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Wat voor moeilijkheden je in het verleden 

ook gehad mag hebben,  

je kunt vandaag een nieuw begin maken. 

 



 Kontaktblad Loenen  2 

 

Diensten 

 

Op 3 maart is het al weer de derde zondag in de 40-dagentijd. Omdat het dan de eerste zondag van de maand 

is, staan na afloop van de dienst koffie en thee klaar in het Jeugdhuis. Iedereen is van harte welkom! 

Een week later, 10 maart, heb ik een vrije zondag. Ds. M. Brummelman uit Twello zal dan onze gastpredikant 

zijn. 

De jaarlijkse Bidstond voor gewas en arbeid zal zijn op 17 maart. Ook nu zal de jeugd het eerste gedeelte van 

de dienst bijwonen. 

Op 24 maart is het Palmpasen. Van oudsher heeft de Palmzondag een dubbel gezicht. 

Wij lezen het uitbundige en feestelijke verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Maar wij beseffen ook dat deze zondag tevens de inzet is van de Stille Week, de week 

van Zijn lijden en sterven.  

Op Witte Donderdag, 28 maart, is er om 19.00 uur een dienst, waarin wij met elkaar het 

Heilig Avondmaal hopen te vieren. Een ieder die de Heer van harte liefheeft, is van 

harte welkom aan Zijn tafel! 

Ook op Goede Vrijdag, 29 maart, begint de dienst om 19.00 uur. Wij lezen en overdenken het lijdensverhaal. 

Daarna klinken de woorden van “Het beklag Gods”, de verwijten van God aan ons. Deze dienst heeft het 

karakter van een wake, die in stilte begint en eindigt. 

Op de Paasmorgen, 31 maart, hopen wij met jong en oud het feest van de opstanding van Jezus te vieren. Zoals 

gebruikelijk mogen wij ook nu weer op de medewerking van OLTO rekenen. Wij hopen op een feestelijke 

viering! 

 

Gesprekskring 

 

Op donderdag 21 maart komt de gesprekskring voor de laatste keer van dit seizoen bijeen. Voor de tweede 

achtereenvolgende keer zullen wij met elkaar spreken over de verhouding tussen het 

Jodendom en het Christendom. Vanaf 20.00 uur zijn wij dan te gast bij Bob Wonink, 

Tullekenweg 38 in Eerbeek (tel. 0313-652930). Bij verhindering graag een telefoontje 

naar de gastheer. 

Naar goed gebruik gaan we nog een keer uit eten met elkaar, maar daarover later meer! 

 

Diaconie 

 

40dagentijdcampagne 2013 

De 40dagentijd begint in 2013 op Aswoensdag 13 februari en loopt tot en met stille zaterdag 30 maart. Op 

zondag 31 maart is het Pasen. 

De uitgangscollecten op 3, 10, 17 en 24 maart 2013, staan dan nu ook in het teken van Kerk in Actie in de 

40dagentijd. Elke dag in (maar uiteraard ook buiten) de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met 

genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en 

krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de 

rest van hun leven.  

 

Zondag 3, 3 maart: Geloofsgemeenschappen in Bangladesh. 

Voelt u zich thuis in de kerk? Dat is erg belangrijk voor de opbouw van uzelf en van de gemeente. Dat geldt 

wereldwijd. In deze collecte tijdens de Voorjaarszendingsweek staan geloofsgemeenschappen in Bangladesh 

centraal. Kerk in Actie ondersteunt het werk van Isa-e Jamat onder ex-moslims bij het opbouwen en vormen 
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van eigen gemeenten en geloofsvormen. Tussen kerk en moskee in. Steeds meer moslims in dit land bekeren 

zich tot het christendom. Ze vinden er rust en vrede, maar stuiten ook op weerstand in de gevestigde kerken. 

Omdat de traditie en geloofsbeleving daar sterk beïnvloed is door het hindoeïsme, voelen zij zich hier niet 

thuis. Isa-e Jamat helpt bij het vormen van christelijke geloofsgemeenschappen, waarin islamitische vormen 

worden aangehouden. In het geloof zijn wij met hen verbonden. Daarom wordt vandaag hiervoor gecollecteerd 

en bevelen wij deze collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie van harte bij u aan! 

 

Zondag 4, 10 maart: Kind van de rekening. 

Te veel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat ze asielzoeker zijn, omdat hun ouders niet voor hen 

kunnen zorgen, of omdat ze in een arm gezin opgroeien. Deze kinderen verdienen een eerlijke kans, maar wie 

betaalt de rekening? Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn. Zoals het 

werk van de Rudolphstichting voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vandaag is de collecte 

bestemd voor kinderen van de rekening in Nederland. Met uw bijdrage kunt u deze kinderen een toekomst 

geven. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Van harte aanbevolen! 

 

Zondag 5, 17 maart: Organisatie Mencoldes in Columbia. 

Wist u dat de Colombiaanse bevolking al meer dan vijftig jaar verwikkeld is in een interne oorlog? De gewone 

Colombiaan op het platteland is de dupe van de gewelddadige strijd tussen rebellengroepen, de overheid en 

het leger. Steeds vaker vluchten mensen naar de stad. Inmiddels zijn meer dan vijf miljoen Colombianen op de 

vlucht in eigen land. Kerk in Actie steunt de kerkelijke organisatie Mencoldes die opvang biedt aan deze 

ontheemden. Maar de vluchtelingenstroom is te groot. Daarom werkt Mencoldes samen met de vluchtelingen 

aan hun weerbaarheid en zelfstandigheid. Bij Mencoldes kunnen kinderen naar school en volgen ouders 

cursussen tot naaister, bouwvakker of monteur, zodat ze weer hun eigen brood kunnen verdienen. Vandaag is 

de collecte bestemd voor dit en ander werk van Kerk in Actie. Voor € 6,- kan Mencoldes een kind van 

schoolspullen voorzien. Helpt u mee? 

 

Zondag 6, 24 maart: Gezondheidszorg in Malawi 

Thuis bevallen of in het ziekenhuis, in Nederland krijgt bijna iedere moeder die keuze voorgelegd. In Malawi is 

die keuze niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis te ver weg is. Maar ook omdat moeders 

vaak niet precies weten wat de risico’s van een thuisbevalling zijn en daarom een ziekenhuisbevalling niet eens 

overwegen. Kerk in Actie maakt zich sterk voor goede gezondheidszorg voor moeders en kinderen in Malawi. 

Op deze laatste zondag in de 40dagentijd vragen we daarom uw aandacht voor het Uchembere Netwerk in 

Malawi, die moeders essentiële kennis bijbrengt over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Ook wordt 

bijvoorbeeld een fietsambulance ingezet in moeilijk bereikbare dorpen. Deze kar, waarop een vrouw liggend 

kan worden vervoerd, redde het leven van veel vrouwen en baby’s. Wij vragen uw bijdrage op deze laatste 

zondag in de 40dagentijd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het 

verbeteren van de gezondheidszorg in Malawi. Van harte aanbevolen! 

