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Diensten 
I.v.m. ziekte van Ds. Van Driel worden de diensten in oktober door gastpredikanten vervuld. 
Op   4 oktober is er geen dienst om 10.00 uur in deze kerk, maar wordt er in Spritshz de  
TOP2000 dienst gehouden. Voorganger is de heer C. Bulens, uit Apeldoorn. 
Een ieder is van harte welkom. 
 
Op 11 oktober zal voorgaan: Ds. G. Bikker uit Harderwijk 
Op 18 oktober zal voorgaan: Ds. R.W. Heins uit Zutphen 
Op 25 oktober zal voorgaan: Ds. S. Muller uit Apeldoorn. 
Wij wensen u goede en gezegende diensten. 
 

Afwezigheid Ds. Van Driel 
 
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, Mevr. E.H. Nieuwenhuis, Tel. 055-5052072. 
 
Vanuit de kerkenraad 

-‐   wensen wij de zieken, in het bijzonder Ds. Van Driel van harte beterschap  
-‐   en allen vrede en alle goeds. 

Met vriendelijke groeten, 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 
 

Gesprekskring 
 

  I.v.m. de ziekte van ds. van Driel hebben we dominee Bert Kruit uit Apeldoorn bereid 
gevonden de gesprekskring voorlopig te gaan leiden. 
 
De eerste bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 6 oktober 2015  

   bij de fam. Sanders,    Hoofdweg 93, Tel. 055-5051573. Aanvang 20.00 uur.   
Op de eerste avond zullen in onderling overleg de onderwerpen voor de volgende bijeenkomsten worden 
vastgesteld. Graag even bericht naar de gastheer of u deze avond aanwezig bent. Dinie Nieuwenhuis, scriba 
 

Diaconie 
 
18 oktober 2015 Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is 
kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er 
nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met 
de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun 
land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding 
produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en 
verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen 
worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in 
Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud. Met de opbrengst van de 
collecte wordt partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale 
projecten van Kerk in Actie gesteund. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/sartawi. 
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Noodhulp Nepal. 
25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Via de kerken ontving Kerk in 
Actie 400.000 euro voor noodhulpverlening. Dankzij uw steun zijn er nu al 39.000 families 

geholpen met o.a voedselpakketten, dekens, keukengerei en tentzeilen.  
Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl 
 

Veilige asiel-route nodig voor vluchtelingen 
Bijna 60 miljoen mensen zijn momenteel op de vlucht. Kerk in Actie organiseerde een 
conferentie over migratie en de problemen waar vluchtelingen mee te maken hebben. 

Europa mag de ogen niet sluiten voor alle mensen die aan de grenzen staan. Er zijn veilige routes nodig, zodat 
vluchtelingen op een humane manier asiel kunnen aanvragen. Kerk in Actie kwam met een breed ondersteunde 
verklaring die u kunt lezen op: www.kerkinactie.nl/veiligeasielroute. 
 

Kerkrentmeesters 
 
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. Opbrengst september 2015: € 331,--. 
 
Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 
Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 
maand. 
 
Collectes: 
Zondag 11 oktober 2015 - Collecte Protestantse Kerk Kerk en Israël   
Israëlzondag: Ontmoeting joden en christenen   
Omdat er vorige week geen dienst was in deze kerk, collecteren we nu deze zondag voor het werk van Kerk en 
Israël van de Protestantse Kerk. Kerk en Israël steunt o.a. OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. 
Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen en instellingen, komen in OJEC bijeen om 
van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin 
de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Naast de steun aan OJEC, 
organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan 
en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim. Maak 
ook uw verbondenheid concreet en geef aan de collecte.   
 
Zo 25 oktober 2015 - Collecte Protestantse Kerk Rondom Hervormingsdag   
Op Hervormingsdag staan wij stil bij het begin van het Protestantisme. Want als 
Luther zijn stellingen niet op de deur van de kapel in Wittenberg had gespijkerd, 
hadden de protestantse gemeenten die Nederland rijk is niet bestaan. Ook onze 
kerk niet.   Daarom geven we vandaag in de collecte voor het werk dat de Protestantse Kerk in Nederland doet 
om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Ook onze gemeente maakt gebruik van de adviezen en 
ondersteuning die de landelijke Protestantse Kerk biedt.    
Want er komt heel wat kijken bij een kerkgemeente zijn. Hoe vorm je een gemeenschap? En hoe blijft de 
gemeenschap levendig? Het zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden naast het opstellen van beleid, 
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het beheren van de gebouwen en het onderhouden van een goede ledenadministratie. De Protestantse Kerk 
helpt gemeenten via regionale commissies, overleggen in de classis via gemeenteadviseurs om zich te blijven 
ontwikkelen.  Dat werk ondersteunen wij graag. Vandaar dat wij vandaag collecteren voor het 
bovenplaatselijke werk van de Kerk, zodat ook in de toekomst deze ondersteuning mogelijk kan blijven 
 
Giften 
Wij mochten weer enkele giften ontvangen: van NN € 50,-- en van NN € 50,--. 
En van NN voor het restauratiefonds muur en hekwerk: € 100,--. 
Onze hartelijke dank. 
 
