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Jaargang 46  – nummer  8 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Een leven zonder liefde is 

als een landschap zonder zon. 
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Diensten 

 

De eerste dienst in deze maand is op 3 mei, de vierde zondag na Pasen. Met elkaar proberen wij de vreugde 

van het Paasfeest vast te houden. Na afloop bent u van harte welkom in het 

Jeugdhuis voor een kopje koffie of thee. 

Een week later, 10 mei, heb ik een vrije zondag. Gastpredikant zal dan zijn ds. J.W. 

Breukelaar uit Brummen. 

Op de 17e, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, hoop ik weer in uw 

midden te zijn. 

In een oecumenische dienst in onze kerk hopen wij op 24 mei met elkaar het feest van Pinksteren te vieren, 

het feest van de Heilige Geest van God, die ons troost, bemoedigt en inspireert. Medewerking wordt verleend 

door het Beraad van Kerken, het koor 'Con Spirito' o.l.v. Corné de Haan, OLTO, pastor I. Kantoci en 

ondergetekende. Wij zijn heel blij dat wij in deze oecumenische dienst twee kinderen mogen dopen: Emma 

Verheul en Lars Kienstra. Een ieder is van harte welkom om dit feest mee te 

vieren! Na afloop staan koffie en thee klaar in het Jeugdhuis, waar u de 

doopouders kunt feliciteren.                                                                                                                

Er zal op deze morgen vanaf 9.45 uur een oppasdienst zijn in het Jeugdhuis. Om 

10.30 uur gaan alle kinderen onder begeleiding naar de kerk om de 

doopplechtigheid mee te maken. Voor deze oppasdienst is opgave vooraf niet 

nodig. Mocht u nadere inlichtingen willen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Ilja Waszink, tel.nr. 8430110. 

 

Oecumenische gedachtenisdienst op 4 mei 

 

Graag wijs ik u op de oecumenische gedachtenisdienst die ook dit jaar op 4 mei op het Ereveld aan de 

Groenendaalseweg wordt gehouden. Aan deze dienst, die om 11.30 uur begint, wordt meegewerkt door het 

Beraad van Kerken, het koor 'Con Spirito' o.l.v. Corné de Haan, pastor D. Brylak en ondergetekende. Het 

thema is: 'Vrijheid geef je door. Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst'.  

Het is goed en zinvol om hen die voor onze vrijheid vielen, te blijven gedenken. Jong en oud is van harte 

welkom. 

 

Diaconie 

 

31 mei Collecte Kerk in Actie Pinksteren Zendingsweek.  

Geef de Bijbel in eigen taal. 

Jarenlang hebben christenen en moslims van het Institute for Bible Translation hard gewerkt aan de vertaling 

van de Bijbel in het Krim Tataars.  

De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim. 

Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange ballingschap christen geworden. Een 

Bijbel in de eigen taal was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen taal zo belangrijk 

is voor hun identiteit en voor de opbouw van hun kerken en gemeenschappen. Op dit 

moment is de vertaalde Bijbel digitaal en in gesproken versie beschikbaar en zijn 

enkele bijbelboeken gedrukt.  

Het Institute wil graag in 2015 de volledige Bijbel in het Krim Tataars drukken en 

uitgeven.  

Eén gedrukte Bijbel kost ongeveer 9 euro. Kerk in Actie wil het drukken van 2000 

stuks mogelijk maken. 
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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. 

De opbrengst van 4 april is € 394,--  

 

Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 

Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 

maand. 

 

Archeologisch onderzoek op het terrein achter het kerkhof (de toekomstige uitbreiding) 

In de week van 15-18 mei zal er archeologisch onderzoek plaats vinden door studenten van het Saxion College. 

Hier zijn geen kosten voor ons aan verbonden, met dank aan de afdeling archeologie van de Gemeente 

Apeldoorn, die dit voor ons heeft geregeld. 