 

Witte donderdag, 28 maart, Heilig Avondmaal.  

Syrië telt ruim 22 miljoen inwoners. Maar liefst 5 van deze 22 miljoen mensen zijn 

op de vlucht geslagen. Zij moesten hun huis en bezittingen achterlaten op zoek 

naar een veilig onderkomen. Sommigen van hen vonden onderdak bij familieleden, 

anderen zochten hun toevlucht in scholen, tentenkampen of zelfs in oude ruïnes. Zo’n 700.000 Syriërs hebben 

tot op heden hun toevlucht gezocht in buurlanden. 

 

Kerkelijke bronnen in Libanon lieten echter weten dat waarschijnlijk een half miljoen Syrische christenen 

vrijwillig of onvrijwillig hun huizen, steden en dorpen hebben verlaten, wat erop lijkt te wijzen dat ook in Syrië 
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de christelijke gemeenschap meer dan de rest van de bevolking wordt getroffen door het bloedige geweld. 

Open Doors heeft een lijst van christenvervolgingen samengesteld. Naar schatting worden 100 miljoen 

christenen op de hele wereld vervolgd. Syrië stond in 2011 op plek 36, maar in 2012 mede door de 

burgeroorlog op plek 11. Bron www.opendoors.nl  

 

Kerk in Actie kan deze mensen als een van de weinige organisaties in Syrië bijstaan dankzij haar kerkelijke 

netwerken. Via de Grieks Orthodoxe Kerk, die net als Kerk in Actie lid is van de ACT Alliance (wereldwijd 

netwerk van kerken), worden de slachtoffers voorzien van voedsel, medicijnen, kleding, dekens en oliekachels. 

Ook in de omliggende landen, Libanon en Jordanië, biedt Kerk in Actie via de ACT Alliance hulp. Daar hebben 

vele vluchtelingen onderdak gezocht in de tentenkampen. Om zowel de mensen in Syrië als in de omliggende 

landen bij te staan, doen wij een beroep op u!  

 

Chauffeurs/rijders/coördinator gevraagd. 

Zoals u misschien weet rijden elke zondagmorgen vrijwilligers, in toerbeurt, kerkgangers, die 

om een of andere manier niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, naar en van de kerk. Om 

dit te kunnen continueren zoeken we nog enkele vrijwilligers die 1 keer in de 10 weken willen 

rijden tegen een kleine vergoeding. Naast chauffeurs wordt er ook een “coördinator” gevraagd 

die het chauffeurswerk wil coördineren. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Chris Brinkman 055-

5052167 of Freek Vos 055-5409919 

 

De Sobermaaltijd 2013 (herinnering) 

Zoals al een paar jaar gebruikelijk is, zal ook dit jaar tijdens de vastenperiode door leden van beide kerken in 

Loenen een sobermaaltijd worden georganiseerd.  Dit jaar zal de sobermaaltijd plaatsvinden op 6 maart 2013 

in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg. De maaltijd begint om 18.00 uur. Het gebouw is open vanaf 17.30 uur. 

Tijdens de sobermaaltijd wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst is bestemd voor het 

opknappen van een school in Oeganda. Dit project is o.a geadopteerd door Helicon opleidingen in Apeldoorn. 

Een plaatsgenote, die studeert op het Helicon is ook hierbij betrokken. Meer informatie over dit project 

hoort u tijdens de sobermaaltijd. Opgeven voor 4 maart bij Ria Blom, tel. 055-5053709 of Betsie Modderkolk, 

tel. 055-5052420 of via email: janneke.chris@gmail.com.   

 

Kerkrentmeesters 

 

Resultaten actie Kerkbalans 2013 

De actie Kerkbalans is bedoeld om de kerkelijke gemeente in stand te houden. 

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente: 

het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten,  bijzondere vieringen, etc.  

 

2012  2013  T.o.v. vorig jaar 

Toezegging Kerkbalans   59.552,-- € 57.898,--  € - 1.654,-- = - 2,9 % 

Aantal toezeggers          441        452  

Gemiddeld bedrag  €      135,-- €     128,-- 

Toezegging Kontaktblad €  4.477,-- €  4.405,-- € -       72,--= - 1,6 % 

 

Een lagere toezegging dus, maar ook later ontvangen wij toch steeds weer opnieuw bijdragen om het werk van 

onze gemeente in stand te houden. Wij vertrouwen er dan ook op, dat de totale bijdragen over 2013 toch 

http://www.opendoors.nl/
mailto:janneke.chris@gmail.com
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hoger uit zullen komen dan de huidige toezeggingen. Natuurlijk vinden we het jammer, dat de toezeggingen 

wat lager zijn, maar desondanks zijn we blij met het toegezegde bedrag, zeker gezien de huidige financiële 

crisis. Wij houden goede moed! 

Wij zijn willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage, alsmede de lopers die ook dit jaar weer op pad zijn 

gegaan en waar wij elk jaar weer een beroep op kunnen doen. 

De kerkrentmeesters 

 

Schuurverkoop  

Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 

12.00 uur. 

Komt u gerust eens kijken, het is er altijd druk en gezellig en velen weten de weg inmiddels te vinden. 

U bent van harte welkom om te brengen en/of te kopen. 

 

Kerkhof 

De vrijwilligers gaan weer bezig op het kerkhof de achtergebleven kerststukjes te verwi deren en er voor te 

zorgen dat het kerkhof er weer netjes verzorgd uitziet. Een complimentje voor deze ploeg vrijwilligers! 

Bedankt! 

De kerkrentmeesters. 

 

Collecte op 31 maart:  

Jeugdwerk Protestantse Kerk - JOP Paascollecte. 

Er is nieuw leven! Deze boodschap geeft JOP (jeugdorganisatie Protestantse Kerk) door met speciale 

materialen en activiteiten. Juist voor kinderen! Tijdens deze collecte worden de 

activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar extra belicht. 

Het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk wordt gevormd door JOP, HGJB, V-link en 

WELJA. Gezamenlijk, maar met behoud van het eigen karakter, zetten zij zich in om 

kinderen en jongeren te betrekken bij het geloof. 

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

De kerkrentmeesters 

 

Nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. 

Er is een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd in de kerk. Het is nu ook mogelijk om de dienst op te nemen. 

Dat is met name belangrijk bij bijzondere diensten (rouw- en trouw etc.). Wij krijgen daar vaak een vraag 

over. U kunt dan een cd-tje krijgen. 

 

Stamppotbuffet op 3 februari. 

Er namen ca. 50 personen aan deel en het was bijzonder gezellig. Samen naar de kerk, samen koffiedrinken en 

dan nog samen eten. Wij vinden dit zeker voor herhaling vatbaar. U ook?  Wij horen het graag. 

