
 

Kontaktblad Loenen 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mei 2013 
Jaargang 44 – nummer 8   

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Het leven is als zeilen: 

ook met tegenwind kun je vooruit gaan. 
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Diensten 

 

Om te beginnen wijs ik u graag op de oecumenische gedachtenisdienst die op zaterdag 4 mei om 11.30 uur op 

het Ereveld gehouden zal worden. Meer informatie hierover vindt u elders in dit nummer. 

Op zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag, onze nationale feestdag. In de dienst hopen wij daarbij stil te staan. 

Na afloop bent u van harte welkom in het Jeugdhuis voor een kopje koffie of thee. Een week later, 12 mei, zal 

de dienst worden geleid door drs. K. Bulens uit Apeldoorn. 

Op 19 mei hopen wij het feest van Pinksteren te vieren in een oecumenische dienst in de Rooms-Katholieke 

kerk, aanvang 10.00 uur. Pinksteren is het feest van bemoediging, troost en inspiratie. We hopen dat met 

elkaar te ervaren! Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, het koor “Con Spirito” o.l.v. dhr. 

T. van Dalen, OLTO, pastor I. Kantoci en ds. J.W.C. van Driel. De eindcollecte zal bestemd zijn voor de 

Stichting Steun kinderen in Polen. Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie 

of thee in het Parochiehuis. 

Rond Pinksteren zal een groep Poolse kinderen met een beperking in Loenen verblijven. Zij wonen in een 

kinderhuis in Wielkie Oczy in het Zuid-Oosten van Polen. Met hun begeleid(st)ers zullen zij ondermeer een 

bezoek brengen aan zorgboerderij “De Groote Modderkolk”. Dit bezoek is 

bedoeld om kennis te maken met het reilen en zeilen op zo’n boerderij. Het 

uiteindelijke doel is dat naast het kinderhuis in Polen ook een vorm van 

zorgboerderij komt. De kinderen kunnen dan zorg teruggeven aan dieren en 

planten in plaats van alleen maar zelf zorg te ontvangen. Het is de bedoeling dat 

zij op 19 mei in de dienst aanwezig zullen zijn. Het zal u duidelijk zijn dat wij deze collecte van harte bij u 

aanbevelen! 

Over de dienst van 26 mei zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

Goede en gezegende diensten toegewenst!  

 

Diaconie 

 

19 mei Collecte Pinksterzendings week.  St. Paul’s University Kenia 

De St. Paul’s University is een van oorsprong Anglicaans theologisch instituut dat in de laatste jaren 

uitgegroeid is tot een grote oecumenische onderwijsinstelling op christelijke grondslag. Het instituut leidt 

studenten op tot predikant of kerkelijk werker op BA (bachelor)- en MA (master)-niveau. Het is 

gespecialiseerd in toegepaste opleidingen, zoals pastorale zorg voor hiv/aids-geïnfecteerde en interreligieuze 

dialoog.  

Sinds augustus 2009 zijn Willem Jansen en Heleen Joziasse als docenten verbonden aan de theologische 

faculteit van de St. Paul’s University in Limuru, Kenia. Willem als docent islam en religiewetenschappen en 

Heleen als onderzoekster en docente theologie.  

 

Naast het werk van de uitgezonden medewerkers en het programma beurzen voor vrouwelijke 

theologiestudenten, steunt Kerk in Actie een nieuw initiatief van de Universiteit in Limuru: Het centrum voor 

moslim-christen dialoog in de Somalische wijk Eastleigh in Nairobi. Hier kunnen 20 studenten van de 

theologische faculteit interreligieuze dialoog in de praktijk brengen. In de 

overwegend door moslims bewoonde wijk Eastleigh is de universiteit een 

centrum gestart in de gebouwen van de Mennonietenkerk, waar studenten 

voor hun master studie onderzoek kunnen doen en van nabij kennis kunnen 

maken met de moslimcultuur.  
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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.  

 

Solidariteitskas 2013 

“Goed voor elkaar: met het oog op de toekomst.” 
Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede 
nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, 
hoop en liefde. 
 

Gemeenten helpen elkaar 

Als gemeenten zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Soms 

lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een 

tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk of 

een nieuwbouwwijk. Of is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. 

Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. 

Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit 

van andere gemeenten nodig hebben. 

 

Bovenplaatselijk pastoraat 

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente 

op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en 

binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden 

uitgevoerd. Als gemeente vragen wij aan ieder belijdend lid een bijdrage van 10 euro. Daarvan wordt 5 euro 

besteed aan de Solidariteitskas, en 5 euro is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw 

solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 

bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 

Wilt u eerst meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad. Of kijk op de 

website www.pkn.nl/solidariteitskas 

U kunt de acceptgiro tegemoet zien in de week van 6 – 10 mei 2013. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Collecte 12 mei 2013: Wezenzondag 

Op deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt traditiegetrouw gecollecteerd voor het eigen 

plaatselijk kerkenwerk. Wij willen deze collecte bestemmen voor de aanschaf van het nieuwe liedboek.                                                                                             

 

Pannenkoeken bakken 

Zoals elk jaar worden er nu ook weer pannenkoeken gebakken tijdens het schaapsscheerdersfeest op de 1 e 

zaterdag van juni. De opbrengst is voor de restauratie van de muur en 

hekwerk rondom kerk en kerkhof. 

 

 

 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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Boekenverkoop tijdens het schaapscheerdersfeest 

We gaan dit jaar geen rommelmarkt houden. Zoals bekend is de mazzelschuur elke maand open.  

Als dat allemaal eerst naar het Jeugdhuis gebracht moet worden en later weer terug, dan kunt u zich 

voorstellen wat een werk of dat is. We gaan dan nu op het schaapscheerdersfeest 

boeken verkopen (in de kraam bij het pannenkoeken bakken). 

 

Heeft u wellicht nog boeken liggen, brengt u ze dan naar de mazzelschuur op de 1e 

zaterdag van mei. 

U kunt ook even bellen met Erna de Croon: tel. 055-5053667. 

Alvast bij voorbaat bedankt! 

 

Verloting 

Wij willen nog wel een verloting gaan houden. De verkoop zal plaatsvinden in juni 

en de trekking zal plaatsvinden op zondag 7 juli a.s. om 11.30 uur in het Jeugdhuis tijdens het koffiedrinken na 

de dienst. 

Daar komen we in het volgende nummer nog even op terug. 

 

Jaarrekening 2012 

De jaarrekening 2012 is gereed en gecontroleerd. Er is een tekort van € 19.881,--. 

Dit tekort wordt deels veroorzaakt door lagere bijdragen, maar we hebben vorig jaar ook met onverwacht 

grotere lasten te maken gehad. We hopen dat we in de komende jaren weer zonder tekorten kunnen afsluiten, 

in ieder geval met een kleiner tekort. Gelukkig hebben we ook enkele jaren met een batig saldo afgesloten, al 

was dat dan wel een kleiner batig saldo. 

De jaarrekening 2012 ligt in de week van 6 – 10 mei ter inzage bij Reina Witteveen. Indien u daar 

belangstelling voor heeft neemt u dan even vooraf contact op. Tel. 055-5051344. E-mail: reina@witteveen.info 

 

Vrijwilligers voor het onderhoud op het kerkhof 

We willen in het vervolg op donderdagmorgen graag starten om 8.30 uur (in plaats van 9.00 uur). 

Het is overigens erg fijn, dat onze vrijwilligers dit werk willen doen.  

 

Giften 

Wij mochten enkele giften ontvangen. Van NN: € 300,-- en van NN € 100,-- betr. gift voor 

2013 en 2014. Wij zijn hier zeer erkentelijke voor. 

 

Financiële info maart  2013 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand:  Toegezegd: 

Mrt ’13      4.816,90   29.844,55  58.062,54 

 

Het nieuwe Liedboek 

 

Precies veertig jaar na het “Liedboek voor de kerken”verschijnt op 25 mei a.s. het nieuwe “Liedboek – zingen 

en bidden in huis en kerk”. 

In veel opzichten zal dit nieuwe Liedboek anders zijn dan de vertrouwde rode bundel die wij nu 

gebruiken. In de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) hebben maar liefst acht 

verschillende kerkgenootschappen samengewerkt. Mede hierdoor is de omvang en de 

veelkleurigheid van het aanbod van liederen veel groter. 

