we 

zelf aan vasthouden wel? Is het betrouwbaar, realistisch, past het in de context? Voorheen was ik heel 

conservatief, nu sta ik er meer voor open om naar anderen te luisteren en van hen te leren. Ik heb geleerd dat 

we alleen zo een licht kunnen zijn voor de wereld.” 

 

Als hij niet naar het LTS gegaan zou zijn, zou hij nog steeds in dezelfde kleine wereld leven, denkt Noa. “De 

wereld is groter dan ik altijd wist. En mooier. De technologie ontwikkelt zich, overal vindt verstedelijking 

plaats. Willen we een licht voor de wereld kunnen zijn, dan is het belangrijk dat we up-to-date blijven.” 

 

Op dit moment is Noa directeur van CLO, een trainingscentrum voor theologen in Cambodja. De kerk in dit land 

is klein, maar groeit en ontwikkelt zich op allerlei manieren. Met zijn trainingscentrum draagt Noa daaraan bij. 

 

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 

enthousiast paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, 

het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maanden was resp. € 394,40 en €340.  

Allen, kopers en verkopers hartelijk dank.  
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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 € 1640,83 

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

 

De collecte tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (26 november) is voor het onderhoud van het 

kerkhof en de inrichting van de kerk.  

 

Gesprekskring 

 

De leden van de gesprekskring komen weer bijeen op maandag 20 november om 20.00 uur. 

Gastvrouw is Willy de Jong, De Steek 2 (tel. 5052001). We zullen ons op deze avond in Ruth 3 

gaan verdiepen. Geeft u even een berichtje als u verhinderd bent? 

 

 

Verzilvering Certificaten 

 

Voor het vierde jaar kunnen de certificaten, die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk in 2009, 

worden verzilverd. De nummers van de uitgelote certificaten die dit jaar voor verzilvering in aanmerking 

komen zijn:  

 

00102 00178 00255 00418 01326 01454 

00106 00187 00259 00421 01335 01467 

00113 00190 00270 01204 01338 01469 

00114 00191 00271 01208 01354 01470 

00126 00192 00277 01209 01355 01472 

      

00133 00193 00283 01214 01362 01476 

00142 00206 00290 01227 01370 01489 

00143 00211 00295 01251 01371 01493 

00150 00212 00298 01253 01402 01494 

00151 00215 00300 01278 01405 01495 

      

00159 00224 00305 01290 01409 01497 

00163 00232 00310 01301 01417  

00164 00236 00314 01303 01419 

00168 00239 00414 01304 01428 

00170 00252 00417 01318 01453 
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Verzilvering van deze certificaten is mogelijk tot en met 31 december 2017. 

Indien u uw certificaten wilt verzilveren dan kunt u contact opnemen met  

- Marcel de Croon, tel. 055-5053667 

- Jettie Tolman, tel. 055-5052597 

Kontaktavond 

 

Onze jaarlijkse contactavond wordt deze keer gehouden op donderdag 16 november. Om 20.00 uur bent u van 

harte welkom in de kerk. Na de opening zult u nader geïnformeerd worden over 

het beroepingswerk, dit in verband met het feit dat ik eind volgend jaar met 

emeritaat hoop te gaan. Vervolgens is het woord aan Corrie de Kool. Zij zal ons 

het nodige vertellen over de geschiedenis van onze kerk en over datgene wat er 

na de herinrichting allemaal weer te zien is. U krijgt voor deze avond nog een 

persoonlijke uitnodiging. We hopen op een goede opkomst! 

 

      Loenen Energie neutraal 

 

U weet dat wij vorig jaar druk bezig zijn geweest met de herinrichting van de kerk. Hierbij hebben we voor 

zover mogelijk ook energiebesparende maatregelen genomen in de vorm van vloer- en muurisolatie. Vanuit 

Loenen Energie Neutraal hebben we daar een subsidie voor mogen ontvangen waarvoor onze hartelijke dank.  