Na aftrek van de kosten bleef er ook nog een leuk bedrag over, t.w. € 103,99, dat wij bestemmen voor het 

Restauratiefonds voor de muur en hekwerk rondom kerk en kerkhof. 

 

Zangavond op woensdag 3 april as. 

 

Aanvang 19.30 uur, koffie vanaf 19.15 uur.  KENT U ZE NOG, …DIE LIEDEREN VAN VROEGER? 

Met enige regelmaat worden ze nog wel eens gezongen: liederen, die bijvoorbeeld in de oude Hervormde 

bundel 1938 staan, of door Joh. de Heer zijn gemaakt of verzameld. 



 Kontaktblad Loenen  6 

 

Liederen, die niet in het  huidige liedboek staan, maar die u vroeger op de zondagsschool wel heeft geleerd, 

zoals: “Heer, ik hoor van rijke zegen”, “Scheepje onder Jezus’ hoede”, “Neem Heer mijn beide handen”. 

We hebben een aantal jaren geleden ook al eens een zangavond georganiseerd en we 

krijgen nog telkens weer vragen: wanneer doen jullie dat nog eens weer? 

De zangavond zal begeleid worden door onze 3 organisten en ook tussen het zingen door 

nog wel een muzikaal intermezzo. We willen graag horen, wat u dan wilt zingen. Of dat 

nu “Vaste rots van mijn behoud”, “Grijp toch de kansen door God u gegeven” of een heel 

ander lied is: laat het ons alstublieft weten, want we willen het liefst spelen wat u graag 

zingt. De vorige keer konden we niet alle aanvragen honoreren, we zullen nu bij het 

uitzoeken kijken welke de vorige keer niet aan de beurt zijn gekomen. 

U kunt daarvoor gebruik maken van de ‘wensenbus’ achterin de kerk en in het Jeugdhuis, uw lied doorgeven aan 

Jettie Tolman tel. 5052597 of via e-mail: j.tolman1@kpnplanet.nl. en aan Dinie Nieuwenhuis, tel. 055-5052072 

of via e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl. 

Dit kan tot uiterlijk 15 maart a.s.  Er zal geen entree worden geheven voor deze zangavond, maar het zou mooi 

zijn, als er een bedrag kan worden bijgeschreven ten bate van het restauratiefonds t.b.v. muur en hekwerk 

rondom kerk en kerkhof.. Daarom zal er bij de uitgang een collectebus staan, waarin u een vrijwillige gift kunt 

doen. KUNT U NOG ZINGEN? ZING DAN MEE!! 

Wij hopen op een goede opkomst. 

Leen Jacobs, Maarten Willers en Jettie Tolman, organisten Protestantse Gemeente Loenen. 

 

Giften 

 

Wij ontvingen € 10.- (NN) voor het hekwerk van het kerkhof. Onze hartelijke dank! 

  

Narcissenactie 2013 

 

Op zaterdag 9 maart zal de jaarlijkse narcissenactie voor Loenen en buitengebieden weer worden 

georganiseerd. Het wordt alweer het 19e jaar dat we bij u aanbellen. Zoals u waarschijnlijk weet, wordt met 

de opbrengst van de actie de restauratie aan muur en hekwerk rondom het kerkhof 

bekostigd. Ruim 40 vrijwilligers gaan die ochtend op pad en zullen bij U aanbellen tussen 

10.00 en 13.00 uur. Geef kleur aan uw interieur en breng een beetje voorjaar in uw huis, 

of verras een familielid met dit leuke voorjaarsbloempje! 

Indien u die ochtend niet thuis bent en toch graag de narcissen wilt ontvangen, dan 

bestaat de mogelijkheid om deze te bestellen via ons mailadres: 

info@pknloenenveluwe.nl. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer op en het 

aantal potjes dat u wilt bestellen. Opgaaf graag vóór 7 maart. Onze vrijwilligers zullen 

de narcissen dan zo snel mogelijk bij u bezorgen. Help ons om deze actie weer tot een 

succes te maken! Bij voorbaat onze dank. De kerkrentmeesters. 

 

Nieuw liedboek 

 

Voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 

De feestelijke presentatie van het “Nieuwe Liedboek” vindt op 25 mei aanstaande plaats in de Grote Kerk in 

Monnickendam.  In Loenen zullen wij, zoals het er nu naar uitziet, dit “Nieuwe Liedboek” in het najaar gaan 

gebruiken. Wel willen wij u nu al de gelegenheid geven om deze liedboeken te bestellen, zodat we bij een 

gezamenlijke bestelling een korting ontvangen van circa 15% (afhankelijk van het totale aantal).  

mailto:j.tolman1@kpnplanet.nl
mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
mailto:info@pknloenenveluwe.nl
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Er zijn verschillende uitvoeringen (de vermelde bedragen zijn zonder korting): 

Standaard rood/geel voor € 25;  

Standaard blauw/groen voor € 25;  

Luxe editie in rood kunstleer voor € 39.90;  

Luxe editie in blauw kunstleer voor € 39.90;  

Kindereditie veelkleurig voor € 25;  

Kindereditie blauw met tekening voor € 25.  

Voor afbeeldingen van bovenstaande uitvoeringen kunt de volgende website bezoeken: 

www.liedboek.nl/uitgaven  

U kunt uw bestelling vóór 18 maart opgeven bij Dinie Nieuwenhuis, tel. 055-5052072  

of per e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl  
 

Kort verslag Classicale Vergadering 

 

Kort verslag van de Classicale vergadering van Apeldoorn gehouden op woensdag 30 januari 2013 in gebouw 

Irene naast de kerk van de Protestantse Gemeente, Dorpsstraat 8, Twello. 

 

Opening 

Een koning eist de grootste tol van zichzelf. Er zijn weinig beroepen die zozeer van je vragen ze met hart en 

ziel uit te oefenen als het ambt van koning. Koning zijn is geen masker, dat je naar believen op of af kunt 

zetten. Koning, dat ben je. Zelf. En de kroon gaat staan naar wie jij bent, met alles wat je kunt en alles wat je 

niet kunt. 

Dat maakt het koningschap tot een offer, van wie het toevalt. Het offer om gezien te zullen worden, in al je 

menselijkheid. Bij het sterven van je partner, bij het ziek zijn van je kind... Tot in de meest intieme details uit 

het liefdesleven van je ouders toe, zorgt de kroon dat jij gezien wordt. 

In de boeken van Samuel staat het begrip roeping centraal. Het begint met de roeping van Samuel - nog tot in 

de onvruchtbare schoot van zijn moeder - en door het hele boek heen ontmoeten we ‘geroepenen.’ Roeping 

vergt ook voor ons, denk ik, dat je in je ambt moet gaan staan. Dat is niet hetzelfde als naar je ambt staan; 

doen wat je denkt dat je ambt van je vraagt. Dat houd je niet vol, als het niet uit jezelf komt. 