Na de invoering van het huidige Liedboek in 1973 zijn er veel nieuwe liederen geschreven en 

mailto:reina@witteveen.info
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nieuwe zangbundels verschenen. Een grote selectie hiervan is in het nieuwe Liedboek opgenomen. Daarnaast is 

de complete psalmberijming van het huidige Liedboek overgenomen, alsmede een deel van de vertrouwde 

gezangen, waarvan de tekst soms is aangepast. Al met al bevat het nieuwe Liedboek ongeveer 1150 liederen, 

maar daarnaast ook gebeden en meditatieve teksten. 

Wij zien er naar uit om dit nieuwe Liedboek ook in Loenen te gaan gebruiken! U hoort daar te zijner tijd meer 

over. 

De presentatie van het nieuwe Liedboek zal plaatsvinden op 25 mei a.s. van 10.30 – 12.00 uur in de Grote Kerk 

in Monnickendam. Via www.luisterpost.nl kunt u dit gebeuren live volgen. 

 

Zangavond - terugblik 

 

Wat heeft u meegezongen,  …Die liederen van vroeger!  

Het was best spannend…. Zou er belangstelling zijn voor de liederenavond, hoeveel zullen er komen, zult u het 

mooi vinden?!Tot onze vreugde mochten we rond de 55  personen ontmoeten op 3 april! Zelfs uit omliggende 

plaatsen, zoals Eerbeek, Beekbergen, Apeldoorn en Voorst waren enkelen gekomen. De 

meeste liederen waren bekend, en u heeft dan ook volop meegezongen. De muzikale 

intermezzo’s zorgden voor een korte rust voor de kelen. Dat de liederenavond is 

gewaardeerd, blijkt ook uit de opbrengst van de collecte voor het restauratiefonds voor 

de muur en hekwerk rondom kerk en kerkhof: € 201,50  Een mooi bedrag! 

Met een goed gevoel kijken we dan ook terug op deze avond en hopen u een volgende keer 

opnieuw te ontmoeten! 

Die volgende keer zal waarschijnlijk in het najaar zijn. Dan zullen we gaan zingen uit het nieuwe liedboek, dat 

eind mei wordt gepresenteerd. Deze avond zal onderleiding van Theo en Corry de Kool worden gehouden.  

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

 

Opbrengst ZOA huis-aan-huis collecte  

 

De collecteweek van ZOA Hulp/Hoop/Herstel voor vluchtelingen wereldwijd van 

25 t/m 30 maart 2013 in Loenen heeft € 331,18 opgebracht, opgehaald door 4 

collectanten.  Iedereen die meegeholpen heeft door te geven of te lopen in de 

kou hartelijk dank.  
 

Afwezig 

 

Van 5 mei (na de dienst) tot en met 8 mei zijn wij enige dagen afwezig. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met de scriba van de kerkenraad mevrouw E.H. Nieuwenhuis (tel. 5052072). 

 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij u en jullie allen vrede en alle goede goeds en Geestrijke Pinksterdagen! 

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

 

 

 

 

http://www.luisterpost.nl/
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In Memoriam 

 

Op 21 maart overleed na een kort ziekbed Hendrik Johannes te Grotenhuis, Hoofdweg 34. Hij bereikte de 

leeftijd van 88 jaar. Wij herinneren ons hem als een vriendelijke en rustige man. Na het 

overlijden van zijn vrouw trad hij steeds minder naar buiten toe en leidde hij een 

teruggetrokken bestaan. De afscheidsdienst werd op 26 maart gehouden in rouwcentrum 

Rouwenhorst in Apeldoorn. Daar overdachten wij ondermeer de woorden van Psalm 139. In dat 

lied gaat het o.a. over “kennen”; het kennen van elkaar en jezelf, maar bovenal het gekend zijn 

door God. Aansluitend vond de begrafenis plaats te Hoenderloo. 

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe. 

 

Geboorte  

 

Op 18 maart werd Laurentius Johannes geboren, zoon van Bram en Bianca Kienstra, 

Wolff Gabriëlsweg 28. Lars is het broertje van Tim. Onze hartelijke gelukwensen! Wij 

hopen dat Lars in liefde en vrede zal opgroeien. 

