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      Diensten 

 

De eerste dienst in het nieuwe jaar zal zijn op 7 januari. Naar goed gebruik staan na afloop de koffie, de thee 

en de oliebollen klaar. We kunnen elkaar dan een goed en gezegend 2018 wensen. 

Een week later, 14 januari, heb ik een vrije zondag. Gastpredikant zal dan zijn ds. K. 

Bochanen uit Dieren.  

 

De jaarlijkse oecumenische dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid 

wordt op 21 januari gehouden. Het thema is deze keer: 

 

                                                       “RECHT  DOOR  ZEE” 

 

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

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

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

bedanken! Denkt u er aan dat deze dienst om 9.30 uur begint!! Onlangs is door het Beraad van Kerken 

besloten om de leeftijdsgrens van hen die voor een attentie in aanmerking komen, op te hogen van 80 naar 85 

jaar. We worden met elkaar steeds ouder, waardoor de lijst van 80-jarigen gaandeweg langer is geworden. Het 

werd daardoor steeds moeilijker om alle attenties bezorgd te krijgen. Vandaar deze nieuwe leeftijdsgrens van 

85 jaar. Wij hopen op uw begrip voor dit genomen besluit. 

 

Over de dienst van 28 januari zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

 

See You Again 

 

Afgelopen jaar was het goede doel van See You Again “Serious Request” waarbij de 

specifieke actie “Breng ze weer samen” werd ondersteund. Deze actie was ervoor bedoeld 

om geld in te zamelen voor het herenigen van ouders en kinderen in conflictgebieden. De 

oudste jeugd had al vaker aangegeven met ons naar Serious Request te willen, dus nu het 

glazen huis naar Apeldoorn kwam, was dit een uitgelezen kans. Elke keer werd er bij See 

You Again voor dit doel gecollecteerd en ook het collectegeld van de “Diensten voor 

iedereen” was hiervoor bestemd. De jeugd heeft door het jaar heen verschillende acties opgezet, waar enorm 

positief op is gereageerd. Dit alles gezamenlijk heeft het mooie bedrag opgeleverd van €1000,-. Namens See 

You Again willen wij iedereen die hier aan heeft bijgedragen ontzettend bedanken! De oudste jeugd heeft de 

cheque inmiddels gezamenlijk naar Apeldoorn gebracht.  

 

Gesprekskring 

 

De gesprekskring komt in deze eerste maand van het jaar twee keer bij elkaar. Op maandag 8 

januari beginnen we met het boek Jona. We zullen dan het eerste hoofdstuk van deze profeet 

bespreken. Op deze avond zijn wij vanaf 20.00 uur te gast bij Christien Jurriëns, Horstweg 19a, 

tel. 5051782.  

Het tweede hoofdstuk van Jona zal aan de orde komen op maandag 29 januari. Wij zijn dan om 20.00 uur 

welkom bij Tonni Duiker, De Kempe 17, tel. 5336924. 

Wilt u bij verhindering contact opnemen met de betreffende gastvrouw? 

Wij hopen op goede en leerzame avonden! 
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Diaconie 

 

28 jan. Collecte Werelddiaconaat Visserijslaven in Ghana naar huis 

 

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kind slaven, vooral 

jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit 

andere delen van het land. Het Voltameer is een 

enorm stuwmeer met een oppervlakte van 8500 

km2. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de 

grillen van hun slavenmeesters.  

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt 

kind slaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze 

naar huis gaan, krijgen ze intensieve 

psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun 

familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. 

Meer informatie: www.kerkinactie.nl 

 

Ondanks groeiende arbeidsmarkt toch meer mensen in bijstand 

 

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt nog steeds toe. Tussen 

september 2016 en september 2017 is het aantal personen tot de AOW-

leeftijd met een bijstandsuitkering met 6.000 gegroeid. In totaal zaten in 

september 2017 daardoor 465.000 mensen in de bijstand. Dat blijkt uit 

cijfers van het CBS. ‘Maar’, stelt de onderzoeker, ‘het tempo van de jaar-op-

jaargroei neemt al vier kwartalen achtereen af’. 

Dat de jaar-op-jaargroei afneemt, hangt samen met de gunstige 

arbeidsmarkt. ‘Sinds de piek in de werkloosheid begin 2014 is deze met ongeveer 40 procent gedaald. De 

bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt.’ 