In je ambt staan is: in je ambt opstaan zodat het ambt naar jou gaat staan. 

Zo bezien liggen roeping en opstanding dichtbij elkaar. Zo valt ook te horen dat roeping niet zozeer iets te 

maken heeft met een stem en een letterlijk klinkend woord, als wel met het Woord van God, in den beginne: 

‘Er zij licht.’ 

Ik bid u toe, wat ik met u de nieuwe koning toe bid: dat wij kunnen opstaan in ons ambt, zodat Gods woord erin 

onze handen en voeten krijgt. 

Met deze woorden opende de preses, Ds. Geurt Roffel, n.a.v. 1 Samuel 10 : 17-24 de vergadering. 

De vergadering komt voor het eerst in gehalveerde samenstelling bijeen. 

 

Verkiezing moderamen en breed moderamen 

In iedere eerste vergadering van het jaar wordt het (breed)moderamen gekozen. 

In het moderamen worden gekozen: ds. Geurt Roffel (preses), mevr. ds. Marrit Bassa (assesor), ouderling 

Gerrit Bok (scriba) en ouderling Joop de Hoog (2e scriba). 

In het breed moderamen worden gekozen: het moderamen, ds. Meinte van Diggelen, diaken Hans Kiel, diaken 

Peter Rodenburg, ouderling-kerkrentmeester Riky Hilbrink, ouderling-kerkrentmeester Antoon Menkveld. 

 

Huishoudelijke zaken en consideraties  

Na de afhandeling van een aantal huishoudelijke zaken, waaronder het vaststellen van het jaarverslag 2012 

http://www.liedboek.nl/uitgaven
mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
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worden de voorgenomen wijzigingen van  de kerkorde besproken. 

De Classicale vergaderingen zijn gevraagd te considereren over de volgende voorstellen: 

diverse ordinanties m.b.t. kerkordelijke vertaling van de nota “het ambt na een tuchtmaatregel” (ord. 3-21-1, 

10-6-4, 10-9-7); wijzigingen t.a.v. emeritaat predikanten (ord. 3-25), kerkordelijke verankering 

jaargesprekken in de kerkenraad (ord. 4-8-6a) en de kerkorde en migrantengemeenten (ord. 2-17a). De 

gemeenten en de afgevaardigden gaan akkoord m.b.t. de wijzigingen t.a.v. het emeritaat predikanten. Ten 

aanzien van de andere onderwerpen zijn door enkele (wijk)gemeenten voorstellen ingediend. Deze voorstellen 

worden, waarvan één gewijzigd, door de vergadering overgenomen.  

 

Visitatie 

Als vervolg op de bespreking van het samenvattende rapport van de visitatie aan de classis Apeldoorn worden 

de daaruit geformuleerde vragen in groepen besproken. 

Het betreft de volgende vragen: Hoe kunnen gemeenteleden betrokken worden bij de visitatie? Hoe kunnen 

we de animo voor het geloofsgesprek vergroten? Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de kerk? Hoe kunnen 

we omgaan met een teruglopend kerkbezoek? Is het gewenst dat een visitator/de visitatoren voeling 

heeft/hebben met of zich herken(t)(nen) in de te visiteren gemeente? Een samenvattend verslag van deze 

bespreking zal aan de kerkenraden worden verstuurd, met daaraan gekoppeld de vraag deze onderwerpen 

verder in de kerkenraad te bespreken. 

 

Presentatie Protestantse gemeente Twello. 

De presentatie gaat over de opnieuw ingerichte kerk. De inrichting van dit prachtige oude kerkgebouw is 

eigentijds en voorzien van moderne media. De inrichting is zodanig gekozen dat de kerk bij bijzondere 

gelegenheden voor een groot deel (weliswaar met moderne stoelen) weer in de oude opstelling kan worden 

gebracht. Diverse oudheden zijn bewaard gebleven en opgenomen in dit nieuwe geheel.  

Joop de Hoog2e scriba Classicale Vergadering van Apeldoorn 
 

Afwezig 

 

Zoals u hierboven kunt lezen, heb ik op 10 maart een vrije zondag. Rond deze datum willen wij er even 

tussenuit. Dat betekent dat wij op 9, 10 en 11 maart afwezig zullen zijn. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met onze scriba mevrouw D. Nieuwenhuis      (tel. 5052072). 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij iedereen vrede en alle goeds en gezegende Paasdagen! 
 

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

Informatieblad 

 

In dit maartnummer van het Kontaktblad vindt u een herziene versie van het Informatieblad van onze beide 

kerken in Loenen. 

Als u dit blad bewaart, kunt u bij vragen aangaande de kerken de betreffende 

contactpersonen vinden op de lijst.  
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In memoriam 

 

In de leeftijd van 89 jaar overleed op 13 januari Geertruida Klomp - Dorland. In Loenen woonde zij aan de 

Eerbeekseweg 120, maar de laatste jaren van haar leven bracht zij door in “Het Zonnehuis” te Beekbergen. 

Wij herinneren ons haar als een opgewekte en hartelijke vrouw. Ook toen haar lichamelijke beperkingen 

toenamen bleef zij goede moed houden. Na een korte bijeenkomst in het Jeugdhuis hebben wij haar op 18 

januari in besloten kring begraven. Van harte leven wij mee met haar zoon en 

schoondochter en de klein- en achter- kleinkinderen. Dat zij van Godswege troost en 

bemoediging mogen ervaren. 

 

Op 17 januari overleed Antonia Hendrika Mulder - Boerkamp.  Zij bereikte de leeftijd van 

89 jaar. Zij woonde aan de Hoofweg 163 te Loenen. Woensdag 23 januari was de 

Uitvaartdienst in de Parochiekerk te Loenen. 

Na de Uitvaart hebben wij haar naar haar laatste rustplaats begeleid op het Parochiële 

Kerkhof 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, en familie sterkte en Gods troostende nabijheid toe. 

 

Maandag 4 februari 2012 is overleden mevrouw Petronella Agnes Berenschot - Slief, op de leeftijd van 80 

jaar. Zij woonde aan de Romeinenlaan 37 te Apeldoorn. De afscheidsviering vond plaats op maandag 11 februari  

in het rouwcentrum Rouwenhorst te Apeldoorn, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochiële kerkhof 

van de H. Antonius Abt kerk te Loenen.  

Wij wensen haar familie Gods zegen en troost toe. 

 

Verjaardagen 

 

Op 3 Maart  hoopt de heer K. Modderkolk,  80 jaar te worden, meneer Modderkolk woont  momenteel   in 

Markenhaven , Kuiltjesweg 1/A 7361TC Beekbergen. 