          

Kerstverkoop 2017 

 

De Kerstverkoop 2017 wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 December van 9.30 tot 

12.00 uur 

in het Jeugdhuis Beekbergerweg 16.  Naast de inmiddels u welbekende tafels met Kerst 

en Grafstukken, is er ook weer een mini kerstrommelmarkt. Een lekkernijentafel, en 

natuurlijk het gezellige samen koffie drinken met de mogelijkheid om daar iets lekkers 

bij te nemen. Ook kunt weer uw geluk beproeven, misschien gaat u wel met een leuk 

prijsje naar huis. Tip: wilt u er van verzekerd zijn dat het aantal graftakken die u wilt hebben er ook zijn, 

bestel die dan A.U.B. even van te voren bij mij ( Betsy Efdé  tel: 5051980 )  dan weet u zeker dat ze er zijn, 

en wij hoeven niemand teleur te stellen, want dat is voor beide partijen erg vervelend. Zet U de datum vast in 

uw agenda, wij hopen er samen met u weer een geslaagde morgen van te maken.  

Hebt u mooi kerstgroen zoals allerlei soorten coniferen, skimmia, hulst met besjes enz. dat u zelf niet 

gebruikt maar wel wilt missen, dan zou u ons daar een héél groot plezier meedoen, ook daarvoor kunt u het 

bovenstaand telefoonnummer bellen. 

Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé 

 

Kerstconcert Gelders Vocaal Ensemble 

 

De sfeer van Kerstmuziek met de rijke boodschap van het Kerstevangelie. Dat is wat het 

Gelders Vocaal Ensemble u wil laten ervaren en horen tijdens ons Kerstconcert waarin we 

a Festival of Lessons en Carrols ten gehore zullen brengen. We nodigen u uit in de 

Julianakerk (Deventerstraat 91) in Apeldoorn op D.V. 16 december. De aanvang is om 

20:00 en de toegang is gratis. U bent hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te 

zingen! 
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     Bidden met de benen – een nieuw seizoen 

 

In het afgelopen voorjaar was het onduidelijk of we door konden gaan met de meditatieve wandelingen van 

Bidden met de Benen.  

Gelukkig hebben zich nieuwe routemakers gemeld, waardoor wij in ieder geval een 

aantal wandelingen door kunnen laten gaan!  
 

Nieuwe routemakers kunnen zich nog steeds melden bij Ben van Assema of Ronald 

Dashorst.  We beginnen in oktober met een nieuw Jaarthema: " De Kracht van de 

Verbeelding " Voorafgaande aan elke wandeling wordt rondom dit thema een 

inleiding gehouden, elke keer komt een ander deelthema aan bod.  

De wandelingen beginnen om 9.30 u.in de aangegeven kerk.  

Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in 

groepjes op pad gaan.  
 

Er is een korte ( ± 10 km.) en een lange ( ± 15 km.) route.   

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 aan de korte en de lange route 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.  Deze herfst wandelen wij nog: 

11 november 2017: Dorpskerk Wilp, Dorpsstraat 35, 7384 AS Wilp Deelthema: Verbinden 

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

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie zijn de volgende personen beschikbaar:  

Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henri.tenbrinke@upcmail.nl  

 Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl  

U kunt de nieuwsbrief aanvragen via biddenmetdebenen@gmail.com 

 

Vanuit de pastorie 

 

Wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds 

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

Belangrijke informatie omtrent nieuw e-mailadres Kontaktblad: 

 

Het Beraad van Kerken heeft vanwege de kosten besloten, over te gaan naar een 

nieuw emailadres voor de aanlevering van copy voor het kontaktblad.  

Het nieuwe e-mailadres  

                                      kontaktbladloenen@gmail.com 

 

 is miv heden in gebruik!!, (en het oude e-mailadres (kontaktbladloenen@online.nl) is 

hiermee komen te vervallen) . 

Wilt u bovengenoemd nieuwe mailadres opnemen in uw adressenbestand en het oude mailadres verwijderen? 

Alvast hartelijk dank!  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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In Memoriam 

 

Op 13 september overleed Hermina Dorland-Barten, Wolff Gabriëlsweg 48. Zij is 79 jaar geworden. 

De afscheidsplechtigheid vond op 20 september plaats in de aula van Crematorium Heidehof. 

Van harte leven wij mee met haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Voor de komende tijd wensen wij hen veel sterkte en kracht. 
 

