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    Oktober 2014 
Jaargang 46– nummer  01 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Is ons gebed stuurwiel of reservewiel ? 
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Diensten 

 

Op de eerste zondag van deze maand, 5 oktober, staan wij stil bij onze bijzondere relatie met Israël. Het is al 

vele jaren in onze kerk een goed gebruik om op de eerste zondag van oktober met elkaar na te denken over 

wat de kerkorde onze “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” noemt. Die verbondenheid sluit 

kritiek op de actuele politiek van de staat Israël niet uit. Hoe dan ook; wij mogen nooit vergeten dat het 

Christendom uit het Jodendom is voortgekomen en dat Jezus in de eerste plaats een Jood was. Het Nieuwe 

Testament is dan ook niet “los verkrijgbaar”, zonder het Oude Testament is het 

niet goed te begrijpen. Op deze eerste zondag van de maand staan na afloop van 

de dienst koffie en thee klaar in het Jeugdhuis. 

 

Over de dienst op 12 oktober zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

 

Een week later, 19 oktober, hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Door brood en wijn met 

elkaar te delen willen wij onze verbondenheid met elkaar en met onze Heer vieren en bevestigen.  

 

Op 26 oktober zal mevrouw ds. L.E. Bassa uit Voorst als gastpredikant voorgaan. Het is bij mijn weten de 

eerste keer dat zij naar Loenen komt.  

 

Gesprekskring 

 

De gesprekskring start weer op donderdag 16 oktober. U bent dan 

om 20.00 uur van harte welkom in de pastorie aan de Beekbergerweg 

14. U kunt zich bij mij telefonisch (5051350) of per e-mail 

(dsvandriel@gmail.com) opgeven. 

Met nadruk wil ik er op wijzen dat deze kring niet alleen bestemd is 

voor leden van de Protestantse gemeente, maar ook voor onze 

rooms-katholieke dorpsgenoten en andere belangstellenden. Ieder 

die interesse heeft is van harte welkom. Specifieke Bijbelkennis is niet vereist! Dit seizoen zullen wij ons 

verdiepen in het Bijbelboek Daniël. De meesten van ons kennen ongetwijfeld het spectaculaire verhaal over 

Daniël in de leeuwenkuil. Toch heeft dit boek, dat het jongste geschrift van het Oude Testament is, heel wat 

meer te bieden. Het is omstreeks het jaar 165 voor Christus geschreven in een tijd dat Israël werd 

getiranniseerd door de Syrische koning Antiochus IV. De joodse godsdienst werd zelfs verboden. Dit riep 

uiteraard verzet op. 

 

Over dit verzet gaat het in Daniël. In hoeverre ben je bereid je aan te passen, hoe ver kun je daarin gaan, 

wanneer moet je de hakken in het zand zetten en zeggen: “Tot hier en niet verder”? Hoe kun je je weerbaar 

opstellen in een cultuur die in allerlei opzichten haaks staat op de Bijbelse boodschap? Hoe blijf je trouw aan 

jezelf en aan je overtuiging? 

 

Dit soort vragen, die ook in onze tijd en in onze samenleving uiterst actueel zijn, komen aan de orde.  

Op 16 oktober hoop ik een korte inleiding op het Daniël te geven en vervolgens het eerste hoofdstuk van dit 

boek te bespreken. Wilt u dit van te voren lezen? 

De volgende avonden zijn gepland op woensdag 5 november, donderdag 27 november en maandag 15 december.  

Wij hopen op goede en leerzame avonden! 

 

mailto:dsvandriel@gmail.com
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Voorbedenboek 

 

Zoals u zich wellicht zult herinneren hebben wij vorig jaar in de startdienst 

een voorbedenboek in gebruik genomen. Aanvankelijk werd daar regelmatig 

gebruik van gemaakt. De laatste maanden merken wij echter dat dit niet meer 

het geval is. Daarom willen wij u graag nog een keer op dit voorbedenboek 

wijzen. Elke zondag ligt het voorafgaand aan de dienst geopend in het portaal 

onder de toren. Wij nodigen u van harte uit om in dit boek uw wensen met betrekking tot de voorbeden 

kenbaar te maken. 

 

Contactavond 

 

Onze jaarlijkse contactavond zal zijn op donderdag 20 november. U kunt deze datum dus 

alvast in uw agenda noteren! Meer informatie over deze avond kunt u in het volgende nummer 

lezen. 