 

Mevrouw G. Sopjes - Klomp,  hoopt op 5 Maart te vieren dat zij 92 jaar mag worden. 

Mevrouw Sopjes woont,  De Kempe 33,  7371 BT 

 

Op 30 Maart hoopt mevrouw GAJ. Bello - Willems,  Hattinkerf 22,  7371 AZ, te vieren dat 

zij 80 jaar wordt. 

 

Al deze jarigen feliciteren wij namens onze Gemeente van Harte. Wij wensen  hen een prettige dag toe,en dat 

de Heer hen moge begeleiden op hun verdere levenspad. 

 
 

Oecumenisch reisje2013 
 

Ook dit jaar organiseren we weer een reisje. Dat zal zijn op zondag 9 juni. Noteert u dat 

vast in uw agenda. Het programma is nog niet rond, maar we denken aan Brabant. De 

komende maanden zult u hier meer over vernemen.  

Namens het Beraad van Kerken, Gerda Schiphorst en Tonny van Hensbergen 
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Kleurplaat   
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Kopij volgend nummer  

 

Voor het April nummer 2013 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 maart 2013 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 maart 2013   

kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder tekst 

opmaak. 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

Wij willen allen die kopij aanleveren vriendelijk doch dringend verzoeken dit te doen voor of uiterlijk op de 

aangegeven datum.  B.v.d., de redactie 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD  : 63.58.15.168 

Kerkvoogdij   : 3367.61.961 

Restauratiefonds  : 3367.61.961 

Zending Loenen GLD  : 63.58.15.176 

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  :   33.67.54.566 

Kerkbestuur               :  33.67.61.953 

Kerkhoffonds              :   33.67.62.283 

 

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 

Nolda Elgersma      diaconie   tel: 055-5052179 

Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-5051753 

Josephine Klomp    catechese tel: 055-5051236 

        

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 

 

Overdenking – DS. J.W.C van Driel 

 

In deze weken zijn wij met elkaar op weg naar 

Pasen. Het is een periode van het kerkelijk jaar die 

‘lijdenstijd’, ’40-dagentijd’ of ‘vastentijd’ wordt 

genoemd. Alle drie uitdrukkingen spreken eigenlijk 

voor zich. De eerste verwijst naar het lijden en 

sterven van Jezus, de tweede duidt op de duur van 

deze periode en de derde slaat op het aloude 

gebruik in de Rooms-Katholieke kerk, om je te 

onthouden van luxe en overdaad en juist soberheid 

te betrachten. 

Wanneer het woord ‘vastentijd’ valt, moet ik als 

vanzelf terugdenken aan mijn jeugd. Zoals de 

meesten van u wel zullen weten, ben ik geboren en 

getogen in Apeldoorn. Naast ons woonde een 

katholieke familie, waarmee wij het goed konden 

vinden. Ik speelde veel met de buurkinderen. 

Misschien is toen al de basis gelegd voor een 

oecumenische instelling…….wie zal het zeggen? 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
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Hoe dan ook, er waren twee momenten in het jaar, 

waarop ik de gang van zaken bij de buren met meer 

dan gewone belangstelling volgde. 

Kort na Oud en Nieuw verdween bij ons de 

kerstboom uit de kamer. Mijn moeder vond dan dat 

het de hoogste tijd was om de boom, die steeds 

meer begon uit te vallen, te verwijderen. 

Dit argument gold echter 

kennelijk niet bij de buren, 

want daar bleef de boom 

maar liefst tot en met zes 

januari staan. Daar konden ze 

bij mij thuis een voorbeeld 

aan nemen, vond ik! 

Er werd mij verteld dat het 

allemaal te maken had met 

Driekoningen, een kerkelijke 

hoogtijdag die wij als 

protestanten niet als zodanig 

kenden. Hoewel, helemaal onbekend was het 

allemaal niet, want het verhaal over de Wijzen uit 

het Oosten werd ook bij ons in de kerk verteld. 

Wat voor ons wel onbekend was, was wat er op dat 

andere moment in het jaar gebeurde. Dan 

verschenen bij de buren opeens de zogenaamde 

vastentrommeltjes. Zes weken lang, tot Pasen, 

mocht er door de week niet worden gesnoept. 

Lekkernijen verdwenen in het trommeltje om daar 

op zondag weer uitgehaald te mogen worden, maar 

dan wel in bescheiden mate. Als kind was ik van dit 

hele gebeuren zo onder de indruk, dat ik mij toen 

nooit heb afgevraagd waaròm er eigenlijk gevast 

werd. 

Zeker in die tijd lag het begrip ‘vasten’ buiten het 

protestantse gezichtsveld. Zo waren mijn 

grootouders de mening toegedaan dat vasten een 

rooms gebruik was en dus verkeerd. Daarmee 

vertolkten zij een visie die destijds binnen het 

protestantisme heel gangbaar was. 

Maar om het geheel echt te kunnen begrijpen 

moeten we wat verder terug in de tijd. In de 16e 

eeuw is het protestantisme ontstaan als een 

beweging die zich op een aantal fundamentele 

punten afzette tegen de toenmalige Rooms-

Katholieke kerk. Eén daarvan betrof de zogeheten 

leer van de goede werken. Elke gedachte dat je als 

mens de hemel zou kunnen verdienen door goede 

werken te verrichten werd door hervormers als 

Luther en Calvijn afgewezen. Voor hen hing alles af 

van de genade van God en niet van de inspanning 

van de mens, hoe goed bedoeld ook. Vanuit deze 

visie werd er gewaarschuwd voor wat men 

‘werkheiligheid’ noemde. Het vasten viel daar ook 

onder! Je moest als mens, zo werd er gezegd, niet 

de illusie hebben dat je door te vasten ook maar 

iets aan je zielenheil zou kunnen 

toevoegen. 

Daar kwam nog bij dat met name 

in het calvinisme een grote 

nadruk op soberheid en eenvoud 

in heel het leven kwam te liggen. 

Met andere woorden: bij een 

levensstijl van constante 

matigheid was vasten ook niet 

nodig. 

Inmiddels zijn wij heel wat 

eeuwen verder. De wereld ziet er 

totaal anders uit en onze kerken staan niet langer 

tegenover, maar naast elkaar. Wij zijn elkaar gaan 

respecteren en waarderen, en dat is een groot 

winstpunt. Natuurlijk zijn er nog altijd onderlinge 

verschillen. Maar in deze tijd willen we vooral 

zoeken naar wat ons samenbindt. We proberen ook 

oog te hebben voor elkaars sterke punten. Voor 

protestanten betekent dat ondermeer dat we 

steeds meer zijn gaan beseffen dat we in de tijd 

van de Hervorming niet alleen veel gewonnen 

hebben, maar dat er ook veel verloren is gegaan. 

We hebben, populair gezegd, maar al te vaak het 

kind met het badwater weggegooid. 