 

Verjaardagen 

 

Mevrouw L.H. Evers - Berends, Molenbeek 88, 7371 SZ, hoopt op 13 mei te vieren dat zij 

80 jaar mag worden. 

 

Op 16 mei  hoopt mevrouw W.H. Harmsen - Reinders,  Bergakkerweg 16,  7371 CV,  te 

vieren dat zij 85 jaar mag worden. 

 

Beide dames feliciteren wij namens onze Gemeente van harte,en wensen hen een 

prettige verjaardag met de wens dat de Heer hen nog menig jaar  moge schenken. 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 mei 2013 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 mei 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 

 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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Oecumenische gedachtenisdienst op 4 mei op het Ereveld 

 

Zoals ieder jaar is er op 4 mei een oecumenische gedachtenisdienst op het Ereveld aan de Groenendaalseweg. 

Deze dienst wordt gehouden op initiatief van de Oorlogsgravenstichting. 

Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, het koor “Con Spirito” o.l.v. dhr. T. van Dalen, 

pastoor H.J.W.M. Rekveld en ds. J.W.C. van Driel. Bijzonder is deze keer dat Marc en Eline Dammers een 

muzikale bijdrage aan deze dienst zullen leveren. 

Het is goed om hen die voor onze vrijheid vielen, te blijven gedenken. Wij hopen dan ook velen van u en jullie 

te mogen begroeten. Ieder is van harte welkom!  

 

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: Gedenken en vieren door J.W.C. van Driel 

      

Het zijn nog altijd twee bijzondere dagen: 4 en 5 

mei. Twee dagen die niet zomaar ongemerkt voorbij 

mogen gaan. Op 4 mei gedenken wij 

hen, die ons in de jaren 1940 - 1945 

zijn ontvallen en op 5 mei vieren wij 

onze bevrijding. Het is en blijft goed 

om dat te doen: Gedenken en vieren. 

In het algemeen staat de bestudering 

van de geschiedenis in onze samenleving 

niet erg hoog aangeschreven. Vooral in 

de ogen van veel jongeren is het vak geschiedenis 

letterlijk iets van vroeger. Wat heb je er ook aan, 

al die feiten en jaartallen uit het verleden? Daar 

kun je toch niets mee? 

Maar niet alleen veel jongeren denken zo. Ondanks 

een toenemende belangstelling voor locale en 

regionale geschiedenis is het met het historisch 

besef in onze samenleving in het algemeen treurig 

gesteld. In de vaart van het moderne 

leven gunnen we onszelf niet of 

nauwelijks de tijd om eens even  stil te 

staan en achterom te kijken. Steeds 

meer roept onze samenleving ertoe op 

om te leven bij de waan van de dag. De 

prikkel, de sensatie van het moment 

staat centraal. De ene hype is nog niet 

voorbij of de volgende kondigt zich al weer aan. 

“Wij leven hier en nu, dus waarom zouden we ons 

met het verleden bezighouden?”, zo wordt er 

gezegd. “Wij leven hier en nu, dus waarom zouden 

we ons om de toekomst bekommeren?” 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
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Toch ben ik er van overtuigd, dat wie de ogen 

alleen maar richt op de dag van vandaag, niet alleen 

de geschiedenis vergeet, maar ook de toekomst 

verliest…….. 

Wij mensen leven nu eenmaal in de tijd, in de 

opeenvolging van het verleden via het heden naar 

de toekomst. Wij komen ergens vandaan en wij 

gaan ergens naar toe. 

Om te weten waar wij vandaan komen is het goed 

en zinvol om te gedenken. Op 4 mei staan wij stil 

bij de onvoorstelbare verschrikkingen van de 

Tweede Wereldoorlog, bij datgene waartoe mensen 

in staat zijn, bij datgene waartoe racisme en 

discriminatie, fanatisme en fundamentalisme 

kunnen leiden. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat 

dit alles niet alleen achter ons ligt, maar dat het 

tot op de dag van vandaag in grote delen van de 

wereld actueel is. 