Oud IJzer Inzamelingspunt  
Locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 
Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur  
Mocht u  niet in de gelegenheid zijn om dat te brengen, dan vragen wij u contact op te nemen met één van de 
vijf onderstaande oud-ijzervreters, want dan komen wij het graag in overleg halen. 
Jan Brugman  055-5051458 
Ap Kobussen  055-5051136 
Jan Nijhof  055-5051028 
Henk Kok  055-5051102 
Tonnie Wansink 055-5051873 
Chris van Oorspronk 06-21271999 
De opbrengst in augustus bedroeg: € 1.115,90 
De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide Kerken in Loenen. 
 
Verzilvering certificaten 2015  
 
Voor de tweede keer kunnen certificaten worden verzilverd die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk 
in 2009. De uitgelote certificaten die ditmaal voor verzilvering in aanmerking komen hebben de volgende 
nummers: 

00105 00185 00276 00411 01337 01460 
00110 00186 00278 00413 01352 01462 
00120 00199 00281 00415 01356 01465 
00123 00200 00282 01201 01360 01473 
00127 00202 00285 01206  01403 01475 

00132 00209 00289 01228 01412 01477 
00134 00218 00293 01254 01414 01478 
00135 00226 00299 01284 01421 01479 
00137 00233 00303 01289 01422 01483 
00148 00237 00306 01292 01424 01499 

00152 00247 00309 01302 01426 01500 
00155 00251 00313 01309 01427 
00158 00253 00403 01319 01429 
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00167 00254 00405 01327 01451 
00179 00272 00406 01334 01457 

Verzilvering van deze certificaten is mogelijk tot 31 december 2015. 
Indien u uw certificaat wilt verzilveren dan kunt u contact op nemen met 
- Reina Witteveen, tel. 055-5051344 
- Liesbeth Jacobs, tel. 0313-659933 

Financiële info augustus 2015 
Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 
Aug ’15    3.206,79  43.144,17 55.009,00 
Collectes diensten: 
Aug ’15    354,50	  	   	  
	  

Zondagsschool  -->  See You Again 
 
Zondagsschool 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gaan wij verhuizen vanuit het keldertje. 
Nu willen wij bij het overgaan naar onze nieuwe plek ook starten met een nieuwe naam. 
Wij hebben onze jongeren gevraagd hierover na te denken en zij kwamen uit op de volgende naam: 
 

 “See You Again” 
 
Het elkaar weer zien is zeker iets waar wij op hopen.  
Mocht je ook eens willen kijken mail dan even voor informatie naar:  
Ilja Waszink mail2waszink@gmail.com of  
Erna de Croon famcroon@xs4all.nl 
 
Margriet, Ilja en Erna 
 

Stichting Hervormde Ziekenverpleging 
 
Weet u het nog: in het verleden regelde de Stichting Hervormde Ziekenverpleging vanuit huize ELIM de 
wijkzorg, consultatiebureau etc. Maar ruim 20 jaar geleden veranderde dat en werd deze zorg overgenomen 
door de staat. Huize Elim kwam leeg te staan. Mooi dat het appartement weer de naam “Elim” draagt ! 
De Stichting Hervormde Ziekenverpleging heeft er toen voor gezorgd, dat de Thuiszorg vanuit De Bruisbeek 
geregeld werd. 
 
Het geld van de verkoop van huize Elim werd – onder bepaalde voorwaarden - ingezet voor het appartement in 
De Bruisbeek om deze zorg voor Loenen te behouden. Maar zoals u wellicht weet, wordt dit appartement niet 
meer door Vérian gebruikt. Het staat nu leeg. De Stichting Hervormde Ziekenverpleging (die nog steeds 
bestaat) kon nu op basis van de destijds gemaakte voorwaarden weer in het bezit komen van dit appartement, 
onder aftrek van het restant van destijds verstrekte lening. 
De Stichting Hervormde Ziekenverpleging heeft toestemming gevraagd en verkregen van het RCBB 
(dienstenorganisatie van de PKN) voor deze overdracht. De Stichting Hervormde Ziekenverpleging is hierover 
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in overleg gegaan met onze Protestantse Gemeente, om dit appartement aan ons te verkopen, onder dezelfde 
voordelige voorwaarden. 
 