 

 

 

Diaconie 

 

12 oktober 2014:  

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Een geit, een cadeau voor het leven 

Op zondag 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het wereld diaconale werk van Kerk in 

Actie. Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). UMN werkt in 

het onherbergzame noordwesten van Nepal.  

Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken veel mannen naar India 

om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de 

gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot de nodige gezondheidszorg. Daarnaast 

leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen 

een kleine lening waarmee ze een geit kunnen kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt 

partnerorganisatie UMN gesteund en andere wereld diaconale partners van Kerk in Actie. Meer informatie zie 

de website pkn.nl 

 

19 oktober Heilig Avondmaal collecte bestemd voor  ‘Make a Wish’ 

Make a Wish ( doe een wens) is een 

vrijwilligersorganisatie die de liefste 

wens vervult van kinderen van 3 tot 18 

jaar met een levensbedreigende 

ziekte. Het is begonnen in de VS. In 

1980 woonde er in Phoenix, Arizona 

een klein jongetje: Chris. Chris was 7 

jaar oud en was ernstig ziek. Hij had 

leukemie. Chris had één grote wens: 

hij wilde ontzettend graag politieman 

worden. Door zijn ziekte was de kans 

daarop niet groot. Twee politieagenten 
in Phoenix hoorden van zijn wens en waren erdoor geraakt. Zij lieten een klein uniformpje maken en regelden 
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een motor waar Chris op paste. Vervolgens namen ze hem een dag mee op sleeptouw. De kleine agent schreef 

boetes uit aan alle voetgangers die hij tegenkwam! Chris genoot en vergat die dag dat hij ziek was. De 

blijdschap van dit jongetje, ondanks zijn ziekte, was de aanleiding om The Make-A-Wish Foundation op te 

richten met het hoofdkantoor in Phoenix. Inmiddels is Make-A-Wish International een feit in 38 landen en 5 

continenten. In 1989 werd Make-A-Wish Nederland opgericht. Het hoofdkantoor zit in Woerden. Momenteel 

vervult Make-A-Wish Nederland meer dan 500 wensen per jaar en kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet 

van ruim 400 vrijwilligers en van de giften in geld en natura van mensen, verenigingen, bedrijven enz. Want 

ieder kind wil kind zijn en dit geldt speciaal voor kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit 

angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen.  

Make-A-Wish Nederland haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens 

weer kind zijn in plaats van patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor 

de toekomst. Meer informatie zie www.makeawishnederland.org 

 

Collecte opbrengsten 

Maand diaconie zending Uitgangscollecte 

Juli 2014 

 

235 euro 19 euro Avondmaal collecte  96 euro voor het Vakantieburo 

 

Aug. 2014 

 

177 euro 42 euro 60 euro ontheemde kinderen in Columbia 

45 euro Amnesty International 

48 euro Zomer Zending Israel 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

 

Financieel overzicht augustus 2014 

 

Kerkelijke bijdragen    Maand:  T/m maand: Toegezegd: 

  Aug ’14     4.260,86  49.942,76 56.084,00 
 

Collectes diensten: 

Aug ’14   237,61 

 

Kerkrentmeesters 

 

5 oktober 2014 Collecte Protestantse Kerk Kerk en Israël   

Israëlzondag 2014 

 

Vandaag, op Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. 

In Nederland ontwikkelt de Protestantse Kerk via het programma ‘Kerk en Israël’ 

materialen voor plaatselijke gemeenten en worden predikanten toegerust op het 

gebied van de relatie met het volk Israël. In het buitenland wor dt onder meer Nes 

Ammim ondersteund, een internationale christelijke nederzetting in Galilea. Daar 

krijgen Joodse en Arabische mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten. Sinds 2012 

is dominee Pieter Dronkers daar coördinator van het dialoogprogramma. Hij merkt 

hoe inspirerend het is om dagelijks mensen te ontmoeten die de strijd voor vrede en gerechtigheid niet 

opgeven. Een van de programma’s is het lokale project “Ik ben je buurvrouw. Wie ben jij?”. De Protestantse 

Kerk werkt aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse erkenning en het wegnemen 

van vooroordelen. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. Helpt u mee? 
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zo 26 oktober 2014 collecte Rondom Hervormingsdag: Samen de uitdaging aangaan  

 

De landelijke collecte ‘Rondom Hervormingsdag’ op zondag 26 oktober is 

bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de 

synode worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als 

geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk op 

haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand wat het leven van de kerk in 

de wereld kan bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds verder 

individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de 

christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft 

daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties 

van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk 

dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook bijdraagt aan deze collecte.  