Waakzaamheid is daarom geboden, zowel in ons 

eigen land als daarbuiten. Tegen deze achtergrond 

gedenken wij. Wij gedenken het verleden in het 

heden, met het oog op de toekomst. Daarover gaat 

het ook in Psalm 78: “Wat onze vaderen ons hebben 

verteld, dat willen wij doorgeven aan het volgende 

geslacht”. De geschiedenis moet worden 

doorverteld, niet alleen de donkere kanten, maar 

ook de bevrijdende daden van God waarover we in 

de bijbel kunnen lezen. Het verleden moet 

meespreken in het heden om op weg te kunnen naar 

de toekomst. Gedenken is meer dan “terugdenken 

aan”. Het is: De herinneringen bewust levend 

houden, aan wat geweest is in het algemeen en aan 

hen die voor onze vrijheid vielen in het bijzonder. 

Die vrijheid vieren wij op 5 mei, als een kostbaar 

goed. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

Vrijheid moet steeds weer gerealiseerd en soms 

zelfs bevochten worden. Voor de Joden is Pasen 

het feest van de bevrijding, van de uittocht uit de 

slavernij van Egypte. Als ze dan vervolgens op weg 

gaan naar het beloofde land, krijgen ze van God de 

opdracht mee om zorgvuldig met die vrijheid om te 

gaan. Die opdracht is verwoord in de Tien Geboden. 

Die vormen met elkaar de handleiding voor een 

bevrijd bestaan. Ze geven aan dat vrijheid alleen 

kan bestaan op basis van respect en begrip voor 

elkaar. Vrijheid betekent niet dat iedereen 

onbeperkt zijn of haar eigen gang moet kunnen 

gaan zonder daarbij rekening te houden met de 

ander. Vrijheid is ook geen vrijbrief om anderen te 

kwetsen of te beledigen. Vrijheid is ook niet de 

vrijheid van de vrije markt, want daar geldt maar 

al te vaak het recht van de sterkste. 

Kortom, vrijheid is een kostbaar goed waar wij niet 

zorgvuldig genoeg mee om kunnen gaan. 

Het zijn inderdaad twee bijzondere dagen: 4 en 5 

mei. Laten we er zuinig op zijn! 
 

Vergadering Locatieraad – 9 april 

 

Het thema kerksluiting houdt de locatieraad intensief bezig. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te 

benadrukken dat de kerken in onze locatie open moeten blijven. We weten maar al te goed dat de realiteit 

anders is. Uit de mededelingen van het parochiebestuur  en uit de persberichten hebt u vernomen dat er 

binnen onze parochie voorlopig slechts 3 kerken open blijven waarvan 1 in het zuidelijk deel van onze parochie, 

dus hopelijk in onze locatie. Hoewel onze locatie er financieel en organisatorisch prima voorstaat zal dit toch 

geen doorslaggevende rol spelen bij de beslissing die het parochiebestuur zal nemen. Wij kunnen op dit 

moment niets meer doen dan ons van onze beste kant te laten zien. Daartoe 

heeft de commissie uit de  locatieraad alle ter zake doende gegevens verzameld 

welke wij in een zgn. bidboek aan het parochiebestuur zullen aanbieden. Wij 

hopen dat het parochiebestuur eind mei of begin juni a.s. naar ons zal willen 

luisteren. Hoe de beslissing ook uitvalt, we moeten er ons voor inzetten dat onze 

geloofsgemeenschap zal blijven voortbestaan. Daarbij zullen we moeten zoeken naar samenwerking met andere 

locaties om het positieve van ieders functioneren te behouden. De ontwikkelingen binnen onze parochie kunnen 

nieuwe kansen bieden die we samen moeten aangrijpen, ook al is de manier waarop dat gestalte moet krijgen op 

dit moment nog onduidelijk. Wij hopen dat ons dat inzicht in de nabije toekomst gegeven zal worden.  