Protestantse Gemeente 
Wij hebben besloten om op dit aanbod in te gaan en tot aankoop over te gaan. 
Gebruik: Vooralsnog gaan we dit appartement gebruiken voor de Zondagsschool en Jeugdwerk. 
De Zondagsschool zit nu nog in de kelder van het Jeugdhuis. Dat voldoet niet meer aan de huidige eisen. 
En in de toekomst, gaan we dit als dienstencentrum gebruiken, voor o.a. vergaderingen, archiefruimte etc. Ook 
is er dan eventueel ruimte voor werk- en ontvangstruimte voor een predikant. 
Jeugdhuis: 
Zoals we reeds eerder hebben medegedeeld en ook in onze beleidsnota is vermeld, gaan we in de toekomst het 
Jeugdhuis slopen. Wij hebben alle mogelijkheden en onmogelijkheden onderzocht. De plannen voor nieuwbouw 
achter de kerk op het voorste gedeelte van het kerkhof gaan door de aankoop van dit appartement niet door. 
De aankoop van dit appartement is een veel goedkopere oplossing. 
Maar vooralsnog houden we het Jeugdhuis aan, zolang er geen grote onderhoudskosten zijn. 
Pastorie 
De Pastorie houden we aan tot het tijdstip van het emeritaat van onze huidige predikant, en wordt dan 
verkocht. Het is een prachtig gebouw, maar te duur voor ons om aan te houden. 
Voor een nieuwe predikant is dan eventueel ook werkruimte beschikbaar in het appartement in De Bruisbeek. 
 
Dank 
Wij zijn de Stichting Hervormde Ziekenverpleging dankbaar, dat zij al die jaren de Stichting in stand hebben 
gehouden, waardoor deze voorziening voor Loenen behouden blijft en wij als Protestantse Gemeente nu onder 
gunstige voorwaarden tot aankoop konden overgaan. 
Wij bedanken de bestuursleden, Mevr. Gerrie ter Horst, Ds. J.W.C. van Driel en de heer Berend Reuvekamp 
voor hun jarenlange inzet. 
Onze hartelijke dank! 
 

See you again - kerstmusical 
 
Wij van “See You Again” zijn op zoek naar kinderen die mee willen doen op 24 december om 19.00 uur met de 
Kerstmusical in de Protestantse kerk. 
Vorig jaar werd er op onze oproep boven verwachting gereageerd. Daarom nu opnieuw, lijkt het je leuk om mee 
te doen met onze eigentijdse musical geef je dan op. We oefenen op zondag 29 
november 13 en 20 december om 10.00 uur in de Bruisbeek. In overleg nog één 
of twee tijdstippen eind van de middag begin avond. Het is de bedoeling dat 
iedereen bij elke repetitie is.  
Ben jij tussen de 4 en 13 jaar en vind jij toneel spelen en/of zingen leuk geef je 
op voor 11 oktober. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Ilja Waszink 055-8430110  mail2waszink@gmal.com 
of  Erna de Croon tel 055-5053667 famcroon@xs4all.nl  
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Kopij volgend nummer  
 
Voor het november nummer 2015 dient de kopij binnen te zijn:  
 

1.   In de postbus uiterlijk donderdag 15 oktober bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2.   Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 oktober 2015 

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

tekst opmaak. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 
 
 

Top 2000 Kerkdienst voor jong en oud in Spritshz 
 
4 oktober TOP2000 KERKDIENST voor jong en oud en iedereen. 
 
De Top 2000, die altijd rond de kerst wordt opgesteld, bevat veel ontroerende, 
inspirerende liedjes die naar onze mening heel goed in een kerkdienst passen. 
Daarom wordt op 4 oktober a.s. JV Spritshz omgetoverd tot een Top 2000 aGoGo 
cafe waar we een Top 2000 kerkdienst gaan houden. Kees Bulens zal het uur aan 
elkaar praten. Via ons Facebook account  “top2000loenen” is er gestemd en zijn er verschillende nummers 
geselecteerd die we gaan beluisteren. JV Spritshz is vanaf 15.45 open en de dienst begint om 16.00 uur. Rond 
17.00 uur zal de nummer 1 bekend worden gemaakt. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten. Kom op 4 
oktober naar deze unieke meeting in Spritshz. 
 