 

Jaarrekening 2014: 

Inkomsten     Uitgaven: 

 

Baten onroerende zaken €  17.325,-- Lasten kerkelijke geb. etc. €   20.950,-- 

Rentebaten   “   12.487,-- Pastoraat   “    85.625,-- 

Bijdragen (Kerkbalans)  “   58.072,-- Beh. en adm., beh. Jeugdhuis,  

Baten kerkhof en Jeugdhuis “   14.236,-- koster en org.   “     9.943,-- 

Coll., giften, subs.  “     8.603,-- Lasten kerkdiensten  “     3.894,-- 

Solidariteitskas  “     1.550,--      Verpl. bijdrage Sol.kas  “     1.480,-- 

      Quotum + contributies  “     4.183,-- 

      Bankkosten   “        366,-- 

    ___________     __________ 

    € 112.273--     € 126.441,-- 

Tekort    “   14.168,--                                                                                                                                                                                                                

    ----------------     -------------- 

    € 126.441,--     € 126.441,--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    =========     ========= 

De jaarrekening 2014 is gecontroleerd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 25.03.2015. 

Het tekort wordt deels veroorzaakt door lagere inkomsten, maar ook door hogere lasten. 

De jaarrekening ligt in de week van 4 – 8 mei 2015 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 

 

 

Solidariteitskas 2015 

Helpende handen, dragende delen 

Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: ‘Wil je snel reizen, ga alleen. Wil je ver komen, reis dan samen.’ 

Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit én met geloof, 

hoop en liefde extra handen bieden voor wie dat nodig heeft. 

mailto:reina@witteveen.info
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De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de 

Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. 

Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de 

helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar. 

Breed gedragen 

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot 

opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden, of ze vinden plaats daar waar de activiteiten niet onder 

één of enkele gemeenten vallen. Neem nu het koopvaardijpastoraat. 

Deze vorm van categoriaal pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Maar de Solidariteitskas 

investeert ook in lokale gemeenten. Bijvoorbeeld in processen waarin de gemeente niet meer financieel 

draagkrachtig is. In die gevallen biedt de Solidariteitskas de expertise van een gemeenteadviseur om weer tot 

een fris en vitaal beleid te komen. 

Bijdragen 

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,-- Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan de 

Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft 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 meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas. 

In mei 2015 zult u een acceptgiro hiervoor ontvangen. 

Degenen, die via een overeenkomst periodieke gift bijdragen kunnen deze acceptgiro terzijde leggen. Dit 

bedrag zit al in het totaal van uw bijdrage. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Pannenkoeken bakken 

Zoals elk jaar worden er nu ook weer pannenkoeken gebakken tijdens het 

schaapsscheerdersfeest op de 1e zaterdag van juni. De opbrengst is voor de 

restauratie van de muur en hekwerk rondom kerk en kerkhof. 

 

Zondag 3 mei 2015 Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei 

Help de nieuwe kerk in Amsterdam 

Collecteafkondiging 

Heilig Vuur West in de wijk Oud West in Amsterdam is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. 

Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden. Ze weet dat mensen buiten de kerk ook verlangen naar 

God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en cafés. In Oud West wonen veel singles en mensen met een beperkte 

kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken 

van een liefdevolle gemeenschap. Ds. Margrietha organiseert voor hen maandelijkse bijeenkomsten in een café 

waar mensen samen een gedeelte uit de Bijbel lezen en daarover doorpraten. En vieringen met een maaltijd. De 

opbrengst van de collecte is bestemd voor pioniersplekken die mensen ook buiten de kerk bereiken met de 

liefdevolle boodschap van God. Van harte aanbevolen! 

 

Collecte 17 mei: Wezenzondag 

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

plaatselijk kerkenwerk. Wij willen deze collecte bestemmen voor het 

restauratiefonds muur en hekwerk om kerk en kerkhof.        

 

Oud IJzer Inzamelingspunt  

Locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 

Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur  

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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Financiële info maart 2015: 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Mrt ’15      9.926,00  13.000,00 55.009,00 

Collectes diensten: 

Mrt ’15    192,51  

 

 

Giften 

 

Wij ontvingen een gift van € 50.- (NN), waarvoor hartelijk dank! 