Zeker in deze tijd, waarin ondanks de crisis, voor 

de meesten van ons nog altijd sprake is van 

overvloed, kan het gebruik van vasten weer een 

diepere zin krijgen. Ik denk dat het voor ons 

allemaal een grote uitdaging is om ons iets te 

ontzeggen, als een oefening in soberheid, eenvoud 

en zelfbeheersing. Het is goed en zinvol om er met 

elkaar bij stil te staan dat onze vaak overdadige en 

ongeremde consumptie ten koste gaat van onze 

medemensen en onze eigen leefomgeving.                                                                                                          

Daarom komen wij op woensdag zes maart in het 

Jeugdhuis bij elkaar voor een sobermaaltijd, 

waarbij iedereen van harte welkom is(Meer 

informatie hierover vindt u elders in dit nummer). 

Er is dan tijd en ruimte voor gebed en bezinning, 
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voor een lied en schriftlezing. Met elkaar 

gebruiken wij een eenvoudig maal. 

Waarom? 

Om er met elkaar aan herinnerd te worden dat ons 

leven meer is dan eten en drinken, meer dan 

werken en geld verdienen en indruk maken op 

anderen. Maar bovenal gedenken wij dat Jezus 

onze Heer zich steeds in alle eenvoud inzette voor 

zijn medemensen èn dat Hij ons oproept om het 

goede dat wij ontvangen met anderen te delen. 

 

Collecte voor de Zonnebloem 

 

Collecte voor de Zonnebloem tijdens kerstmis 

Aan het einde van de kerstvieringen in de Heilige Geest kerk hebben wij wederom mogen collecteren. Als 

bestuur van de Zonnebloem afdeling Eerbeek/Hall, zijn wij het kerkbestuur zeer erkentelijk, dat wij reeds 

vele jaren de gelegenheid krijgen om geld in te zamelen. Tijdens de kerstvieringen in het oude jaar hebben wij 

totaal  € 283,10 opgehaald. Wij willen hierbij alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun gave. Deze 

inkomsten worden door de Zonnebloem gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren, zoals de 

Nieuwjaarsmiddag, die op 23 januari a.s. wordt gehouden voor onze doelgroep.  Alle diensten die de 

vrijwilligers van onze afdeling aanbieden zijn gericht op mensen vanaf 18 jaar, die ten gevolge van ziekte, 

handicap, maar ook door hoge leeftijd lichamelijke beperkingen hebben, ongeacht geslacht, huidskleur of 

geloofsovertuiging. De Zonnebloem tracht door het aanbieden van vriendschappelijke huisbezoeken, 

activiteiten en vakanties vereenzaming tegen te gaan.  

Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Eerbeek/Hall 

 

Pleinmarkt / Veiling / Verloting   / Lopathon 
      

    H. Geestkerk / Eerbeek,   Zaterdag 21 September  2013 

    Van  9.30 - 15.30 uur   en  20.00 - 23.00 uur 

 

Noteer deze datum nu alvast in uw agenda !.  Het is de 15 de 

keer en belooft zeker weer een  geweldige dag met veel 

attracties te worden.Graag nu al bruikbare spullen bewaren die 

wij t.z.t. bij u   komen ophalen . Daarvoor hebben wij nog 

vrijwilligers   nodig die onze ophaalploeg willen komen 

versterken. Aanmelden hiervoor kan bij Wim Klomp tel. 652409      

Wij zullen u van de voorbereiding en onze plannen op de hoogte houden. 

 Namens de commissie, Brigitta Koekkoek                                                                    
 

ZOA collecteweek  

 

De collecteweek van ZOA is van 25 t/m 30 maart 2013. Kunnen we rekenen op 

uw steun? Dankzij de inzet van veel vrijwilligers hopen we ook in 2013 de 

collecte weer tot een succes te maken. We kunnen nog heel goed helpende 

handen gebruiken. Met een uurtje collecteren maakt u een groot verschil in 

het leven van vluchtelingen: 

 

Een voorbeeld van ZOA’s werk  

Eén van de landen waar ZOA werkt, is Sri Lanka. De oorlog, die tot 2009 duurde, heeft veel mensen op de 

vlucht gejaagd. De wederopbouw gaat jaren duren. ZOA ondersteunt mensen door te helpen met onderdak, 

drinkwater en sanitaire voorzieningen, landbouw en inkomen, met extra aandacht voor kwetsbare groepen.  
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David (13) is sinds zijn geboorte lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Toen ze moesten vluchten voor de 

bombardementen, heeft zijn vader hem meer dan 90 kilometer op zijn rug gedragen voor ze bij een kamp 

arriveerden. Nu zijn ze terug in hun eigen woonplaats. ZOA werkt aan de wederopbouw in deze regio, o.a. door 

de water en sanitaire voorzieningen aan te leggen. Het gezin van David kreeg daarbij een aangepast toilet, 

waar David met zijn rolstoel in kan. Hygiëne is een belangrijke stap in herstel, de drie tienerzussen zijn dolblij 

dat ze nu niet meer in de bosjes naar het toilet hoeven, en voor de ouders is de zorg voor David een stukje 

minder zwaar geworden.  

 

Opgeven kan eenvoudig via onderstaand contactpersoon. Meer informatie over het werk van ZOA staat op de 

website www.zoa.nl. U kunt ook bellen met het ZOA-kantoor: 055 3663339. Giften zijn ook welkom op giro 

550, t.n.v. ZOA in Apeldoorn. 

Naam contactpersoon Loenen collecte: Jitske Zeisseink Horstweg 12  tel: 5050051 

 

In dankbaarheid terugkijken op weg naar de toekomst 

 

Na een termijn van ruim 4 jaar van grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze parochie, heb ik per 1 

januari 2013 afscheid genomen als voorzitter van de Locatieraad. 

Ik heb dit gedaan met gemengde gevoelens. Enerzijds vond ik deze functie en de bijbehorende bestuurlijke 

activiteiten een mooie en belangrijke invulling van mijn tijd na mijn pensionering, anderzijds werd met het 

toenemen van de jaren de omvang van dit werk een 

steeds zwaardere belasting.  

Heel veel voldoening en mooie momenten heb ik mogen ervaren tijdens dit werk met mijn vrienden en collega’s 

van de locatieraad. Allen waren zeer toegewijd in hun werk voor onze kerk en vonden elkaar snel in de 

besluitvorming. Daardoor konden er op vele terreinen snel vorderingen worden gemaakt 

en resultaten geboekt. Voor deze prettige samenwerking en hun inzet ben ik hen zeer 

dankbaar. 

In onze locatie Loenen-Eerbeek mogen we ons verheugen in een groot aantal vrijwilligers 

en vrijwilligsters. Ik heb enorme bewondering voor hun grote en voortdurende inzet voor 

onze kerk en voor onze medemensen. Mijn kontakten met hen waren steeds 

hartverwarmend en voor mij vaak een stimulans om door te gaan op momenten van 

moeilijke besluitvorming.  