Tot dan!  
PKN Loenen (Veluwe)  
 

Vrijwilligers Groot-Schuylenburg 
 
Met cliënten naar de kerk bij Groot-Schuylenburg 
's Heeren Loo Zorggroep zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking op een prettige manier 
kunnen wonen, werken of aan activiteiten deelnemen. We begeleiden en ondersteunen kinderen, jongeren en 
volwassenen met lichte en ernstige beperkingen. Binnen de regio Apeldoorn zij wij op zoek naar vrijwilligers 
die graag met onze cliënten op zondag mee naar de kerk gaan. De diensten zijn toegankelijk voor alle 
denominaties. 
  
De diensten worden gehouden op de zondag van 10.30-11.30 uur in het Vierhuis op ons terrein. Voorafgaand 
van de dienst haalt de vrijwilliger de cliënten op de woning op het terrein van Groot-Schuylenburg en erna 
worden ze door de vrijwilliger weer teruggebracht. Frequentie is door de vrijwilliger zelf te bepalen.  
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u op maandag t/m woensdag contact met  
Miriam Berentschot-Cozijnsen: 06-25126920 - coördinator vrijwilligers, ‘s Heeren Loo 
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In Memoriam 
 

Vrijdag 11 september 2015 is mevrouw Carolina Wilhelmina Schotman-Reusken overleden 
op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde de laatste tijd in het Zonnehuis te Beekbergen. 
Donderdag 17 september hebben wij herinneringen opgehaald en gebeden in de avondwake 
en vrijdag 18 september was de plechtige uitvaartdienst in de H. Antoniusabt kerk te 
Loenen, waarna we haar  ten ruste hebben gelegd op het naastgelegen parochiële  kerkhof. 
Wij bidden dat Gods troostende zegen  haar kinderen , kleinkinderen en verdere familie 
tot steun zal zijn. 

 
Verjaardagen 

 
Op  2 oktober hoopt mevr. M.W. Put-Beumkes 93 jaar te worden.  
Zij woont: Loenenseweg 39, Kamer 27, 7361 GB  Beekbergen. 
Wij feliciteren haar van harte en wij wensen haar een fijne en gezellige dag toe namens 
onze gemeente, maar bovenal Gods nabijheid voor de komende tijd. 
 

 
Rectificatie: 
Mevrouw M. Brom-Paalman heeft 5 september jl. haar 90e verjaardag gevierd. 
Zij woont aan de Derk Mulderweg in Loenen. 
Van harte proficiat en we wensen  u nog  vele jaren in goede gezondheid toe. 
 

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: 055-505175

 
 
Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 
Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 
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kleurplaat – Lazarus 
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Overdenking – Corrie de Kool 
 
De man met het grote hoofd en de grote handen. 
 
Kent u het beeld van de man met het grote hoofd 
en de grote handen, de man die zijn armen om heel 
veel kinderen heeft geslagen? Wie dat beeld 
eenmaal goed heeft gezien, komt daar niet meer 
van los. Dat grote hoofd tussen die kinderen, die 
roerloos lijken te staan, en tegelijkertijd die 
armen en handen zo beschermend om hen heen. 
Die man was Janusz Korczak. Hij was kinderarts en 
woonde in een grote stad. Het was oorlog. Als hij 
op straat liep, zag hij kinderen, hongerig zoekend 
naar eten, zwervend omdat hun vader was 
gearresteerd en hun moeder bij een 
bombardement van hun straat was 
omgekomen. Elke dag zag hij ze. Dit 
is NIET GOED, dacht Janusz, en hij 
deed. ‘’Kom maar kind, je mag bij mij 
wonen, ik zal je eten en drinken 
geven en een pleister op je wond 
plakken. Kom maar, ik heb wel een 
bed voor je!” En zijn huis vulde zich 
met kinderen. Hij liet ze les geven, 
want kinderen hebben toekomst. 
Toch? 
Het was daar GOED.  
Tot er op een dag een paar norse heren op de stoep 
stonden. ,,Die kinderen moeten weg. Al die 
zwervers, morgen komen we ze halen.” 
,,Niets daarvan …. “, sprak Janusz Korczak. 
Maar de mannen vielen hem in de rede: ,,Maar ú 
hoeft niet mee, u bent oud. U mag thuis blijven!” 
,, Nee”, antwoordde de arts. ,,Als jullie de kinderen 
weghalen, ga ik met ze mee.” En zo gebeurde. De 
volgende morgen stonden alle kinderen klaar, 
frisgewassen en in schone kleren. Ieder had iets 
bij zich in een blauw tasje, iets wat hij het liefste 
wilde meenemen: een speeltje, een tekening of een 
mooie steen. Tussen de norse heren liepen ze weg, 
heel rustig. Janusz Korczak was immers bij hen …. 
 