 

Samen voor de voedselbank 

 

Tijdens de dienst van de Bidstond had Hans in zijn tas voor alle kinderen van de Zondagsschool een envelop 

met daarin € 5,00. Het was de bedoeling om van deze € 5,00 producten te kopen voor de Voedselbank. 

Op maandag 23 maart waren we allemaal om 16.00 uur bij de Spar. Met pen, papier winkelkar of mandje gingen 

ze de winkel in. Dan zie je wat een verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden van 

hetzelfde lijstje. 

Waar de één voor veel van hetzelfde goedkope product gaat, wil de ander alle 

producten van het lijstje kopen. Iemand anders gaat absoluut voor een duurder A-merk 

pindakaas met de opmerking: “ want die vind ik zelf ook het allerlekkerst”.  

Iedereen mag  zijn eigen boodschappen afrekenen. Een paar kinderen komen iets te 

kort, maar gelukkig is er ook nog geld bij anderen over. Op het laatst blijft er precies genoeg geld over voor 

nog één grote pot van die lekkere pindakaas.  Een klein uur later kunnen we 49 producten in de kratten 

stoppen. 

 

Geslaagde actie Voedselbank 

 

De protestantse kerk is heel blij dat de actie voor de voedselbank zo goed is verlopen. Er werden 12 volle 

kratten met levensmiddelen door de voedselbank opgehaald. 

Graag willen we iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft hartelijk bedanken, in het bijzonder de 

Spar voor de prettige samenwerking. 

 Hartelijke groet, Henk Verheul 

 

Vrijwilligersavond 

 

Aan alle vrijwilligers van onze Protestantse Kerk te Loenen Veluwe. 

Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we veel vrijwilligers die allerlei werkzaamheden verrichten. Hier gaat 

een deel van uw vrije tijd inzitten. Wij zijn dankbaar dat u dat nog steeds in grote 

getale doet. Om u hiervoor te bedanken hebben we een vrijwilligersavond 

georganiseerd. 

Deze avond zal zijn op vrijdag 5 juni om 19.30 uur in het Jeugdhuis. Vanaf 19.15 uur 

bent u van harte welkom. We sluiten de avond tegen 22.30 uur af. 

 

Wij sturen alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging. Mocht u als vrijwilliger 
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deze niet hebben ontvangen voor 9 mei, dan bent u hierbij natuurlijk alsnog uitgenodigd. U kunt zich voor deze 

vrijwilligersavond opgeven bij: 

 

Ans Gooiker     Marcel de Croon 

Tel: 055-5051862  Tel. 055-5053667 of via de mail: famcroon@xs4all.nl 

We hopen op uw komst. 

 

Oecumenisch uitje op zondag 28 juni 2015 

 

Op zondag 28 juni zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we de  
Oud-Katholieke Kathedrale - en Parochiekerk van Utrecht.  

We vertrekken in de vroege ochtend vanuit Loenen (8.00 uur)  en Klarenbeek (8.30 uur). In Utrecht wonen we 

vanaf 10.00 uur de dienst bij. Het zal een dienst zijn, waarin veel wordt gezongen. 

Meteen aansluitend op de viering krijgt u koffie of thee aangeboden in het 

naastgelegen congrescentrum 'In de Driehoek'. 

Rond twaalf uur start de rondleiding door de kathedraal en de oude schuilkerk. 

De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Bij een flink deel van de rondleiding 

kunt u gaan zitten.  

In de middag bezoeken we eerst het draaiorgelmuseum Speelklok voor een 

muzikale rondleiding (13.30 uur) en vervolgens is er een boottocht (15.00 uur) 

door de grachten in het centrum van Utrecht. 

Een lunch is niet inbegrepen. We adviseren u zelf een lunch mee te nemen.  

Wie afziet van het bezoek aan het museum of van de boottocht kan er voor kiezen om een deel van de middag 

op een andere manier in het centrum van Utrecht door te brengen. 