 

Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 

Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur.  

Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de maand. 

We zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers voor het kerkhof.  

 

Verhuisbericht:   

 

Het Oud IJzer Inzamelingspunt gaat verhuizen! 

Vanaf zaterdag 25 oktober is het verzamelpunt op de locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 

Daar willen we graag elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur uw oude metalen 

ontvangen.  

Wij, de beide kerken in Loenen, doen een beroep op u. Wij willen graag uw 

oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit 

kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, 

fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren 

tuinhekken, gereedschap, velgen, accu’s, bankschroeven, oude 

landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen 

koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).  

De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide 

Kerken in Loenen. De opbrengst hiervan wordt gedeeld door beide Kerken 

en gebruikt voor de restauratie en het onderhoud van het monumentale hekwerk van beide Kerken. De 

afgelopen jaren heeft deze samenwerking ongeveer € 5.000,= per jaar opgebracht en deze milieuvriendelijke 

actie willen we komende jaren graag voort zetten. Natuurlijk hopen wij dat u in de gelegenheid bent om uw 

oude metalen te brengen. Mocht dit niet zo zijn, dan vragen wij u contact op te nemen met één van de vier 

onderstaande oud-ijzervreters, want dan komen wij het graag in overleg halen. 

Met vriendelijke groeten van de ijzervreters: 

Jan Brugman 055-5051458 

Ap Kobussen 055-5051136 

Jan Nijhof 055-5051028 

Henk Kok 055-5051102 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

 

Wij hopen van harte dat u onze actie ondersteunt! 

De opbrengst van oud ijzer in de maanden juni, juli en augustus is: € 2.748,25  

Een prachtig resultaat! 

De ijzervreters. 
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Mazzelschuur 

Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 12.00 uur. 

Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en ook te verkopen, want daar gaat het 

natuurlijk om! 

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. 

De opbrengst van september is: € 789,13. 

Fantastisch!! 

 

Giften 

 

Wij mochten van NN  ontvangen voor de kerk € 100,-- en  voor de restauratie van muur en hekwerk € 100,--.  

Onze dank! 

 

Oikocredit 

 

Oikocredit helpt boeren in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen 

 

Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een 

tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet. 

 

 

Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders 

hun lama’s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die 

gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa 

Choque is zo’n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. 

Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu 

stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn 

boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond 

omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. 

Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter 

hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende 

Celoso twee jaar geleden 10.000 dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. “Het 

werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken”, zegt Celoso. “En we 

verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school te sturen.” 

Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun 

bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt!  
Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt 
via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die 
daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige 
relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel 
meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar www.oikocredit.nl 
 
 
 
 
 

http://www.oikocredit.nl/
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Verzilvering Certificaten 2014 

 

Tijdens de restauratie van de kerk in 2009 zijn er certificaten verkocht die tussen 2014 en 2018 verzilverd 

konden worden. Nu is de tijd aangebroken dat de eersten kunnen worden verzilverd. De uitgelote certificaten 

die dit jaar kunnen worden verzilverd tot 31 december 2014 hebben de volgende nummers: 

 

00112 00165 00231 00425 01416 

00116 00181 00242 01432 01418 

00118 00183 00246 01205 01455 

00121 00189 00248 01211 01456 

00122 00194 00249 01212 01484 

 

00124 00196 00256 01229 01485 

00125 00197 00262 01255 01487 

00128 00198 00264 01339 01498 

00139 00203 00268 01358 01488 

00141 00204 00275 01365 01279  

 

00146 00208 00402 01369 01281 

00149 00210 00407  01375 01285 

00157 00220 00409 01401 01286 

00160 00223 00419 01410 01288 

00162 00230 00420 01413 01328 

    01332  

  

Indien het nummer van uw certificaat erbij staat dan kunt u deze als volgt aan ons 

tonen zodat wij tot uitbetaling kunnen overgaan: 

-  tijdens het koffiedrinken in het Jeugdhuis na de diensten op  5 oktober,  

     2 november en 7 december. 

-  contact op nemen met Reina Witteveen, tel. 5051344 om een afspraak te maken. 

Daarna zal het geld zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt.  

Wij willen u bedanken dat u ons op deze manier hebt gesteund.  