Bert Meurs voorzitter locatieraad Loenen/Eerbeek.                    
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Bijeenkomst KVV  dinsdag 21 mei 2013 

 

Tonia Niemöller woont in de voormalige jagerswoning in het Paleispark. Zij vertelt over natuurlijke 

ontmoetingen in Paleispark “Het Loo” en het wonen in de prachtige natuur rondom het huis met grote 

cultuurhistorische waarde. Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Communie viering 

 

Op zondag 7 april j.l.  Was het feest in onze geloofsgemeenschap. Tijdens een mooie viering 

ontvingen 4 kinderen hun 1e H. Communie. Iris Voorhorst, Kevin Voorhorst, Daan Fleur en 

Lobke Haarman waren met hun ouders en familieleden naar de kerk gekomen om na een paar 

maanden van voorbereiding, voor het eerst deel te nemen aan de Communie. De kinderen 

kregen een aandenken aan deze dag n.l. een kruisje met de tekst: “Je bent goed zoals je 

bent”. Namens de geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek van harte gefeliciteerd en zoals Pastoor Rekveld al 

zei:”Kom nog eens terug, jullie zijn van harte welkom”. 

 

Gedoopt 

 

Jibbe Geert-Jan Koopman. Jibbe is de zoon van André en Patricia Koopman en het broertje 

van Babet 

 

Bram Marten Johannes Hartgers. Bram is de zoon van Martijn en Anne-Marie Hartgers en 

het broertje van Julia. 

Van harte proficiat en dat jullie je thuis gaan voelen in onze geloofsgemeenschap. 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom  

 

Op vrijdagmorgen 3 mei gaan we weer aan de slag met de vrijwilligers op het kerkhof etc. Wie 

zich aan wil sluiten is van harte welkom. Aanvang: 8.30. 

Namens de kerkhofgroep Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo.  05 mei ‘13 Woord en communieviering 

   Intenties:Intenties: Henk Derickx/ overl. familie Bijvank-Havekes/ Antonia Grada  

        Klomp/ Hendrika Johanna Meurs/ overl. echtpaar Meurs-v/d Linde/ overl. ouders  

   Uiterweerd-ten Broek/ overl. ouders Uiterweerd-Klomp/ Antonia Wilhelmina van  

   Overbeek-Berenschot/ Johannes Henricus vd Gouw/  Gerharda Theodora Weijn- 

   Hafkamp/ Anna Dammers-Hafkamp/ Herdericus Petrus Zonneveld/ mevr. Vink-Degen/ 

   Hermina Antonia Johanna Derickx-Gruben/ overl. ouders Klomp-Koers/ Jan   

   Kamphorst/ Annie Harmsen-Hafkamp/ Henk Biezeman/ overl. fam. Biezeman- 

   Scheerder/ Johannes Martinus Revenberg.  

 

Zo.  19 mei ’13 Oecumenische viering – aansluitend koffie drinken 
 

 



 

Kontaktblad Loenen 10 

 

Kerkdiensten  Mei 

 

Protestantse gemeente 

 

Zaterdag 4 mei   11.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastoor W. Rekveld 

Oecumenische gedachtenisdienst Ereveld 

 

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

       Koffie na de dienst  

 

Zondag  12 mei   10.00 uur  Drs. K. Bulens Apeldoorn 

       Coll: bestemd voor het plaatselijk kerke werk. 

     

Zondag  19 mei   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci   

    RK kerk  Oecumenische Pinksterdienst 

Coll: Stichting Steun kinderen in Polen 

 

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

 

Zondagsschool 26 mei om 10.00 uur in het jeugdhuis. 

(Let op: er is geen zondagsschool op 5 en 12 mei). 

 

Oecumenische pinksterviering op 19 mei om 10.00 uur in de Rooms Katholieke  kerk  

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 04 mei: (E) 19.00 uur  GEEN VIERING  

Zondag 05 mei: (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger: dhr. Oude Voshaar - m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 11 mei: (L)  19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 12 mei: (E) 10.00 uur  Eucharistieviering 

   Voorganger pastor Hofstede - m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 18 mei: (E)  19.00 uur Woord en communieviering  

   Voorganger: pastor Kantoci - m.m.v. Con Spirito 

Zondag 19 mei: (L)  10.00 uur Oecumenische viering  

   Voorganger: pastor Kantoci - m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 25 mei: (L) 19.00 uur GEEN VIERING 

Zondag 26 mei: (E)  10.00 uur Woord en communieviering  

      Voorganger: pastor Vroom – m.m.v. Con Spirito 
 

 