Het nieuwe kabinet Rutte heeft voor mensen met een bijstandsuitkering weinig koopkracht te bieden. Dat 

heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) becijferd. Bijstandsgerechtigden gaan er 

nauwelijks op vooruit tot 2021. Als ook mensen met AOW en aanvullend pensioen. 

 

De plannen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III leiden ertoe dat huishoudens met een 

bijstandsuitkering er nauwelijks op vooruit gaan. Een alleenstaande in de bijstand heeft in 2021 per maand 21 

euro meer te besteden dan dit jaar. Voor een alleenstaande met een kind is dat 15 euro. Alle werkenden gaan 

erop vooruit. Hun koopkracht stijgt – afhankelijk van hun situatie – met zo’n 4 tot 6 procent in de komende 

vier jaar. 

Het achterblijven van de koopkrachtstijging voor mensen met een bijstandsuitkering komt met name doordat 

zij geen voordeel hebben van de verhoging van de arbeidskorting (in de belasting). En verder omdat het lage 

btw-tarief van 6% wordt verhoogd naar 9%. In dit btw-tarief zit een aantal producten en diensten die als 

eerste dagelijkse behoefte worden gezien, zoals voedingsmiddelen. Relatief besteden mensen in de bijstand 

meer geld aan deze basis behoeften en zijn dus duurder uit. Bron https://www.zorgwelzijn.nl,  Armoede en 

schuldhulpverlening 30 nov 2017 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
https://www.zorgwelzijn.nl/
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Najaarszendingscollecte 

In november werd de traditionele najaarszendingscollecte weer gehouden. De 

opbrengst was 1350 euro en hiervoor willen we de “lopers en gevers” hartelijk 

voor bedanken. Het geld is zoals U weet bestemd voor  “Theologie doceren in 

Hong Kong”. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

De feestdagen zitten er weer op. De goede voornemens zijn gemaakt. Wellicht is eentje 

ervan dat u uw huis gaat opruimen. Zo ja, denkt u dan ook aan de Mazzelschuur. Als er nog 

bruikbare spullen tussen zitten, breng ze dan a.ub. op de 1e zaterdag van de maand 

(eerstkomende is 6 januari) naar de schuur van de fam. v. 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.  U kunt dan gelijk kijken of er nog een goed boek, een mooie puzzel of een leuk 

spel voor u is om de wintermaanden goed door te komen.  Uiteraard is er nog veel meer te koop, dus komt u 

gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk.  

De opbrengst vorige maand is: €286,30. 

 

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. 

 

Extra collecte aan het eind van de kerkdienst op 7 januari is voor de herinrichting van de kerk en het 

onderhoud van de begraafplaats.  

 

Financiële info november 2017 

 

Kerkelijke bijdragen  Mnd:    T/m maand: Toegezegd: 

Sept/Okt/Nov ’17    10.758,89  48.009,36 51.368,50 

Collectes diensten: 

Sept/okt/nov ’17       780,69     1.967,79  
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Kerkbalans 2018 komt eraan! 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van 

de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 20 januari en 3 februari ontvangt u 

een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een 

gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan 

al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we 

kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor 

onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage 

kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 

 

Begroting 2018 

De begroting voor 2018 is in de kerkenraadsvergadering van 11-12-2017 goedgekeurd en vastgesteld.  

Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met M. de Croon. Tel. 055-5053667. De 

begroting is tevens te zien op onze website: www.pknloenenveluwe.nl 

 

Inkomsten  

Onroerende zaken, rentebaten, baten kerkhof en Jeugdhuis, collectes, giften 

en subsidies, Solidariteitskas 

€ 85.253 

Kerkbalans € 51.960 

Totaal € 137.213 

  

Uitgaven  

Lasten kerk. Gebouwen, Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, koster en 

organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage Solidariteitskas, Quotum 

en contributies 

€ 144.447 

 

  

Nadelig resultaat € 7.234 

 

Giften door middel van een overeenkomst periodieke gift. 

 

Graag willen wij u op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst periodieke 

gift te regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z’n totaal worden 

afgetrokken van het belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting. Anders geldt eerst 

een drempel van uw inkomen. Bij deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende 

vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze verplichting vervalt bij overlijden). 

Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). U kunt 

tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen.  

Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in januari 2018 bij u wordt bezorgd. 