Het beeld van de man met het grote hoofd en de 
grote handen, de man die nadacht en deed, is een 
intrigerend beeld. Het is gemaakt door Boris 
Saktsier in 1979. In zijn manshoge schepping ligt  

 
de kern van het verhaal dat Jezus eens vertelde, 
over hoe mensen met elkaar om kunnen gaan. Het 
verhaal van Jezus ging over een koopman die 
onderweg van Jeruzalem naar Jericho werd 
beroofd en hulpeloos was achtergelaten door de 
bandieten. Help, help mij! Bijna dagelijks en soms 
heel beklemmend komt het hulpgeroep van 
vluchtelingen onze huiskamers binnen. Op wie van 
de drie mensen uit Jezus’ verhaal willen wij lijken: 
op de priester of op de Leviet, even de andere kant 
opkijken en bezig blijven met eigen zaken en 
zorgen? Of als die derde man, die naar het 
roepende slachtoffer toegaat, en hem geeft wat 

hij nodig heeft? Janusz Korczak, 
de kinderarts die dacht en deed, 
hij gaat ons voor met zijn 
antwoord. ‘Kom maar, vader van 
Aylan Kurdi, kom maar wanhopige 
mensen en mensen met een 
sprankje hoop. Hier is eten en 
drinken en een bed. En dan gaan we 
morgen om tafel zitten en 
overleggen hoe we kunnen werken 
aan toekomst voor jullie. In jullie 

eigen land? Misschien.  
 
Een paar duizend jaar geleden schreef iemand in 
Israel dit gebed en Huub Oosterhuis hertaalde 
het:  
          Buig ons naar elkaar toe 
 Keer onze trage harten 

Dat wij zonder wantrouwen  
Ieder mens tegemoet gaan 
Open en vredelievend. 
 
Laat zo de wereld worden 
Kussen van ontferming en trouw 
Zoenen van recht en vrede – 
Vrede een zaad in de aarde. 
Gerechtigheid zon aan de hemel. 
 
Overvloed staat op de akker 
Regen valt op zijn tijd, 
Vruchten dragen de bomen 
Rozen dragen de rotsen: 
in zo’n land wil je zijn.          

                 [uit psalm 85] 



 
Kontaktblad Loenen 11 

 
Nog even terug naar het beeld. Janusz Korczak en 
de kinderen hebben droeve gezichten. Het is met 
hen niet goed gegaan. Zij werden vergast in 
Treblinka.  
En Aylan Kurdi verdronk in de Middellandse Zee.  

 
 
  

 
 
 
 

 Restaureren graftrommels
 
Graftrommels zijn ronde of ovale, van zink gemaakte trommels die aan de bovenzijde afgedekt zijn met een 
glasplaat. Sommige mensen vinden ze mooi, anderen totaal niet. De eerste trommels verschenen zo na 1850 op 
de Nederlandse kerkhoven. In deze trommels werden vaak versieringen gelegd zoals kunstbloemen, rouwlinten 
of foto's van de overledenen. Echter door de geringe levensduur van het materiaal zijn er in de loop der jaren 
veel verdwenen, en is het aantal graftrommels in ons land sterk terug gelopen. Waren er ooit tienduizenden in 
ons land, tegenwoordig zijn er nog maar zevenhonderd van over.  
 
Van die zevenhonderd liggen er op het kerkhof van de Protestantse begraafplaats in Loenen nog totaal elf van 
deze oude graftrommels. Sommige zijn in een slechte staat, andere zijn in de loop der jaren al eens 
opgeknapt. Op de Katholieke begraafplaats komen ze in het geheel al niet meer voor, hoewel ze ook daar ooit 
hebben gelegen. 
  
De Stichting Historie Loenen heeft daarom het plan opgevat om de trommels die er nu nog liggen, te behouden 
voor de toekomst. Dit kleine stukje cultureel erfgoed op het 
Loenense kerkhof mag niet verloren gaan. Met behulp van 
graftrommel deskundige Evert-Jan Halkus uit Twello, die al 
honderden trommels op diverse begraafplaatsen in ons land heeft 
gerestaureerd, wil de stichting de komende maanden dan ook met een 
aantal vrijwilligers deze oude trommels weer herstellen, om ze zo te 
behouden voor de toekomst. Het zou toch zonde zijn, als ook deze 
laatste nog aanwezige trommels in de komende jaren geruisloos 
zouden verdwijnen.  
 
Van alle graven met trommels zijn de grafrechten verlopen (grafrust meer dan 30 jaar), daardoor zijn er ook 
geen rechthebbende personen meer. 
 