 

De kerkrentmeesters. 

 

Afwezig 

 

Van donderdag 23 oktober tot en met maandag 4 november zijn wij afwezig. In dringende gevallen kunt u 

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

 

Vanuit de pastorie  

 

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

Met vriendelijke groet, 

Ds. J.W.C. van Driel 
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In Memoriam 

 

Op 11 september overleed Janna Arina Hagen-Stroomberg. Zij is 85 jaar geworden. Bij 

velen in ons dorp was zij bekend. Vele jaren stond zij haar man Luuk terzijde in “Den 

Eikenboom”, waar zij in de keuken de scepter zwaaide. Gedurende de laatste periode van 

haar leven woonde zij in “De Vier Dorpen” in Beekbergen. 

In de afscheidsdienst, die op 17 september plaatsvond, stonden wij ondermeer stil bij de 

woorden van Psalm 27. Aansluitend vond de begrafenis plaats. 

Van harte leven wij mee met haar kinderen en kleinkinderen.  

 

Wij wensen hen voor de komende tijd veel kracht en sterkte om dit verlies te verwerken. 

 

Verjaardag 

 

Op 2 oktober hoopt mevr. Put-Beumkes Loenenseweg 39, 7361 GB  Beekbergen ‘de Vier 

Dorpen”, haar 92e verjaardag te vieren. 

Namens onze Gemeente willen wij de jarige van harte feliciteren en wensen haar een 

fijne dag toe met allen die haar lief en dierbaar zijn. 

 

Moge zij in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
 

Huwelijksjubileum 

 

Op 23 oktober hoopt het echtpaar H.Dorland-Basten Wolf Gabriëlsweg 48 7391 BJ 

hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren.  

Namens onze Gemeente willen wij dit bruidspaar van harte feliciteren met deze 

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

 

Moge zij in de toekomst Gods nabijheid ervaren 

 

 

 

 

Een vriend is iemand,  
die het lied van je hart kent,  
en het opnieuw kan zingen,  
als jij het vergeten bent. 
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Kopij volgend nummer  

 

Voor het november nummer 2014 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag  9 oktober 2014 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag  10 oktober 2014 

 

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

opmaak. 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

Overdenking – Willem Klomp 

 

De halve wereld staat in brand op dit moment. Het 

is nu precies honderd jaar geleden dat de eerste 

wereldoorlog uitbrak. De derde 

wereld oorlog zal toch niet 

uitbreken honderd jaar na dato? In 

de bijbel staat dat het einde der 

tijden voorafgegaan wordt door 

veel rampspoed: oorlogen, 

aardbevingen, overstromingen 

enzovoorts. Op dit moment oorlogen 

in het Midden oosten, Afrika, het 

ebola virus en overstromingen in 

Pakistan en India. Bovendien zit grootvorst Poetin 

aan Oekraine te morrelen via allerlei duistere 

methoden. Het nieuwe kalifaat van Isis begaat de 

grootste oorlogsmisdaden. Christenen van 

voorgaande eeuwen waren er heilig van overtuigd 

dat het einde der tijden aanstaande was na veel 

onheil. Zou dat nu ook zo zijn? De bijbel zegt dat 

we ons hierover geen zorgen hoeven te maken, 

want het einde der tijden is ongewis. Alleen God 

weet dat. We lezen in dit verband Matteüs 24:3-

14. 

 

 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen 

om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen 

ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren 

en aan welk teken kunnen we uw komst en de 

voltooiing van deze wereld herkennen?’  Jezus  

antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.  

Want er zullen velen komen die mijn naam 

gebruiken en zeggen: “Ik ben de 

messias,” en ze zullen veel mensen 

misleiden. Jullie zullen berichten 

horen over oorlogen en 

oorlogsdreiging. Laat dat je dan 

niet verontrusten, die dingen 

moeten namelijk gebeuren, al is 

daarmee het einde nog niet 

gekomen.  Het ene volk zal tegen 

het andere ten strijde trekken en 

het ene koninkrijk tegen het andere, en overal 

zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde 

beven:  dat alles is het begin van de weeën.  Dan zal 

men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen 

door alle volken worden gehaat omwille van mijn 

naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen 

elkaar verraden en elkaar haten.  Er zullen talrijke 

valse profeten komen die velen zullen misleiden.  En 

doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen 

de liefde bekoelen.  Maar wie standhoudt tot het 

einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws 

over het koninkrijk in de hele wereld wordt 

verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het 

einde komen. 