Op vrijdag 29 september is op 75-jarige leeftijd overleden Wilhelmus Antonius 

Schiphorst. Hij woonde met zijn vrouw aan de Hendrik Berntsweg te Loenen. De 

afscheidsviering en crematie vonden plaats op 4 oktober te Dieren. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie, Gods troostende nabijheid 

toe. 
 

Op 4 oktober 2017 is Grada Wilhelmina Bleijswijk-Koekkoek overleden. Zij is 95 jaar geworden en woonde aan 

de Bergakkerweg te Loenen. De afscheidsviering vond plaats op 9 oktober in de H. Antonius Abt kerk te 

Loenen, waarna de begrafenis volgde op het parochiële kerkhof. 

Wij wensen haar kinderen en verdere familie Gods troostende zegen toe. 
 

11 oktober is overleden Anna Maria Suurmeijer-Mulder in de leeftijd van 95 

jaar.  Op maandag 16 oktober om 13.30 uur    vondt de afscheidsdienst plaats in 

de H.Antonuis -Abt kerk,    waarna  zij is begraven op ons parochiële kerkhof. 

Wij wensen haar familie veel kracht en sterkte toe. 

 

 

Verjaardagen  

 

Op 2 november hoopt mevr. H.G. van Dijk-Tolsma 85jaar te worden.  Zij woont : Molenallee 31, 7371 EA 

Loenen Gld. 

 

Op 2 november hoopt mevr. L. ter Velde-Oosterman 80 jaar te worden. Zij woont: Watermolen 9, 7371 SP 

Loenen Gld. 

 

Op 15 november hoopt mevr. H.F. Wansink-Hols 80 jaar te worden. Zij woont : Hackfortweg 40, 7371 BM 

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 wij ook in de toekomst Gods nabijheid 

ervaren. 
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Kleurplaat  

 

 

Overdenking 

 

Veel mensen kijken ’s-Avonds naar “hart van 

Nederland” en “Shownieuws”, lekker ontspannend 

met de beentjes over elkaar. Op een ander net 

komt een keer in de week het programma “achter 

de dijken” van Leo Blokhuis. Hij is o.a. journalist op 

het gebied van popmuziek en draait nog wel andere 

programma’s op de radio. Hij is bij de E.O 

begonnen. Samen met de wethouder van Apeldoorn 

, Paul Blokhuis, waren ze zonen van een Nederlands 

Gereformeerd predikant. Het programma “achter 

de dijken” behandelt de invloed van het Calvinisme 

op onze volksaard. Hoe zit het met de invloed van 

het Calvinisme op het gebied van o.a. politiek, het 

gezin, het koningshuis en het Nederlanderschap. In 

hoeverre zijn soberheid, zuinigheid en de “doe 

maar gewoon mentaliteit” typisch Nederlandse 

verschijnselen en hebben ze iets te maken met het 

Calvinisme. Heel leerzaam programma. 

Het kerkelijk jaar is bijna ten einde en het is een 

heel memorabel jaar geweest. Het is 500 jaar 

geleden dat de reformatie begon. Op 31 oktober 

1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 

leerstellingen op de deur van de slotkerk in 

Wittenberg. Je zou zeggen was de deur zo groot 

of schreef hij zo klein. Luther wilde eerst nog wel 

binnen de katholieke kerk blijven, maar de strijd 

met de paus liep zo hoog op dat dit niet meer 

mogelijk was. De invloed van Luther in de 

Nederlanden was echter niet zo groot. Wel in 

Duitsland en de Scandinavische landen. De 

Nederduits gereformeerde Kerk (later de Ned. 

Herv. Kerk) stoelde meer op Calvijn. 

Ook is dit jaar overleden de zeer spraakmakende 

dominee en theoloog Harry Kuitert. Hij was de 

grote stimulator van de “Samen op Weg Kerken”. 

Tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953 was 

hij dominee in Zeeland. Dit was een begin van zijn 

keerpunt in zijn leven. Hij kon niet geloven dat de 

hand van God hier achter zat, zoals sommigen wel 

meenden. Als gereformeerde schoof hij steeds 

meer op naar modernere vrijzinnige stromingen. Hij 

vroeg zich op een gegeven moment af: “Heeft God 
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de mens geschapen of de mens God”. Hij 

constateerde dat veel mensen nu overstappen van 

geloof naar spiritualiteit. Kuitert vindt dat de Kerk 

alle mensen op moet vangen die zich Christelijk 

noemen. 