 

Op zondag 13 januari jl. was het zover !  

Tijdens de woord- en communieviering werden Mies en ik aangenaam verrast met een aubade van ons zangkoor 

( in gala) met het lied “Tel uw zegeningen”. Dit hebben wij buitengewoon geapprecieerd. 

Daarna tijdens de Nieuwjaars receptie , werden we in de bloemetjes gezet en werden mooie woorden 

gesproken en cadeaus geschonken.  

Mies en ik waren hiervan zeer onder de indruk en danken alle sprekers en spreeksters en u allen voor de 

prachtige geschenken, die wij mochten ontvangen.  

Mijn bestuursfunctie is thans overgenomen door Bert Meurs, die ik alle goeds en succes toewens in de 

komende jaren. Ik zal op de achtergrond als adviseur van de locatieraad hem nog enige steun kunnen geven.  

Mede namens Mies U allen onze oprechte dank en het moge u goed gaan.  

Frans Hoffmann 

 

 

 

http://www.zoa.nl/
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Graf beheer systeem 

 

Ons project Graf Beheer Systeem (GBS) is een nieuwe fase ingegaan. Alle graven op ons kerkhof staan nu 

geregistreerd in de computer met daarbij de benodigde informatie met betrekking tot de nabestaanden en/of 

rechthebbenden.  

Helaas, na langdurig en intensief speurwerk , is het ons niet gelukt van een aantal graven: 60 in totaal en 

hoofdzakelijk uit de jaren 1935 – 1980, de nabestaanden te achterhalen. Thans is besloten, in een laatste 

poging, hiervoor speciale aandacht te vragen. Daartoe zullen bij de desbetreffende graven een bordje worden 

geplaatst met de tekst: “Het grafrecht is vervallen” met vermelding van het grafnummer. Daarbij wordt een 

oproep gedaan aan de eventuele nabestaanden zich te melden door contact op te nemen met de beheerder van 

ons kerkhof, of met het locatie secretariaat. De datum van deze oproep:15-02-2013 is eveneens vermeld. 

Tegelijkertijd worden op het publicatiebord van het kerkhof lijsten opgehangen van 

de desbetreffende graven met vermelding van het grafnummer, zoals wettelijk is 

voorgeschreven. Op dit publicatiebord worden eveneens de nabestaanden 

opgeroepen contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof, of met het 

locatiesecretariaat ter plaatse. Wij hopen langs deze weg nog informatie te 

verkrijgen over familieleden, c.q. nabestaanden van overledenen in eerder genoemde 

graven. Mocht u nadere informatie hebben, houden we ons natuurlijk van harte aanbevolen.  

Namens de GBS Commissie, Frans Hoffmann 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom  

 

Na de winterstop gaan we vrijdagmorgen 1 maart weer fris van start. Om 8.30 beginnen we. 

Wilt u voor de eerste keer komen, geen probleem. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  
 

Heilig vormsel 

 

Op 2 februari  j.l. hebben vanuit de geloofsgemeenschappen Twello, De Vecht, Bussloo, Klarenbeek en 

Loenen/Eerbeek, jongens en meisjes het sacrament van het vormsel ontvangen. In een inspirerende viering in 

Klarenbeek werden deze jongeren gevormd door Vicaris Pauw. Hij had voor de viering nog een 

kennismakingsgesprek met de vormelingen en zo was hij al een beetje bekend bij hen.  

De vormelingen vanuit  onze geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek : 

Alexander Bitter, Ezra Evers, Ruben van der Gouw, Linde Grube, Jo-Anne van den Heuvel, 

Jarinthe de Vries en Rik Westerik. Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd; namens de 

gehele Franciscus en Clara 

parochie ontvingen zij een z.g. touwkruisje, als  een herinnering aan deze dag 

Jongens en meisjes: Van harte proficiat!. 

 

Uit de veragdering van de locatieraad 

 

Op 5 februari jl. vergaderde de locatieraad. Daarbij kwam de voortgang van het Grafbeheersysteem van het 

kerkhof te Loenen ter sprake. De commissie die dit systeem beheert, gaat er toe over bordjes te plaatsen bij 

graven waarvan geen rechthebbende meer te achterhalen is. Rechthebbenden die bekend zijn werden 

aangeschreven m.b.t. mogelijkheden voor verlenging van de grafrechten. Ook kwam de toekomstige positie van 

onze locatie binnen de parochie Franciscus en Clara ter sprake. Uit de vergadering is een commissie benoemd 
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die de vitaliteit op alle onderdelen van onze locatie zal gaan onderzoeken. Het rapport zal voor de zomer aan 

het parochiebestuur worden aangeboden, om een juiste beslissing voor de toekomst van onze locatie te 

ondersteunen. U weet allen dat de basis waarop onze geloofsgemeenschap rust, steeds smaller wordt, o.a. door 

de toeslaande vergrijzing en de steeds groter wordende begrotingstekorten waardoor herbezinning op de 

huidige parochiestructuur voor de toekomst onomkeerbaar is. Dit is een grote zorg voor de locatieraad. 

Daarbij mogen we trots zijn op ons vrijwilligerscorps dat nauwgezet zorgdraagt voor het onderhoud aan 

terreinen en gebouwen, voor goed verzorgde vieringen en het goed functioneren van onze organisatie. Zonder 

hen zou dat niet mogelijk zijn. Dat geeft hoop voor de toekomst. 

Bert Meurs - Locatievoorzitter Loenen-Eerbeek. 

 

Bijeenkomst KVV  

 

K.V.V. bijeenkomst dinsdag 19 maart 2013. Notaris mr. Bas Bronkhorst is gespecialiseerd in familierecht en 

verteld ons deze avond over het erfrecht, waarbij hij met praktijkvoorbeelden zijn voordrachtn zal 

verlevendigen.  Er is de laatste jaren nogal wat veranderd en dus is het zaak om op de hoogte te blijven. 

 Een zeer interessante avond.  Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Bericht over Kerk radio en Kerk televisie 

 

Tot 1 februari 2013 was het mogelijk om de kerkdiensten van de H. Antonius Abt kerk, thuis te beluisteren via 

de kerk radio. Omdat de telefoon bedrijven zoals KPN gestopt zijn met het analoog bellen, ( dit is een 

techniek waar de kerk radio gebruik van maakte ) en overgestapt zijn op digitale techniek, zijn de bestaande 

kerk radiokastjes niet meer bruikbaar. 

Kerkradio kan nu alleen nog met een aangepast kastje en de luisteraar moet een internet aansluiting hebben. 

 

Omdat de kerk TV ook gebruikt maakt van internet ligt het voor de hand dat men dan liever ook het beeld van 

de kerkdienst heeft en niet allen het geluid. 