Laten we bidden dat de machthebbers in de wereld 

en wie zich dat toe-eigenen, door Gods geest tot 

inzicht zullen komen. 

 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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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 : NL73FVBB0635815176 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-

Eerbeek 

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

 

Pastoraatsgroep 

Nolda Elgersma      diaconie   tel: 055-5052179 

Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-5051753

 

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

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com 

 

Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dinsdagavond 21 oktober vertelt iemand van Stichting Open Doors over Noord-Korea. 

Een geheimzinnig land dat maar weinig buitenstaanders mogen betreden. 

Aanvang 19.30 in het parochiehuis.  

U bent weer van harte welkom. 

 

Ziekenbezoek 

 

In onze geloofsgemeenschap Loenen- Eerbeek zijn dames die bij zieken of 

ouderen op bezoek gaan. Mocht U ook bezoek willen, communie ontvangen of zou 

U graag een pastor op bezoek willen, laat het weten aan de pastoraatsgroep. Wij  

geven het door aan de persoon die het moet weten. Vriendelijke groet, 

 

Nolda Elgersma (diaconie) 

Gerda Havekes (liturgie) 

 

Themadag 

 

Op zondag 12 oktober worden ouders met jonge kinderen uit de geloofs-

gemeenschappen  Klarenbeek Bussloo Loenen-Eerbeek en hun kinderen uitgenodigd om 

mee te doen aan deze bijeenkomst. Na een gezamenlijke  lunch  gaan we met de 

kinderen een ontdekkingstocht maken rond het wonder van de schepping. De ouders 

gaan met elkaar in gesprek rond het verhaal van de scheppingsdagen, wat kunnen we 

met dt verhaal in onze tijd naar de kinderen toe? Deze dag  begint om 11.45 uur en 

eindigt om 14.00 uur. 

 

Opgeven bij Klarenbeek@franciscusenclara.com of pastoraatsgroep Loenen 

 

Herdenking bombardement 1944 

 

10 december 1944: een dramatische dag voor Loenen, want op 

die dag werd per abuis het stationskoffiehuis gebombardeerd. 

Tegenwoordig een Maitreya Instituut ( Boeddhistisch centrum ). 

Voorheen hotel Bosoord. In het koffiehuis waren evacués uit 

Arnhem opgenomen. 

Meer dan dertig doden vielen er, waaronder ook vele kinderen. 

Velen zijn begraven in een massagraf op de begraafplaats naast 

de Antonius Abt kerk. 

 

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat het bombardement, dat ook voor de overlevenden een ingrijpende 

gebeurtenis was, plaats vond. Deze gebeurtenis willen we op die dag ook gedenken. Met een kleine groep gaan 

we dit verder voorbereiden. In de volgende Clara vindt u verdere informatie. 

 

De pastoraatsgroep 

pastor Wim Vroom. 

mailto:Klarenbeek@franciscusenclara.com
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Kerkhof Loenen 

 

                          INLEIDING 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn, dat er thans uitgebreide werkzaamheden plaats-

vinden op ons kerkhof in Loenen. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden 

bestaat uit het ruimen van een aantal graven en het herindelen van de aldus ontstane 

ruimten. Het ruimen van graven op ons kerkhof was voor de Locatieraad destijds een 

heel moeilijke besluit. Zo iets doet men niet graag en men stelde zich de vraag " is dat 

wel nodig. Er is toch nog genoeg ruimte op ons kerkhof. Waarom dan toch zo'n besluit 

nemen tot het ruimen van een groot aantal graven" ? Daar is destijds al,veel over 

gesproken en geschreven,  maar we willen graag u thans nogmaals een overzicht geven 

van de beweegredenen, die tot dit besluit hebben geleid. 

 

OVERLEG IN DE LOCATIERAAD 

Voordat het besluit tot het ruimen van graven op ons kerkhof genomen werd, is er intens overleg geweest en 

zijn er zorgvuldige voorbereidingen aan vooraf gegaan. U zult zich misschien afvragen, waarom de Locatieraad 

destijds, na al die renovaties, haar aandacht verlegde naar ons kerkhof. Het ziet er toch fantastisch uit 

dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers ("kerkhofgroep").  