Dit jaar is nog een spraakmakende dominee en 

theoloog overleden, Tjitze Baarda. Op theologisch 

gebied was hij een geestverwant van Kuitert. Hij 

vond dat Mattheus, Marcus en Lucas ieder een 

eigen weergave van het evangelie hadden. De 

meeste theologen wilden deze versies 

harmoniseren. Baarda was daar een tegenstander 

van. 

Zo zie je maar weer, het Christelijke geloof kent 

vele richtingen. Een ramp of een deugd? 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

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

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 november 2017. 

 

3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    LET OP: NIEUW E-MAILADRES   

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

     Koffiemiddag Pater Dekkerhuis 

 
De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis : van 14.30 -16.30 uur. 

Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek. 

We willen u graag hierbij het schema voor de komende maand laten weten. 

30 november: Citerkwartet “Het Klaverblad”.  4 door de citer gefascineerde vrouwen laten bijzondere muziek 

horen met speciale aandacht voor de komende Kersttijd. 

 

In december is er geen koffiemiddag. 

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 
 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De klussenmorgen op de eerste vrijdag van de maand 3 november vervalt. In verband met 

Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november is de klussenmorgen verzet naar 

vrijdagmorgen 27 oktober. De medewerkers hebben reeds mondeling bericht gehad. Voor 

de mensen die voor de eerste keer hadden willen komen, even geduld a.u.b.  

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Allerzielen 

 

Donderdag 2 november op “Allerzielen” worden de overledenen herdacht. 

Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij, met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken.  

Tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt een kaars voor hen 

aangestoken en het gedachteniskruisje aan de familie uitgereikt. 

Thema van de viering is: “Stilstaan, verdergaan.” 

Na afloop gaan we gezamenlijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten en er wordt U een 

graflichtje aangeboden, om op het graf van U dierbare te plaatsen. 

Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te gebruiken.  

U bent allen van harte uitgenodigd. 

 

Wij gedenken in liefde en met dankbaarheid onze overleden.  

Johannes Gerardus Lambertus Maria Koekkoek. 15-10-2016 64 jaar. 

Pieter Jan Lok      29-10-2016 100 jaar. 

Cornelia Maria Bijsman     22-12-2016 95 jaar. 

Annie Hafkamp- Vos     24-12-2016 87 jaar. 

Theodora Hafkamp-Sanders    24-01-2017 79 jaar. 

Gerardus Schut     13-02-2017 84 jaar. 

Gerardus Hendrikus Lambertus van Overbeek  14-03-2017 68 jaar.  

Wilhelmus Franciscus Maria Boerkamp   15-04-2017 69 jaar. 

Johanna Antonia Elders-Koers    22-05-2017 84 jaar. 

Albertus Johannes Harmsen    28-08-2017 80 jaar. 

Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen  30-08-2017 81 jaar. 

Filipo Nicolo Di Vita     31-08-2017 84 jaar. 

Wilhelmus Antonius Schiphorst   29-09-2017 75 jaar. 

Grada Wilhelmina Bleijswijk- Koekkoek  04-10-2017 95 jaar.     

Anna Maria Suurmeijer-Mulder   11-10-2017 95 jaar. 

 

KVV - bijeenkomst Sinterklaasfeest 21 november a.s. 

 

Op deze ouderwetse Sinterklaasavond neemt iedereen een klein 

cadeautje mee ter waarde van 5 euro, voorzien van een gedichtje van 

tenminste 4 regels. 

Alle cadeautjes worden verzameld en natuurlijk gaat iedereen met een 

presentje naar huis. 

Aanvang 19.30 uur. 

 

     Voortgang Pater Dekkerhuis 

 

Sinds 1 januari is de Stichting Pater Dekker eigenaar van de H. Geestkerk en het Pater Dekkerhuis. 

Dit artikel is bedoeld om u te laten weten wat er tot nu gebeurd is en welke plannen we verder nog hebben.  