In het centrum van Utrecht zullen korte afstanden van minder dan een kilometer te voet moeten worden 

afgelegd. Als dat voor u een probleem is zoeken we een oplossing. Meld het even vooraf bij de organisatie als u 

b.v. een rollator wilt meenemen. 

In het geval u afziet van het bezoek aan het museum of gratis entree heeft met een museum jaarkaart krijgt 

u € 10,- terug van de organisatie. Dit is ook van toepassing als u afziet van de boottocht. 

Omstreeks 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Klarenbeek voor het diner bij restaurant Pijnappel. 

U kunt zich vast opgeven bij Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-

5051014). U kunt ook mailen naar gerdaschiphorst@kpnmail.nl  of tvhensbergen@hetnet.nl . 

De kosten bedragen  €60,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag 

vóór 1 juni 2015 overmaken op rekeningnummer  NL68FVLB0635809931  van het Beraad van Kerken in Loenen.  

 

ZOA opbrengst collecte 

 

Mooie opbrengst collecte ZOA!  

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar  een bedrag 

van € 1.054,35 opgebracht. ( Ruim € 100,-- meer dan vorig jaar!!) 

Daarmee zijn de 11 collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een 

succes te maken.  

ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken 

 

Programma’s 

Met de opbrengst van de collecte biedt ZOA hulp aan bijvoorbeeld:  

- Iraakse en Syrische vluchtelingen, opgejaagd door gewelddadige fundamentalisten,  

mailto:famcroon@xs4all.nl
mailto:gerdaschiphorst@kpnmail.nl
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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- Congolese vrouwen, verkracht door rebellen en verjaagd door hun families,  

- Srilankaanse vissers, berooid door burgeroorlog en overstromingen, 

- en nog veel meer mensen die lijden door conflicten en rampen.  

 

Hulp, hoop en herstel 

ZOA’s hulpverleners werken in gebieden waar oorlogen en rampen het dagelijks leven ernstig verstoord 

hebben. In die situaties geven zij hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel door samen 

met de mensen te werken tot zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  

Daarom hartelijk dank aan alle mensen die hun bijdrage in de collectebus hebben gedaan. U droeg bij aan een 

lichtstraal van hoop en het begin van herstel voor vluchtelingen. 

 

Collectant gemist? 

U kunt alsnog geld overmaken via www.zoa.nl/doneer , of sms ‘ZOA’ naar 4333 (€ 1,50 per bericht).  

Voor meer informatie www.zoa.nl.  

 

In 2016 is de collecte t.b.v. ZOA in de week van 3 tot en met 9 april. 

Als ook u uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze collecte te lopen dan hoor ik dat 

graag. 

 

Christien Jurriens -Tel. 055- 505 17 82  
 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het juni nummer 2015 dient de kopij  binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag  14 mei 2015 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 mei 2015 

 

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

tekst opmaak. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

afwezig 

 

Van zaterdag 9 mei tot en met vrijdag 15 mei gaan wij er even tussen uit. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met onze scriba, mevr. D. Nieuwenhuis, tel. 5052072. 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds, alsmede goede en Geest-rijke 

Pinksterdagen! 

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

http://www.zoa.nl/doneer
http://www.zoa.nl/
mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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In Memoriam 

 

Op 30 maart overleed in de leeftijd van 90 jaar Gerrie Groenhof-Wilbrink. In Loenen woonde zij aan de 

Molenbeek 90, maar de laatste maanden van haar leven verbleef zij in Woonzorgcentrum Polbeek in Zutphen. 

Zij was een lieve en zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder. Veel plezier beleefde zij aan de bloemen in 

haar prachtige tuin èn aan het schrijven van gedichten in het dialect. 

De crematieplechtigheid vond plaats op 4 april in Dieren. Daar klonken onder meer de 

woorden van Psalm 103, waarin het leven van de mens met een bloem vergeleken wordt. 

Van harte wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe voor de 

komende tijd. 