Echter, we stelden ons ook de vraag of deze enorme inspanning om ons kerkhof te onderhouden, ook in de 

toekomst gecontinueerd zou kunnen worden. Zijn er in de toekomst, nu er steeds minder kerkgangers zijn, nog 

vrijwilligers te vinden die bereid zijn om deze taak op zich te nemen ? Het werk moet toch wel gebeuren, 

immers als Locatieraad hebben we de morele en ook wettelijke verplichting om hiervoor te zorgen. 

En als er geen vrijwilligers meer zijn, hoe moet dan verder, zo stelden we ons de vraag. Moeten we misschien 

professionele krachten inschakelen van hoveniersbedrijven? En wie gaat dit allemaal bekostigen? En wie gaat 

dit alles regelen en aansturen? Moeten we misschien aansluiting zoeken bij andere begraafplaatsen binnen 

onze parochie om gezamenlijk uitvoering te geven aan de noodzakelijke werkzaamheden om daarmee de kosten 

zoveel mogelijk in de hand te houden? Zoals u ziet was de Locatieraad destijds geconfronteerd met vele, vele 

moeilijke vragen, die om een antwoord vroegen. Maar dat was nog niet alles ! 

De Locatieraad stelde zich nog meer vragen vooral op het gebied van het beheer, exploitatie en onderhoud van 

de graven op ons kerkhof. Waren alle graven nauwkeurig geregistreerd met de namen van de overledenen en 

die van de rechthebbenden en verdere gegevens van deze personen. Hoe zijn de financiën geregeld en wat zijn 

de financiële vooruitzichten om het toekomstig onderhoud te kunnen financieren. 

Helaas moesten we constateren dat, ondanks de inzet van vrijwilligers in het verleden, vele gegevens 

ontbraken. Van een aantal graven was zelfs de juiste positie niet nauwkeurig bekend en was de plaats van het 

vermoedelijke graf afgedekt met een stoeptegel. Het vermoeden bestaat dat dit graven waren, die nog 

stammen uit de woelige jaren van de tweede Wereldoorlog. U ziet dat de Locatieraad voor een grote uitdaging 

stond om de toekomst van ons mooie kerkhof veilig te stellen. 

 

INSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE COMMISSIE 

Besloten werd een tijdelijke commissie in te stellen, zo breed mogelijk van samenstelling om de zeer verschil-

lende aspecten zo zorgvuldig mogelijk te kunnen bestuderen. De commissie heeft in de twee jaar van haar 

bestaan uitstekend werk verricht. Vooral het traceren van de namen van de overledenen met hun persoonlijke 

gegevens en van eventuele nabestaanden was een uiterst moeilijk en langdurig werk. Na twee jaar van inten-

sieve arbeid bleek dat van heel  veel graven, de namen van van de rechthebbenden niet meer te achterhalen 

waren. Van al deze graven werden, volgens wettelijk voorschrift, lijsten gemaakt, die vervolgens gedurende 1 

jaar op het informatiebord van ons kerkhof werden gepubliceerd. Daarbij werd een ieder die verdere infor-

matie kon verschaffen verzocht met ons contact op te nemen. Helaas zijn hierop weinig of geen reacties 
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gekomen. Ook werden alle nabestaanden van de daarvoor in aanmerking komende graven aangeschreven en 

verzocht aan te geven of zij het grafrecht wilden verlengen. Veel nabestaanden hebben te kennen gegeven hun 

grafrecht niet te willen continueren. Bij het opmaken van de balans bleek dat er van de in totaal 482 graven er 

130 graven waren, waarvan de rechthebbende niet te vinden was of waarvoor het grafrecht niet meer 

verlengd zou worden. 

 

BESLUITVORMING 

Het hierboven genoemde onderzoek heeft er toe geleid, dat thans het gehele bestand van ons kerkhof in 

kaart is gebracht. Alle informatie van de afzonderlijke graven wb namen en verdere gegevens van de 

overledenen, nabestaanden cq  rechthebbenden, betaling van grafrechten etc zijn vastgelegd in een 

computerbestand dat in samenwerking met alle kerkhoven van de parochie, centraal wordt bijgehouden. 

 

En wat is er nu besloten ten aanzien van de vele vragen, waarvoor de Locatieraad zich gesteld stond. De 

besluiten hierover kunnen we als volgt samenvatten: 

 ...Voor alle graven geldt, dat de grafrechten worden afgesloten voor een periode van 10 jaar, waarna  

    opnieuw deze grafrechten kunnen worden verlengd. Betaling van de grafrechten is verplicht en noodzakelijk  

    teneinde de financiële positie en daarmee de toekomst van ons kerkhof veilig te stellen. 