 

Erfstellingen en Legaten  

 

Tal van goede doelen zetten in hun fondsenwerving in op het binnenhalen van erfenissen en legaten. In het 

kerkelijk werk ligt dat toch wat gevoelig om over “geld” te spreken. Maar anderzijds, als geloof en kerk ons  

ter harte gaan, is het goed en zinvol om er ook in onze gemeente over te spreken. Daarom: denkt u ook aan 

onze plaatselijke kerk als goed doel. Een kerk, die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Als 

u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. We 

informeren u daar graag verder over. 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Collectebonnen 

 

Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als ook voor het 

plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen gebruiken, wij rekenen dat onderling 

af en maken het over naar het doel waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt bonnen bestellen van € 0,50 en van € 

1,00 en van € 2,00.  

U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. De Protestantse Gemeente te 

Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0.50 en € 1,00 en  € 2,00. Zodra het 

bedrag binnen is wordt dat aan de heer Kelder gemeld en zorgt hij verder voor de afhandeling. 

 

Vanuit de pastorie 

 

danken wij iedereen van harte voor de vele kaarten en attenties die wij rondom de feestdagen mochten 

ontvangen. Het doet ons goed om op deze wijze onze onderlinge verbondenheid te mogen ervaren! Wij wensen 

iedereen een goed en gezegend 2018 onder Gods zegen. 

 

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

 

 

Overdenking 

 

Dit is het eerste nummer van het jaar 2018. In de afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest over 

de sociaal-culturele toestand in Nederland en de wereld. Gebleken is dat in Nederland de afstand tussen rijke 

en arme mensen niet gegroeid is, wat niet wegneemt dat alles koek en ei is. De voedselbanken zijn nog steeds 

nodig en dat is een teken aan de wand. Wereldwijd is de afstand tussen rijk en arm explosief gestegen. 

Donderdag 14 december is het eerste “World Inequality Rapport” gepresenteerd en daarin staat het 

volgende: De ongelijkheid neemt wereldwijd extreme vormen 

aan. Weliswaar is de mondiale economie sinds 1980 fors gegroeid, 

maar van dat extra inkomen heeft de rijkste 0,1 procent van de 

wereldbevolking net zo’n groot aandeel naar zich toe weten te 

trekken als de armste 50 procent. Daarmee wordt de vrees 

bevestigd dat vooral een kleine groep de vruchten plukt van de 

mondialisering en globalisering”. Daar zal vroeg of laat iets aan 

gedaan moeten worden. De EU is al van plan bedrijven op te roepen 

ook in Afrika te investeren, anders raken die mensen op drift en 

gaan ze hun geluk ergens anders beproeven. De kerken zien 

dit probleem ook en vestigen daar ook de aandacht op. De bijbel 

heeft ook talloze passages over rijkdom en armoede zowel in het oude als nieuwe testament. Het is onze plicht 

de arme, weduwen en wezen te helpen, mocht dat nodig zijn. Mattheus 6: 19-21 zegt: “Verzamel je geen 

schatten op aarde, waar mot en roest vernietigen en waar dieven inbreken en stelen; Verzamel je schatten in 

de hemel, waar mot noch roest vernietigen en waar dieven niet inbreken en stelen; Want waar je schat is, daar 

zal je hart zijn”. Met andere woorden, wanneer we onze rijkdom een beetje bij de weg laten, dan blijft er voor 

onze buurman en buurvrouw ook nog wat over. 

Op zondag 21 januari 2018 is er een oecumenische gebedsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk. Het thema 

is na te denken over de eenheid van de Christenen. In alle gemeenschappen van Nederland zal hier aandacht 

aan gegeven worden. Een nobel streven, lijkt me zo. 

Willem Klomp 
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In Memoriam 

 

Op donderdag 9 november is overleden Everdina Adriana Bijvank in de leeftijd van 94 jaar 

Zij woonde in wooncentrum De Berghorst te Apeldoorn  

Haar afscheidsviering vond plaats op dinsdag 14 november in de Parochiekerk te Loenen 

Aansluitend is zij begeleid naar haar laatste rustplaats op het Parochiele Kerkhof. 

Wij wensen haar familie sterkte toe. 

 

Op 3 december overleed Gerredina Sopjes-Klomp in de leeftijd van 96 jaar. De laatste 

jaren woonde zij in het Zonnehuis in Beekbergen. Zij was een lieve en bescheiden vrouw die 

niet graag op de voorgrond trad. De crematieplechtigheid vond plaats op 9 december in 

Dieren. Daar klonken onder meer de woorden van Psalm 27. Wij wensen haar kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen voor de komende tijd veel kracht en sterkte toe. 