Wat is er gerealiseerd 

De grootste verandering is de verbouwing van de sacristie tot familiekamer. Deze rouwkamer, die gehuurd is 

door Elfriede Arriëns Individuele Uitvaartzorg, is alle enkele malen gebruikt. De mogelijkheid om dit te 

combineren met een condoleance en/of een afscheidsdienst, lijkt een succes te worden. 
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De kerkbanken zijn inmiddels verwijderd van de houten vloer. Op dit moment oriënteren wij ons op nieuwe 

stoelen. De houten vloer is zodanig beschadigd, dat deze verwijderd moet worden. Nadat er vervolgens een 

laagje beton is gestort kom er een pvc-vloer met houtstructuur. Het middenpad en de zijpaden behouden hun 

natuurstenen vloer. 

Het kolossale altaar is inmiddels verwijderd. De plek waar het altaar stond is behoorlijk vergroot tot een 

behoorlijk podium. De bekleding daarvan vindt op korte termijn plaats. Het podium is nu geschikt voor 

uitvoeringen van muziekverenigingen, één of meer koren, toneelstukken enzovoort. 

 

Verdere plannen 

Naar verwachting wordt begin volgend jaar een aanvang gemaakt met een toiletgroep in het voormalige 

kerkgedeelte. Vlak daarna willen wij het terrein rondom het Pater Dekkerhuis voorzien van zoveel mogelijk 

parkeerplaatsen. 

Als dan in het voorjaar van 2018 alle veranderingen zijn doorgevoerd nodigen wij u 

graag uit om het resultaat te komen bewonderen. 

Het bestuur heeft qua naamgeving besloten, dat de naam H. Geestkerk niet meer 

gebruikt wordt en dat het gehele complex de naam Pater Dekkerhuis krijgt. We willen 

uitstralen, dat we vooral een multifunctioneel centrum zijn.  

Ik wil graag de vrijwilligers en mijn collega bestuursleden bedanken voor hun inzet. Want dankzij die inzet is 

er al veel tot stand gekomen, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen. In een later stadium maak ik ook graag de 

namen bekend van de instanties die ons gesubsidieerd hebben.  

Stichting Pater Dekker - Harry Hoekstra, voorzitter 

 

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 

Pater Dekkerhuis, 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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     Internet bezinning in de advent 

 

“Uit God geboren”. - Internetbezinning in de Advent 

De voorbereidingstijd op het Kerstfeest is bij uitstek geschikt om weer eens wat meer aandacht aan het 

gebed te besteden. Evenals vorige jaren wordt ook in deze Adventstijd de internetretraite aangeboden. 

Hiervoor is een speciale website ontwikkeld. Bent u bekend met internet, en wilt u eens een andere vorm van 

bezinning uitproberen, dan is deze internetbezinning iets voor u.  

Als u zich aanmeldt krijgt u gedurende de Advent dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en enkele tips die 

kunnen helpen bij het gebed. 

De digitale adventsretraite begint op de eerste zondag van Advent, zondag 3 december. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website en meldt u aan! www.ignatiaansbidden.org.  

 

Het kan verrijkend zijn om ervaringen met het gebed te delen met andere bidders.  

Hiertoe worden voor alle locaties van onze Franciscus en Claraparochie op 3 avonden groepsgesprekken 

aangeboden. 

Data: donderdagavond 7 december, dinsdagavond 12 december en dinsdagavond 19 december. 

Tijd:   van 19.00u tot 20.15u  

Locatie:  pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20 in Eerbeek. 

Wilt u deelnemen aan het groepsgesprek, dan graag een email naar: 

avdwerffverbraak@gmail.com 

 

Dag van de armen 

 

Vorig jaar heeft de Paus de “Dag van de Armen” ingesteld. We overdenken dan dat in het Evangelie de 

aandacht voor de armoede een centraal gegeven is. 

Zaterdag 18 november willen we als parochie daaraan uitdrukking geven. Die dag zal er in de kerk in Loenen 

een doos staan waarin u uw gaven kunt neerleggen. De inzameling wordt gehouden voor de voedselbank in 

Apeldoorn. 