. ..De graven, waarvan de nabestaanden/ rechthebbenden hebben aangegeven deze grafrechten niet meer te  

    willen betalen of waarvan  de rechthebbende niet bekend is, zullen derhalve hun rechten op het  

    desbetreffende graf verliezen. 

 ...De graven van deze laatste categorie kunnen dan ook niet meer gehandhaafd worden op ons kerkhof, omdat  

    dit onrecht zou doen aan diegenen, die wel hun grafrechten betalen. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot  

    juridische complicaties, en misschien tot vergaande financiële consequenties voor onze parochie. 

 ...Na toestemming van het Bisdom is besloten om de graven, waarvan geen enkele informatie beschikbaar is,  

    alsmede de graven waarvoor de rechthebbenden tot geen verlenging van de grafrechten besloten hebben,  

    te doen ruimen. Dit was voor de Locatieraad geen gemakkelijk besluit, maar de situatie, zoals hierboven  

    beschreven, noodzaakte ons dit besluit te nemen. 

... De bestaande kindergraven zijn niet geïnventariseerd en worden in de huidige staat gehandhaafd. 

... De graven die zich bevinden op het gedeelte van ons kerkhof ( bij de ingang) dat onder Monumentenzorg 

    valt en het Oorlogsmonument blijven eveneens in de huidige staat gehandhaafd. 

 

HOE NU VERDER 

Zoals velen hebben kunnen constateren, worden de werkzaamheden tot ruimen met de grootst mogelijke zorg  

uitgevoerd. De stoffelijke resten van de geruimde graven worden gezamenlijk herbegraven in een knekelgraf 

achteraan op ons kerkhof rechts van het Kruis. Op deze plek zal een gedenkteken worden geplaatst. 

Op de opengevallen ruimte, waar het merental  van de graven geruimd zijn, zal een speciale plek worden 

gecreëerd voor het plaatsen van grafurnen ( urnenmuur). Daarover vindt thans overleg plaats tussen de 

Beheerscommissie van de kerkhoven van onze parochie en onze Locatieraad. 

 

Beste medeparochianen,  we begrijpen dat het besluit tot ruimen van een aantal  graven op ons kerkhof, 

emoties met zich meebrengt. De Locatieraad was zich hiervan terdege bewust. Zij is er echter ook van 

overtuigd, dat dit besluit noodzakelijk was om de exploitatie en onderhoud van ons kerkhof, vooral in 

financiële zin, voor de toekomst veilig te stellen. We zijn er ook van overtuigd, dat na de renovatie met de 

aanleg van nieuwe paden en een mooie urnenmuur, ons vernieuwde kerkhof de mooie uitstraling zal krijgen 

van weleer. 

 

Namens de Locatieraad 

Frans Hoffmann 
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Ter nagedachtenis aan: 

 

Pater Jan Trommelen, geboren 10 augustus 1928 in Loenen op de Veluwe en is overleden op 

zondag 6 juli 2014 in Brazilië, waar hij diezelfde dag nog begraven is. 

Hij is de tweede zoon van ‘meester’Trommelen, het eerste hoofd van de St Aloysiusschool in 

Loenen. 

 

Jan Trommelen ging in 1943 naar het Klein Seminarie van de paters Redemptoristen en vertrok in 1951 naar 

Brazilië, waar hij het Groot Seminarie heeft gevolgd. Daar is hij in 1958 priester gewijd en heeft er heel zijn 

verder leven als pater redemptorist gewerkt. Dat hij mag rusten in vrede Inter Nos, juli 2014 

Op 6 juli overleed in het ziekenhuis in Campina Grande,  p. Jan Trommelen, 85 jaar oud.                                                           

Bijna drie weken daarvoor was hij opgenomen met een ernstige longontsteking.                                                                          

De laatste tien jaren was zijn gezondheid al slecht. Jan Trommelen kwam in 1951 in Brazilië aan en                                       

is in 1958 priester gewijd. Hij heeft op verschillende plaatsen in Noordoost Brazilië  zijn redemptoristen 

roeping kunnen verwezelijken. De zorg voor de meest armen is altijd een wegwijzer van zijn activiteiten 

geweest. De begrafenis vond om drie uur diezelfde dag plaats.  De kerk was vol met mensen uit de parochies in 

de stad Campina Grande waarin hij sinds 1967 gewerkt had. Ook veel vrienden en bekenden waren er. De 

bisschop en viceprovinciaal p. Antonio Ranes gingen voor en zeven confraters concelebreerden samen met twee 

pastoors uit de stad. 