Het betreft de graven van;                                                                     Laatste Bijzetting 
 
 1;  Willem Boks en Wilhelmina Margaretha Boks-Garretsen                  1944 
 2;  Hendrika Hulstein en Willem Bredenoord                             1947 
 3;  Gerredina Modderkolk-Garretsen en Rutger Modderkolk         1937 
 4;  Filippus Albertus Weenk en Johanna Everdina Modderkolk      1932 
 5;  Adriana Postma-Mink en Hans Postma                                       1944 
 6;  Derk Wilbrink                                                                         1934 
 7;  Hermanus Westhof en Reintje Westhof -van den Beld         1959 
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 8;  Johan Modderkolk en Carolina Holdijk                                 1978 
 9;  Jannetje Gerritje Eekhoff wed.van Johannes Meijerink     1941 
10; Hendrik Jan van den Beld en Petronella van den Beld-Westhof   1948 
11; Hendrika Everdina Willems -van Ark en Gerrit Willems                      1941 
 
De Stichting Historie Loenen, wil in samenwerking met de Protestantse Gemeente voor zover mogelijk, graag 
in contact komen met familieleden van betreffende graven, om ze zo persoonlijk hierover in te lichten. Mocht 
U hieraan mee willen helpen, of geïnteresseerd zijn, gaarne uw reactie, neem dan contact op met ; 
 
1;Stichting Historie Loenen, mail;stichtinghistorieloenen@gmail.nl./ 055-5052344/ 06-51884629.  
2;Protestantse Begraafplaats ; 06-21271999 
 

Aanmelding Eerste Communie 2016 
 
Beste ouder, 
Uw zoon of dochter zit in groep 4 van de basisschool. Het jaar waarin de kinderen 
uit onze geloofsgemeenschap zich kunnen voorbereiden op hun Eerste Communie. 
 
Om u en uw kind voor te bereiden op de Eerste Communie houden wij een aantal 
ouder/kind-bijeenkomsten, waarbij we gebruik maken van het communieproject: 
“Blijf dit doen”.  De bijeenkomsten zullen aan u bekend gemaakt worden, zo gauw 
de werkgroep is samengesteld en  een overzicht heeft van het aantal kinderen die 
volgend jaar de Eerste Communie zullen volgen. Is uw kind niet gedoopt maar wil wel graag de Eerste  
Communie  doen, dan kan het tijdens het voorbereidingstraject gedoopt worden.   
De Eerste Communie zal worden gehouden op zondag 17 april 2016. 
 
Wilt u vóór 1 november 2015 uw zoon of dochter opgeven  via e-mail : loenen-erbeek@franciscusenclara.com    
 naam, adres, geboortedatum en e-mailadres(indien anders 
 
De 1e introductieavond (zonder kinderen) zal plaatsvinden  op woensdag 10 november 2015 in het 
parochiesecretariaat,  Hoofdweg 51,  Loenen (naast de kerk). 
 

Alpha 
 

Op 1 oktober starten we in de parochie met iets nieuws: Alpha.  
Alpha is een serie van 10 wekelijkse gespreksavonden voor mensen die 
rondlopen met vragen over de zin van hun leven; voor mensen die wel iets 
religieus ervaren, maar er met niemand over kunnen praten; of voor hen die 
vragen hebben over het christelijk geloof waar ze van huis uit niet meer (of 
minimaal) mee opgevoed zijn. In de Alpha  maken mensen op een eenvoudige 
en gezellige manier in een groep kennis met Jezus Christus en de 
kernthema’s van zijn Evangelie. Aan de orde komen onderwerpen als: wat is 
geloven? wie is Jezus? hoe leidt God ons? de Bijbel lezen, waarom en hoe? 
etc. Als betrokken parochiaan die zijn/haar weg in het geloof wel gevonden 

heeft, spreekt zo’n laagdrempelige wijze van geloofsontmoeting u misschien niet zo aan. Maar overkomt het u 
nooit dat iemand in uw omgeving vragen stelt over uw geloof? Zo’n mens is op zoek of wil meer weten. Het zou 
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mooi zijn als u zo iemand op de start van de Alpha in de parochie kunt wijzen. Folders liggen in de kerk of zijn 
verkrijgbaar via het secretariaat. En uiteraard staat de Alpha op de website vermeld.    
Alle avonden vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn. En beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. Na een kort inspirerend verhaal wordt er samen gepraat over het onderwerp van die 
avond. Er is alle ruimte om vragen en gedachten te delen. De avond van 1 oktober is een introductieavond met 
als thema: het christelijke geloof, saai, onwaar, achterhaald?  
Pastoor Paul Daggenvoorde begeleidt de Alpha, en ook andere pastores verzorgen regelmatig een inleiding. 
Dankzij de inzet van leden van de gebedsgroepen staat er wekelijks een smakelijke maaltijd voor de 
deelnemers klaar. Voor meer info of evt. aanmelding kan men terecht bij p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl of 
tel. 06 – 391 70 407. Deelname aan de Alpha is gratis.         
  