Wat kunt u geven? Producten met een lange houdbaarheid, zoals: 

Groente of fruit in blik of pot, pastasauzen 

Volkorenpasta -  Couscous - Zilvervliesrijst of meergranen rijst 

Peulvruchten uit blik of pot ( bv bruine/witte/kidney bonen, 

kikkererwten, linzen) 

Houdbare volle of magere zuivelproducten  - 20+ smeerkaas 

Eieren  - olie 

 

De MOV-groep 

 

Bisdombedevaart naar Lourdes 

 

Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere belangstellenden als groep 

deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis gaat per 

TGV (sneltrein). De trein doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een 

bus vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een driesterrenhotel. De kosten voor 

reis en verblijf zijn € 899,= op basis van tweepersoonskamer. Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen (t/m 

http://www.ignatiaansbidden.org/
mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
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11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan 

duizend. Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en 

Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. Het programma in Lourdes is 

inspirerend en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de 

Verschijning” is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de 

sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de 

gezamenlijke eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen 

tezelfdertijd als wij in Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt 

omdat we als groep deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek nu alvast 

de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de kerken. 

Opgave via het secretariaat in Twello:  Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 

9.00 – 17.00 uur) , e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com    

Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello 

Paul Daggenvoorde, pastoor  

 

Liturgische vieringen 

 

Do.  02 nov. ’17 Allerzielen -  Voorganger P.Vroom - mmv Con Spirito 

 Intenties: Overl ouders Uiterweerd-Sanders, Overl fam Bijvank, Hendrikus Antonius  

    Reulink, Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Henk Derickx, Willem Joseph  

    Visseren, overl ouders Mulder-Beijer, Overl ouders Kruitbosch-Jansen, 

    Amy Wansink, Harm de Krosse, Overl ouders Stoer-Tiedink 

 

Ereveld Loenen:  Herman Siers, Overl ouders en familie Siers-Bos 

 

Za. 04 nov ’17 Woord en Communieviering - Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl ouders Theo en Marietje Hamer-Harmsen,Willem Joseph Visseren,  

    Overl ouders Tiedink-Streppel 
 

Zo. 12 nov ‘17  Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede - mmv Con Spirito 

Intenties:        Overl fam Bijvank, Hendrikus Antonius Reulink, Willem Jospeh Visseren, 

    Cornelia Maria Buysman-Blokker, uit dankbaarheid  ivm vijftig jarig  

    huwelijk 
 

 

Za. 18 nov ’17 Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci 

Intenties:        Jacoba Tiemessen-Peters, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia  

    Grada Klomp, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders Uiterweerd- 

    ten Broek, Overl ouders Diks-Reulink, Willem Joseph Visseren,  

    Jan Derksen 

 

 

Zo. 26 nov ’17 Woord en communieviering - Voorganger P.Vroom - mmv Con Spirito 

 Intenties: Annie Hafkamp-Vos, Jan Jozef Wezensteyn, Overl fam Bijvank, Theodora  

    Hafkamp-Sanders, Willem Joseph Visseren, Overl fam Biezeman- 

    Scheerder, uit dankbaarheid 
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Kerkdiensten November 2017 

 

Protestantse gemeente 

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

       Dankdag voor gewas en arbeid 

       Koffie na de dienst  

       Coll.: Najaarszendings collecte 

 

Zondag  12 november   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

        

Zondag  19 november  10.00 uur  Mevr. Drs. J. Mooij -  Deventer 

 

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

Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. “Olto”  

       Koffie na de dienst 

       Coll.: Onderhoud kerkhof 

 

 

 

See You Again 5 november Dankstond iedereen 10.00 uur eerste gedeelte in de kerk. 

  19 november  10.00 uur iedereen die mee doet aan de musical Bruisbeek  

  26 november  10.00 uur iedereen die mee doet aan de musical Bruisbeek  

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Donderdag 02 november 19.00 uur Allerzielen 

      Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 04 november  19.00 uur Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 

 

Zondag 12 november  10.00 uur    Eucharistieviering 

               Voorganger P. Hofstede-mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 18 november  19.00 uur   Woord en Communieviering 

              Voorganger P. Kantoci 

 

Zondag 26 november  10.00 uur    Woord en communieviering  

             Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 
 

  

 