De locatieraad heeft daarom besloten om het kerkradio abonnement te beëindigen en ons te concentreren op 

kerk TV. 

De kwaliteit van kerk TV uitzendingen zijn nu goed. We proberen nog wat te optimaliseren, maar we kunnen 

zeggen dat het resultaat van een jaar uitzenden, afregelen en bijstellen we als een van 

de weinige RK kerken een uitzending verzorgen die gezien mag worden. 

Het is nu ook het moment om meer bekendheid aan onze kerk TV mogelijkheid te 

geven. 

Er zijn al een aantal regelmatige kijkers en uit de statistieken kunnen we zien dat de 

kerk TV in een behoefte voorziet en er regelmatig naar gekeken wordt. 

Iedereen die via de TV de kerkdiensten wil volgen kan dat nu zonder problemen doen. 

Ook is het mogelijk om een dienst die al eerder is uitgezonden nog eens terug te kijken 

op een voor de kijker geschikt moment. Er zijn ook al meldingen van kijkers die elders in Nederland en zelfs in 

Australië de dienst vanuit onze H. Antonius Abtkerk hebben gekeken. 

U kunt denken aan bv. rouw en trouw vieringen of andere vieringen, die gevolgd kunnen worden door mensen 

die door omstandigheden ( ziekte, ver weg wonen enz. ) niet zelf aanwezig kunnen zijn maar toch graag de 

viering mee beleven. 

Wij streven er ook naar om mensen in verzorgingshuizen e.d. met deze mogelijkheden kennis te laten maken.  

Wilt u kerk TV ontvangen meldt u dan bij het parochie secretariaat en wij zullen u uitleggen wat voor uw 

situatie de mogelijkheden zijn. 

Locatieraad loenen-Eerbeek 
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Inleverdata voor het Kontaktblad 

 

 

 

   Uiterlijke   Uiterlijke    

Maand  Inleveren Copy postbus Inleverdag copy digitaal  Bezorging   

 

April   14 maart   15 maart   30 maart 

Mei   11 april    12 april    27 april 

Juni   9 mei    10 mei    25 mei 

Juli   13 juni    14 juni    29 juni 

Augustus  11 juli    12 juli    27 juli 

September  15 augustus   16 augustus   31 augustus 

November  10 oktober   11 oktober   26 oktober 

December  14 november   15 november   30 november 

Januari 2014  12 december   13 december   28 december 

 

 

 

 

 

 

Liturgische vieringen

 

Zo.  10 mrt. ‘13 Groep   

Intenties: Overl. ouders Klomp-Koers/ Pater Boerland/ Maria Huberta Goedkoop-Klappers/ 

Sjaantje Kamphorst-v. Schaik/ Gerhardus Antonius Reusken/ Johannes Henricus vd 

Gouw/ Anna Dammers-Hafkamp/ Hendericus Petrus Zonneveld/ Gerharda Theodora 

Weijn-Hafkamp/ overl. fam. Bijvank-Havekes/ overl. fam. Reulink-Harmsen/ Antonia 

Wilhelmina Schiphorst-Streppel/ Hermina Antonia Johanna Derickx-Gruben/ overl. 

fam. Reusken/ Everdina Albertha Boerkamp-Havekes/ Henk Derickx 

 

Zo.  16 mrt. ’13 Woord en Communieviering 

Intenties:  Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek/ Jan Kamphorst/ Antonia Grada Klomp/ Hendrika 

Johanna Meurs/ overl. echtpaar Meurs vd Linde/ overl. fam. Bijvank-Havekes/ overl. 

ouders Uiterweerd-Klomp/ mevr. Vink-Degen/ Antonia Wilhelmina van Overbeek-

Berenschot/ jgt. Geert Elgersma 

 

 

Zo. 31 mrt. ’13 Woord en Communieviering  

    Overl. ouders Schutten-Natrop/ overl. ouders Hamer-Harmsen/ overl. fam.  

   Bijvank-Havekes 
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Kerkdiensten  maart 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag 3 maart  10.00 uur  DS. J.W.C van Driel 

     Kerk in Actie. 

Collecte voor Geloofsgemeenschappen in Bangladesh 

Koffie na de dienst 

Zondag 10 maart 10.00 uur Ds. M. Brummelman 

     Coll.: Kerk in Actie. Collecte voor Kind van de rekening in Nederland. 

Zondag 17 maart 10.00 uur Ds. J.W.C. van Driel, Biddag voor gewas en arbeid 

     Coll.: Kerk in Actie. Collecte voor Organisatie Mencoldes in Columbia. 

Zondag 24 maart 10.00 uur Ds. J.W.C. van Driel, Palmzondag 

     Coll.: Kerk in Actie. Collecte voor Gezondheidszorg in Malawi. 

Donderdag 28 maart 19.00 uur Ds. J.W.C. van Driel, Witte donderdag, Heilig Avondmaal 

     Coll.: Collecte voor vluchtelingen Syrie. 

Vrijdag 29 maart 19.00 uur Ds. J.W.C. van Driel, Goede vrijdag 

Zondag 31 maart 10.00 uur Ds. J.W.C. van Driel, Paasdienst m.m.v. O.L.T.O. 

  

Zondagsschool: 3, 10 en 24 maart om 10.00 uur in het jeugdhuis. Jeugdkerk: 3 maart in het jeugdhuis. 

Op 17 maart bidstond voor gewas en arbeid, zondagsschool en jeugdkerk gaat 1e deel mee naar de kerk. 

Verzamelen om 9.50 uur bij het jeugdhuis. 

Paasdienst: voor zondagsschool en jeugdkerk op 31maart om 10.00 uur in de kerk 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag 02 maart: (E) 19.00 uur  Eucharistieviering 

  Voorganger Pastor Rekveld – m.m.v. Con Spirito 

Zondag 03 maart: (L)  10.00 uur GEEN VIERING 

Zaterdag 09 maart: (E) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 10 maart: (L)  10.00 uur  Groep - m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 16 maart: (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger: pastor Vroom     

Zondag 17 maart: (E) 10.00 uur GEEN V IERING 

Zaterdag 23 maart: (L) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 24 maart: (E)  10.00 uur Woord en communieviering (Palmzondag) 

   Voorganger: pastor Kantoci 

 

Donderdag 28 maart (L) 8.45 uur Schoolviering – m.m.v. pastor Brylak 

 10.00 uur Gebedsdienst (Witte Donderdag) 

   m.m.v. pastor Brylak 

Vrijdag 29 maart (E) 15.00  Kruisweg - groep 

Zaterdag 30 maart (E) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 31 maart (L)  10.00 uur Woord en communieviering (Pasen) 

   Voorganger: pastor Vroom 

Maandag 01 april (L / E)   GEEN VIERING (2de Paasdag) 