 

Huwelijks jubilea 

 

Op 9 januari hopen de heer en mevr. T.A. Berends-van ’t Spijker 60 jaar getrouwd te zijn. 

Zij wonen in De Beekwal, Derickxkamp 27, p/a Kamer 101, 6961 DZ Eerbeek. 

Wij wensen hen een fijne dag toe met allen, die hen lief en dierbaar zijn. 

Wij wensen hen in alles Gods zegen en nabijheid toe. 

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het februari nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 januari 2018 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 januari 2018. 

 

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

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

      LET OP: NIEUW EMAILADRES   

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com


 

Kontaktblad Loenen 

 
8 

Kleurplaat Jezus in de tempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarswens 

 

Moge Gods hand voor je zijn om je de weg te wijzen 

Achter je, om je te beschermen 

Onder je om je op te vangen  en  

Boven je om je te zegenen. 

Namens de redactie van het kontaktblad een goed en gezond 2018 toegewenst! 
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Uit de locatieraad 

 

In de vergadering van de Locatieraad van oktober en november werd de mogelijkheid van 

het aanlichten van onze kerk besproken. De kerk is Gemeentelijk monument en de toren is 

Rijksmonument. Voor de uitvoering van het werk is een offerte ontvangen en de 

Locatieraad zoekt nu naar financiële middelen om dit te kunnen laten uitvoeren. Diverse 

mogelijke subsidieverstrekkers zijn benaderd met ons plan en gevraagd ons financieel te 

steunen. Wij wachten hun reactie af. Wat zou het mooi zijn als de toren in de donkere 

dagen al van ver af te zien zou zijn. Bert Meurs, voorzitter. 

 

Vrijwilligersavond 2018 

 

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

inspanning in het afgelopen jaar 2017. Iedereen die zich op een of andere manier als vrijwilliger inzet voor 

onze parochie is op deze avond van harte uitgenodigd. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor de parochie, we 

kunnen niet zonder. 

 

Deze avond wordt gehouden in het parochiehuis in Loenen op  

zaterdag 10 februari 2018, na de dienst van 19.00 uur wordt u in het 

parochiehuis ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers er bij. 

 

Namens de locatieraad 

Henk Gerritsen. 

 

Bijbelleesgroep Eerbeek 

 

Wij merken in ons dagelijks leven dat het spreken over geloof in onze geseculariseerde maatschappij helemaal 

niet zo gemakkelijk is. De ervaring van de leden van de leesgroep is dat de Bijbelse taal door velen niet meer 

herkend wordt. Wij zoeken of en hoe de schrijvers van de Bijbelse teksten ons hierbij kunnen helpen.  

Sinds september lezen wij in onze Bijbelgroep teksten uit de Schrift, waarin “een goed gesprek” gevoerd 

wordt. En wij proberen hieruit voordeel te halen wanneer wij zelf gesprekken voeren. 

Eenmaal per maand komen wij samen om de tekst te lezen, te bespreken en op ons eigen leven te betrekken.  

De cyclus gaat verder in januari. Wie wil kan nog aansluiten. 

Data:  11 januari 

  8 februari 

  8 maart 

  12 april 

  17 mei 

Plaats:  Pater Dekkerhuis  H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek 

Tijd:  13.30-15.30u 

 

Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com. 

 

Mede namens het pastorale team, 

Anneke van der Werff-Verbraak 

mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
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Afscheid van Hendrik Reusken en Harrie Gabriël 

 

Aan het eind van dit jaar nemen de heren Hendrik Reusken, adviseur van de 

Locatieraad en Harrie Gabriel, Penningmeester van de Locatieraad, afscheid van hun 

plaats in de Locatieraad Loenen/Eerbeek. 

Voor hun werk is de Locatieraad hen bijzonder erkentelijk. Dat werk was niet altijd 

gemakkelijk want tijdens hun bestuursperiode kreeg de fusie van onze parochie 

gestalte, het kerkhof werd in haar luister hersteld, aan het kerkgebouw moesten verbeteringen worden 

toegepast en nog veel andere zaken vroegen mede hun aandacht en inzet. Op hun deskundigheid konden wij 

altijd rekenen. Voor hen zit het werk er op en dat heeft mede tot gevolg dat de Locatieraad dringend 

versterking zoekt naar mensen die zich voor onze geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek willen inzetten. 