Maandelijkse meditatieviering 
 
Maandelijkse meditatieviering met Eucharistie, aanbidding van het Allerheiligste en biechtgelegenheid 
Woensdagmiddag 23 september voor het eerst, In de Martinuskerk te Twello. 
 
De Franciscus en Claraparochie en de Emmausparochie verzorgen in samenwerking een liturgisch aanbod dat 
voorziet in eucharistievieringen in het weekend en door de week. Onderdeel van een vruchtbaar katholiek 
liturgisch aanbod is ook dat er regelmatig gelegenheid is om het Allerheiligst Sacrament te kunnen vereren en 
het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. 
Het komende jaar wordt die gelegenheid elke vierde woensdag van de maand ’s middags geboden van 15.00 uur 
tot en met 16.30 uur in de Martinuskerk te Twello.  De 
eucharistie wordt meer meditatief gevierd dan zoals gebruikelijk in het 
weekend en tijdens dagmissen. We spreken daarom van 
meditatievieringen. Tijdens de Woorddienst wordt wat God en 
Jezus te zeggen hebben uitgebreid overwogen en betrokken op ons eigen 
leven als gelovigen. Aansluitend wordt de eucharistie gevierd. Na de 
communie wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om de 
Heer direct tot ons hart te laten spreken. Ondertussen wordt er in de 
sacristie gelegenheid geboden voor een persoonlijk gesprek en om het sacrament van boete en verzoening te 
kunnen ontvangen. Deze maandelijkse meditatievieringen staan open voor iedereen. Binnen onze parochies en in 
de regio is er een groep mensen die met deze vieringen ruim twintig jaar vertrouwd zijn onder leiding van 
Pastor Koos Smits. Hij verzorgde ze in Deventer. Inmiddels is hij naar Utrecht verhuisd. Maar op verzoek van 
de groep is hij met mijn hartelijke instemming bereid ze voortaan in Twello aan te bieden voor onze beide 
parochies.  Ikzelf maak naar vermogen ruimte in mijn agenda om er regelmatig aan deel te nemen. Hopelijk u 
ook. Welkom! Op 23 september wordt deze Meditatieviering voor het eerst gehouden. Na afloop wordt er een 
kop koffie geschonken. Voor nadere informatie kunt u zoals voor heel het pastoraat contact opnemen met het 
secretariaat van de Franciscus en Claraparochie. 0571-274445,  secretariaat@franciscusenclara.com 
Pastoor Daggenvoorde 
 

Bedevaarten 
 
Renkum: De Gelderse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Renkum (Onze Moeder van Toevlucht en de 
Vrouwe van Gelderland) vindt op zondagmiddag 18 oktober a.s. plaats in de bedevaartskerk te Renkum. Deze 
bedevaart is bedoeld voor alle parochies in Gelderland. Aanvang 14.00 uur. 
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Overdinkel: Op zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103de keer de Heilige Gerardus Majella 
Bedevaart plaatsvinden. Aanvang 10.30 (vertrek van de sacramentsprocessie van de kerk naar het park), 
aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt. 
 

Franciscus en Clara dag 
 
4 oktober – Werelddierendag – vindt in Twello de jaarlijkse Franciscus en Claradag plaats. Parochianen uit de 
hele parochie en andere belangstellenden zijn van harte welkom om (een deel van) de dag bij te wonen. 
 
Het programma van de dag is: 
 
10.00 uur: feestelijke eucharistieviering in de H. Martinuskerk 
In de viering zal de figuur van de H. Franciscus centraal staan. Een 
gelegenheidskoor met zangers uit de hele parochie zal de zang verzorgen en 
ook voor kinde ren is er aandacht, onder andere met een Kinderwoorddienst. 
Tijdens de collecte wordt de aanwezigen gevraagd hun meegebrachte brood 
voor de lunch in te leveren zodat het later gedeeld kan worden.  
 
11.15 uur: koffie en ‘heel Franciscus en Clara bakt’ 
Na de viering zal er koffie zijn in de Martinusschool tegenover de kerk. Aanwezigen wordt gevraagd om elkaar 
te trakteren op eigen gemaakt gebak (cake, taart enz.) Het gebak kan al voorafgaande aan de viering op school 
worden afgegeven. 
Twee pony’s zijn al tijdens de koffie bereid om kinderen een ritje te laten maken op het plein voor de kerk. 
 