 

Op 3 april overleed Nolda Elgersma-Sanders, Kieveen 21. Zij werd 68 jaar. Als toegewijd lid 

van de Rooms Katholieke kerk hebben wij haar leren kennen als iemand die zich met hart en 

ziel inzette voor samenwerking in het algemeen en voor de oecumene in het bijzonder. Zowel 

voor onze dorpsgemeenschap als voor de beide Loenense kerken heeft Nolda veel betekend. 

Het was dan ook in haar geest dat ik als predikant van de Protestantse gemeente een aandeel mocht hebben in 

de viering bij haar afscheid op 10 april. Wij gedenken haar met liefde, respect en dankbaarheid. Wij wensen 

haar zonen en schoondochters veel kracht toe om dit grote verlies te verwerken. 

 

Verjaardagen 

 

Op 6 mei hoop mevr. L. Kalberg-van den Beld 91 jaar te worden. Molenbeek 55, 7371 SV Loenen Gld. 

 

Ook op 6 mei hoopt mevr. T.L. Garagoski-Nijenhuis 80 jaar te worden. Horstweg 42, 7371 BR  Loenen Gld. 

 

Op 8 mei hoopt mevr. L.B. Groen-Geerdink 90 jaar te worden. Hackfortweg 5, 7371 BK  Loenen Gld. 

 

Op 22 mei hoopt mevr. W.C. van den Beld-Evers 85 jaar te worden. Hameinde 16, 7371 CS 

Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere 

dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen wij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijksjubilea 

 

Op 7 mei hopen de heer en mevr. G.J. van de Steeg hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Beekbergerweg 12, 

7371 ET  Loenen Gld. 

 

Op 14 mei hopen de heer en mevr. E.C. Jurriëns hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Horstweg 19A, 7371 BN  

Loenen Gld. 

 

Op 18 mei hopen de heer en mevr. B. Reuvekamp hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Eerbeekseweg 140, 7371 CL Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal 

en wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 
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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 : NL73FVLB0635815176 

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 

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

 

Overdenking – Willem Klomp 

 

In katholieke kringen staat de maand mei bekend 

als Mariamaand. De Protestanten hebben dat 

minder omdat in de bijbel staat dat alleen Jezus 

Christus mag worden aanbeden en 

niet zijn moeder. De impuls voor 

de Mariaverering vond zijn 

oorsprong in het middeleeuwse 

Italie Deze verering is geplant op 

de niet Christelijke Romeinse 

verering voor de Godin Maia, 

waarnaar de maand mei genoemd 

is. Nu is er in stadmuseum Flehite 

in Amersfoort tot 6 november de 

tentoonstelling   “Maria, idool van alle tijden”, 

gewijd aan Maria. In het kader van die 

tentoonstelling heeft de Protestantse schrijfster 

Rosita Steenbeek een artikel geschreven in een 

Glossy: Niet allen rooms-katholieken, maar ook 

steeds meer Protestanten en niet gelovigen voelen 

een band met Maria. Ze is troosteres, de ideale 

moeder en aardse vrouw ineen. Het viel de redactie 

bij de voorbereiding van de tentoonstelling op dat  

Maria maatschappij breed werd gedragen. Maria is 

gemakkelijker te benaderen dan haar zoon Jezus. 

De Pieta, het lijden van Maria om haar stervende 

zoon, blijkt voor iedere moeder een 

herkenbaar (schrik)beeld. Maria is na 

twintig eeuwen nog springlevend.  

Ook in deze meimaand de Hemelvaart 

van de Heer. We staan er nu alleen 

voor, dat wil zeggen dat we onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Maar we kunnen het aan want met 

Pinksteren komt de Heilige Geest over 

ons. Dat zullen we ervaren in de 

oecumenische dienst in de Nederlands Hervormde 

Kerk op 1e Pinksterdag 24 mei. “Toen de 

Pinksterdagen aanbraken, waren al de leerlingen op 

dezelfde plaats bijeen. En plotseling kwam er van 

de hemel een gedruis, als bij het opsteken van een 

stevige wind en het vervulde geheel het huis, waar 

zij gezeten waren”. Hopelijk gebeurt dat ook in 

Loenen.