Daarover gaan wij graag met u in gesprek. 

 

Tijdens de januarivergadering van de Locatieraad zal aan het vertrek van de heren Reusken en Gabriel 

aandacht worden gegeven. Wij wensen hen voor de komende tijd een goede gezondheid en alle goeds.  

Bert Meurs, 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. 

 

     KVV bijeenkomst 16 januari 

 

Op dinsdag 16 januari houden wij onze jaarvergadering. 

Wij bespreken het afgelopen verenigingsjaar en tevens wordt het programma voor 

2018 gepresenteerd. Na de pauze spelen we als vanouds: Bingo! 

Er zijn weer leuke prijzen te winnen.  

Komt allen, 19.30 uur in het parochiehuis. 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Nieuwjaarsreceptie 

 

Beste medeparochianen, op 7 januari na de viering van 10.00 uur bent u van harte 

uitgenodigd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in het Parochiehuis.  

We kunnen dan onder het genot van  een kopje koffie of thee onze goede wensen 

uitwisselen. Er zal ongetwijfeld een passende lekkernij bij geserveerd worden.  

Locatieraad Loenen-Eerbeek.  

 

     Plus pakketten voor de voedselbank 

 

De supermarkt Plus heeft weer tot eind januari een actie met zegeltjes voor voedselpakketten. We willen u 

vragen om de zegeltjes te sparen voor de voedselbank. Er staat een busje in de Mariakapel waarin u uw 

zegeltjes kunt stoppen. De komende maanden gaan we vast veel inkopen doen en het is goed om dat te delen 

met mensen die het minder hebben. Alvast bedankt! 

Pastoraatgroep 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

Deze winter gaan we gewoon door met de klussenmorgen. Er zijn nog wat snoeiwerkzaamheden 

enzovoorts. Daarom is de eerste klussenmorgen in het nieuwe jaar vrijdagmorgen 5 januari 2018. 

Verzamelen om 8.00 uur. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 7 jan. ‘18  Woord en communieviering – Voorganger P. Kantoci 

Intenties:        Bennie Slief, Willem Joseph Visseren, Annie Hafkamp-Vos,  

    Theodora Hafkamp Sanders, Overl ouders Boerkamp-Schiphorst,  

   Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl ouders Freriks-Uiterweerd 

 

Za. 13 jan ’18 Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian 

Intenties:        Hendrikus Antonius Reulink, Everdina Adriana Bijvank,  

Willem Joseph Visseren, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek,  

Overl ouders Harmsen-Hafkamp, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl 

echtpaar Meurs-van de Linde, Overl ouders Tiedink-Streppel 

 

Zo. 21 jan ’18 Oecumenische Viering (Protestante Kerk)  

   Voorgangers: P. Kantoci en Ds van Driel 

Intenties: xxx 

 

Za. 27 jan. ’18 Woord en communievering - Voorganger P. Vroom 

 Intenties: Overl fam Bijvank, Willem Joseph Visseren, Gerardus Schut,  

    Overl ouders Elders-Koers, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen,  

    Filipo Nicolo Di Vita, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Pieter Jan Lok,  

    Antonia Grada Klomp 
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Kerkdiensten januari 2018 

 

Protestantse gemeente 

Zondag  7 januari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Nieuwjaarsdienst 

       Koffie na de dienst met oliebollen  

       Coll.: Bestemd voor het kerkhof 

Zondag  14 januari   10.00 uur  Ds. K. Bochanen -  Deventer 

        

Zondag  21 januari   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel/ pastor I. Kantoci 

       Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid  

       Koffie na de dienst 

Coll.: Beraad voor Kerken 

 

Zondag  28 januari  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Coll.: Werelddiaconaat Visserijslaven in Ghana naar huis 

 

 

 

See You Again: 14 januari Iedereen See You Again 9:50 uur ontbijt in de Bruisbeek 

           23 januari Oudste groep See You Again 19.00 uur Bruisbeek 

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

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 07 januari  10.00 uur    Woord en Communieviering 

               Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 13 januari  19.00 uur   Eucharistieviering 

              Voorganger Pastoor Sebastian 

 

Zondag 21 januari    9.30 uur Oecumenische viering (Protestante Kerk)  

Voorgangers P. Kantoci en Ds van Driel,  

    mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 27 januari  19.00 uur Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 

 

 