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 

 

Op zondag 19 oktober 2014 zal in Overdinkel voor de 102de keer de Heilige 

Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Ter voorbereiding op dit 

Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober om 19.00 uur een plechtig Lof in 

de Gerardus Majella kerk, waarbij de 9-daagse noveen tot de H. Gerardus 

begint. Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het 

Triduüm.  

 

Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober, elke 

avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.  

 

Op zondag 19 oktober vertrekt om 10.30 uur de sacramentsprocessie van 

de kerk naar het park voor de plechtige  eucharistieviering met 

aansluitend de processie en het Sluitingslof eveneens in het 

Processiepark. Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het 

hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat 

deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. 

 

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens 

de viering op zondagmorgen.  

 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella 

kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 

 

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel - e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 

 

mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom 

 

De eerste klussenmorgen in de meteorologische herfst zal zijn op vrijdagmorgen 3 oktober. Aanvang 8.30. Na 

de ruiming van graven is er veel werk te verzetten. Nieuwe mensen zijn dan ook zeer welkom. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Huub Oosterhuis 

   

Lian Brandsma Uitvaartzorg organiseert een bijeenkomst met als spreker Huub Oosterhuis 

 

Huub Oosterhuis is theoloog, voormalig priester en publiceerde een groot aantal liederen en gedichten. Velen 

zullen hem kennen als spreker in (uitvaart)diensten voor leden van het Koninklijk huis. Huub Oosterhuis zal o.a. 

voorlezen uit één van zijn boeken. Dat boek en zijn overige boeken kunt u in de pauze aanschaffen.  

 

Wanneer: maandag 20 oktober 2014 

Waar:  De Brink, Hoofdweg 5 in Loenen 

Aanvang: 20.00 uur (de zaal is om 19.30 uur open) 

Voor wie: iedereen is van harte welkom 

 

De toegang is gratis. Aanmelden is noodzakelijk.  

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 06 23 00 95 51 en via  

            www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl 

 

 

Misintenties 

 

Zondag 5 Oktober    Henk Biezeman / Tonia klomp / Jan Beekman / 

         Overl ouders Klomp – Harmsen / Overl. Fam. Klomp – Koers /                    

    Hendrika Johanna Meurs / Willem Joseph Visseren /  

         Overl. Fam. Bijvank / Overl. Ouders Meurs – Jansen. 

  

Zaterdag 11 Oktober   Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik / Willem Joseph Visseren /  

           Jaargetijde Albertus Gerardus klomp / Overl. Fam. Bijvank /  

           Aleida Frederika Maria vd Linde – Werter.  

 

Zondag 19 Oktober   Gradus van der Gouw / Antonia Grada Klomp / Riek Schotman   

           Willem Joseph Visseren / Overl. Fam. Bijvank /  

           Cornelia Caterina Heijhoff – Jansen. 
 

Zaterdag 25 Oktober    Willem Joseph Visseren / Overl. Fam. Biezeman – Scheerder  

               Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd / Overl. Echtpaar Meurs – vd  

    Linde, Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek / Overl. Fam. Bijvank 

 

 

 

http://www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl/
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Kerkdiensten  oktober 

 

Protestantse gemeente 

 

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

     Coll:Israël Zondag              Israëlzondag    

                                  Koffie na de dienst  

 

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

    Coll: Wereld diaconaat   

        

Zondag  19 oktober  10.00 uur    Ds. J.W.C. van Driel 

    Avondmaalcollecte ‘Make a wish’           Heilig Avondmaal  

  

 

Zondag  26 oktober  10.00 uur    Mevr. Ds. L.E. Bassa – Voorst 

    Coll: Rondom Hervormingsdag 

 

 

 

 

 

 

Er is Zondagsschool op zondag 12 en 26 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag  05 oktober (L) 10.00 uur  Eucharistieviering 

   Celebrant pator Hofstede m.m.v. Con Spirito. 

 

Zaterdag 11 oktober (L) 19.00 uur Woord en communieviering 

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

 

Zondag 19 oktober (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger: pastor Brylak m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 25 oktober (L) 19.00 uur  Eucharistieviering 

      Celebrant pastor Sebastian 

 