12.00 uur: Diverse activiteiten rond kerk en school 

Na de koffie zijn er activiteiten, voor elk wat wilt, zoals: 
T oren beklimmen: wie durft de top te bereiken voor een magnifieke blik op Twello en wijde 
omgeving? 
Klimmen op de klimwand: Wie bereikt daar de top op de klimwand van scouting PiGiKa?  
Reuzentwister: wie houdt zo lang mogelijk evenwicht? Op een reuzentwister kan iedereen 
het uitproberen. 
Pony rijden: twee pony’s zijn bereid een rondje te lopen met een kind op de rug. 

Bezoek tuin huize Duistervoorde: huize Duistervoorde opent haar mooie tuin, waarin ook een Maria-grot te 
zien is. 
 
13.00 uur: Lunch 
Tijdens de lunch worden de tijdens de viering verzamelde lunchpakketten met elkaar gedeeld. 
 
14.00 uur: Dieren- en knuffelzegen 
De H. Franciscus had veel aandacht voor dieren. Hij sprak ze toe 
en zegende hen. Vandaar dat de dag afgesloten wordt met een 
dieren en knuffelzegen. Grote en kleine dieren ontvangen op het 
kerkplein de zegen en kinderen mogen ook hun knuffels laten 
zegenen. 
 
We hopen op deelname vanuit alle locaties van onze parochie, u 
bent allen van harte welkom! 
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Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
Vrijdagmorgen 2 oktober 2015 weer klussenmorgen voor de vrijwilligers op het R.K kerkhof 
en zo. Aanvang 8.30. We kunnen nog mensen gebruiken. Dus mocht u onlangs zijn gaan trekken 
van Drees en u wilt er graag eens eventjes tussenuit, dan zien wij elkaar op deze morgen. 
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
 
 

KVV 
 
Dinsdagavond 20 oktober   “Retourtje Berlijn”. 
 
Altijd al nieuwsgierig geweest naar het hedendaagse Berlijn? We reizen met 
diabeelden van dhr. Van der Heij  mee naar de Duitse hoofdstad Berlijn. We 
maken kennis met het Berlijn tijdens de periode van de Muur, de afbraak rond 
1989 en de wederopbouw van de open gevallen plekken na De Wende.  

 
Liturgische vieringen 

 
Zo.  04 okt. ‘15 Startviering in Twello -  Aanvang 10.00 uur. 
 
Zo. 11 okt. ‘15  Eucharistieviering – celebrant pastoor Hofstede 
  Intenties: Jgt. Albertus Gerardus Klomp  / Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam.  
    Klomp – Koers  / Antonia Grada Klomp  /  Jacoba Maria Seesink – Ophof  / 
                Nolda en Geert Elgersma – Sanders  /  Riet Blom – Tijhuis. 
 
Za  17  okt. ’15 Eucharistieviering – celebrant pastoor Sebastian 
 Intenties: Riek Schotman  /  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  /  
               Tonia Klomp /  Overl Echtpaar Kamhorst – v Schaik  / Overl. Echtpaar  
    Meurs – vd Linde  /  Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam. Bijvank  /      
    Theodora Alberta Maria Kruitbosch – Koolman  /  Lies Elshof – Braam  /   
    Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 
 
Zo     25 okt. ‘15 Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci   
  Intenties: Willem Joseph Visseren  / Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd /  
    Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  /  
    Henricus Gerardus Hafkamp  /  Bas en kleinzoon Thomas Stuivenbelt. 
 
Za  31 okt. ’15  Woord en communieviering – voorganger J. Oude Voshaar 
 Intenties: xx 
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Kerkdiensten oktober 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag 4 oktober   10.00 uur:    Geen dienst 
    16.00 uur:  Top 2000 kerkdienst bij Spritshz: 
       Drs. K. Bulens – Apeldoorn 

      
Zondag  11 oktober   10.00 uur  Ds. G. Bikker -  Harderwijk 
       Coll.: Israel Zondag 
Zondag  18 oktober  10.00 uur  Ds R.W. Heins -  Zutphen 

Coll.: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Zondag  25 oktober  10.00 uur  Ds. S. Müller – Apeldoorn 

 Coll.: Hervormingsdag 
 
 
 
 
 
 
 
4 oktober top 2000 om 16.00 uur bij Spritshz in de kelder. 
 
 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
Zondag 4 okt. (Twello)  10.00 uur Startviering in Twello 
        
Zondag  11 okt. (L)  10.00 uur Eucharistieviering   
    Celebrant pastoor Hofstede  - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zaterdag 17 oktober (L) 19.00 uur Eucharistieviering 
       Celebrant pastoor Sebastian – m.m.v. Con Spitito 
 
Zondag 25 oktober (L)  10.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger pastor Kantoci - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zaterdag 31 oktober (L) 19.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger J. Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 
 