   

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Gedoopt op 12 april 2015 

 

Duuk Hermanus Bloem,  Duuk is de zoon van Vincent Bloem en Karin Bloo. 

Zij wonen aan Klaproos 7 te Klarenbeek 

 

Zoë Gaby Aurelia Hendriksen. Zoë is de dochter van Jeroen Hendriksen en Laura 

Vredegoor. Zij wonen aan de Oudhuizerstraat 5a te Klarenbeek. 

 

Wij wensen dat de dopelingen en hun ouders zich thuis zullen voelen bij onze 

geloofsgemeenschap. 

 

Bijeenkomst KVV  

 

Van vod tot vlot 

Dinsdag 19 mei a.s. laat Margaret Jager ons zien dat je met veel creativiteit van kleding die uit de mode is, 

niet meer prettig zit of kleding waarop je uitgekeken bent, weer iets nieuws kan maken. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of Margaret maakt van gebruikte kleding weer een vlot kledingstuk.  

Een verrassende avond dus. Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Ons kerkhof 

 

Wie nu op ons kerkhof komt ziet dat er volop gewerkt wordt aan het of 

urnenmuur. Deze urnenmuur zal bestaan uit 21 nissen waarin, in elke nis twee 

urnen geplaatst kunnen worden. De muur is zodanig gesitueerd dat er een 

uitbreiding aan weerszijden mogelijk is. Het terrein vóór de urnenmuur zal 

worden ingericht voor het plaatsen van urnenkeldertjes, zoals die achterop het 

kerkhof, waarin ook twee urnen geplaatst kunnen worden. Wanneer dit alles 

gerealiseerd is kan er dus gekozen worden uit begraven, het plaatsen van urnen 

in een urnenmuur of  urnenkeldertje. Ook het verstrooien van as is op ons kerkhof mogelijk.  

Ook is inmiddels op het graf, achterop het kerkhof, waarin de stoffelijke overschotten van de geruimde 

graven zijn herbegraven een monument geplaatst met de tekst: 

 

“In herinnering aan de parochianen die op deze plek zijn herbegraven 

als ook aan de geëvacueerde die ons ontvallen zijn in 1940-1945.” 

 

Door het ruimen van de graven is de mogelijkheid ontstaan, vooraan rechts op ons kerkhof, een zodanige  

herinrichting te realiseren dat er meer ruimte gelaten kan worden tussen de graven waardoor het delven van 

de graven vanaf nu machinaal mogelijk is. Dit is noodzakelijk in verband met wetgeving. Dit heeft tevens tot 

gevolg dat de uitgave van nieuwe graven zich zal beperken tot de eerste drie vakken rechts komende vanaf de 

kerk. Wel heeft men dan de mogelijkheid binnen deze drie vakken een plaats te kiezen. Ook is er de 

mogelijkheid binnen deze drie vakken een plaats te reserveren als men 75 jaar of ouder is. Een verzoek voor 

het reserveren kan men kenbaar maken op het parochiesecretariaat. 

De beheer commissie.     
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Woord van dank - Frans en Mies  

 

Op  22 maart is er om 10.00 uur in Loenen een H.Mis opgedragen, voorgegaan door pastoor Hofstede. In de 

opening sprak de pastoor een woord van dank aan Frans en Mies en benadrukte het belang van vrijwilligers  

voor het reilen en zeilen van de parochie.  Ons koor Con Spirito heeft  een extra feestelijke bijdrage 

geleverd. Na de mis was er in het parochiehuis gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie en een 

gebakje afscheid te nemen. 

Bert Meurs memoreerde in zijn dankwoord de verdiensten van Mies en Frans en overhandigde een enveloppe 

met inhoud. Als blijvende herinnering werd er ook een boekje aangeboden, - gemaakt door Gerard Schut- met 

aquarellen van markante plaatsen in Loenen en Eerbeek. De teksten bij de aquarellen leiden de lezer langs 

deze objecten en plaatsen.  

Wij wensen Frans en Mies nog vele goede jaren in hun nieuwe woon en leef omgeving 

Henk Gerritsen -  Locatieraad Loenen-Eerbeek 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom  

 

Op vrijdagmorgen 1 mei weer de klussenmorgen op en rond kerk en kerkhof. Dat komt goed uit, 

dag van de arbeid. Aanvang:8.30 uur. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Za.  02 mei ‘15 Woord en communieviering – mmv pastor Brylak 

   Intenties: Willem Joseph Visseren  /  Jacoba Maria Seesink – Ophof   /                                    

   Cornelia Catarina Heijhoff – Jansen  / Overl. Fam. Bijvank  / 

   Riet Blom – Tijhuis. 

 

Zo. 10 mei ‘15  Woord en communieviering – mmv pastor Kantoci 

  Intenties: Overl. Fam Klomp – Koers  /  Henk Derickx  /  Grada Klomp  /   

   Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam. Bijvank  /  Geert Mulder  / 

   Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 

 

Do      14 mei ‘15      Eucharistieviering – mmv pastoor Sebastian (Hemelvaartsdag) 

 

Za  16 mei ’15 Woord en communieviering – mmv pastor Vroom  

  Intenties: Tonia Klomp  /  Overl echtpaar Kamphorst – v Schaik  / 

   Jaargetijde Johanna Maria Klomp – Streppel  /  Willem Joseph Visseren   

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

   Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  / 

   Voor de op 18 mei 2007 overleden vader Seamus Carrel. 

 

Zo     31 mei ‘15 Eucharistieviering - mmv P. Daggenvoorde    

Intenties: Jaargetijde Henrica Johanna Reusken  /  Willem Joseph Visseren  / 

   Overl. Fam Bijvank  / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  / 

      Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen  /   

    Overl. Ouders Kruitbosch  – Jansen. 
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Kerkdiensten  Mei 

 

Protestantse gemeente 

Zondag  3 mei    10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Koffie na de dienst  

       Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 

 

Maandag 4 mei   11.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor D. Brylak 

       Ereveld: oecumenische gedachtenisdienst 

       m.m.v. Beraad van Kerken en Con Spirito 

 

Zondag  10 mei   10.00 uur  Drs. J.W. Breukelaar – Brummen 

        

Zondag  17 mei   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 Collecte Restauratie muur en hekwerk 

 

Zondag  24 mei   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci 

       Oecumenische Pinksterdienst/Doopdienst    

       m.m.v. Olto en Con Spirito 

       Koffie na de dienst 

       Collecte zorgboerderij Polen 

Zondag  31 mei   10.00 uur  Ds. G. Bikker – Harderwijk 

       Collecte Kerk in Actie Pinksteren Zendingsweek. 

 

Zondagsschool op 24 mei om 10.00 uur in het Jeugdhuis. 

We gaan halverwege de dienst samen naar de kerk voor de doopdienst. 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag  02 mei (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

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

Maandag 04 mei (L)  11.30 uur Dodenherdenking op het Ereveld te Loenen 

        Voorgangers pastor Brylak en Ds v Driel  -  

           m.m.v. Con Spirito 

Zondag 10 mei (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

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

 

Donderdag 14 mei (L) 09.00 uur Eucharistieviering  

     Voorganger pastoor Sebastian  

 

Zaterdag 16 mei (L) 19.00 uur Woord en communieviering 

  Voorganger pastor Vroom 

 

Zondag 24 mei (L)  10.00 uur Oec. Viering in Herv. Kerk te Loenen. 

          Voorgangers Ds v Driel en P. Kantoci -   

                                                                                                                  m.m.v. Koor Con Spirito 

Zondag 31 mei (L)  10.00 uur Eucharistieviering  

        Voorganger pastoor Daggenvoorde 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/Paginas/Collecte-Missionair-Werk-en-Kerkgroei-Help-de-nieuwe-kerk-in-Amsterdam.aspx

