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Diensten 
 
I.v.m. ziekte van Ds. Van Driel worden de diensten door gastpredikanten vervuld. 
Op 1 november zal voorgaan: Ds. C.L. Glastra uit Warnsveld. 
 
Op 8 november is er weer de jaarlijkse dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze 
dienst zal voorgaan: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn. Ook nu zullen er weer 
fruittasjes en bloemen worden gebracht naar de zieken in onze gemeente en naar 
hen die 80 jaar of ouder zijn. Mogen wij daarbij weer op uw medewerking 
rekenen? U kunt nog een andere bijdrage leveren door zelf bloemen en/of fruit 
naar de kerk te brengen.  
Op vrijdag 6 november ontvangen de dames van de See You Again u graag tussen 13.00 en 14.00 uur in de 
consistoriekamer. 
Op 15 november zal voorgaan in de Jeugddienst: Ds. M.J. Boersma uit Wapenveld. 
Elders in dit blad vindt u nadere bijzonderheden. 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt op 22 november. 
In deze dienst zal voorgaan: Ds. B.J.Kruit uit Apeldoorn. Wij zullen dan hen die ons ontvallen zijn, gedenken. 
De dood brengt veel pijn en verdriet met zich mee. Het gemis van iemand die je lief was blijft een leven lang 
voelbaar. Toch mag er ook ruimte zijn voor hoop en verwachting. Als gemeente belijden we immers dat de dood 
niet het laatste woord heeft. Dat laatste woord is aan God. Ook na dit leven zijn wij door Hem gekend en bij 
Hem geborgen. Daar mogen wij op vertrouwen wanneer wij de namen noemen van: 
 

06-12-2014   Johanna Gezina Luesink-Heetbrink                                                      81 jaar 
29-12-2014   Klaasje Verbeek-Modderkolk                                                                83 jaar 
04-01-2015   Gerritje Beltman-Alberts                                                        84 jaar 
07-01-2015   Jacoba Johanna Barmentlo-Muller                                                        93 jaar 
11-01-2015   Jacomina Keuterink-de Wever                                                               87 jaar 
30-01-2015   Annie Kruk-Assië                                                                                  99 jaar 
22-02-2015   Aleida Ruzina van Zon-Brink                                                                92 jaar 
23-03-2015   Annie Elizabeth van Brero-Hermes     83 jaar 
30-03-2015   Gerrie Groenhof-Wilbrink                                                                     90 jaar 
03-04-2015   Nolda Elgersma-Sanders                                                                       68 jaar 
20-04-2015   Piet den Heijer                                                                                       81 jaar 
12-05-2015   Everdina Alberta Wilhelmina Bosveld                                                  99 jaar 
15-05-2015   Toos Koenders-Mulder                                                                          89 jaar 
27-05-2015   Arnolda Everdina Maria Wansink-Brom                                               63 jaar 
06-06-2015  Tonia Lamberta Garagoski-Nijenhuis                                                    80 jaar 
16-07-2015   Johan Bouwmeester                                                                              80 jaar 
26-09-2015   Gerrie Sprenger-Willems                                                                      70 jaar 

  
Zoals ieder jaar mogen wij ook nu weer rekenen op de muzikale medewerking van OLTO. Na afloop van deze 
dienst is iedereen van harte welkom in het Jeugdhuis. Daar hopen wij elkaar te ontmoeten. Koffie en thee 
staan klaar.  
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De 29e november is de eerste zondag van Advent, waarmee een nieuw kerkelijk jaar begint. 
Wij vieren dan met elkaar het Heilig Avondmaal. In deze dienst zal voorgaan: Ds. C. de Gooijer uit Deventer. 
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten! 
 

Tijdelijke vervanging Ds. Van Driel 
 
In verband met de ziekte van ds. van Driel hebben we ds. Bert Kruit uit Apeldoorn bereid 
gevonden om een aantal werkzaamheden in onze gemeente over te nemen. 
Jarenlang was hij verbonden als predi kant aan de Hofstadkerk in Apeldoorn-Zuid. 
De gesprekskring is afgelopen maand al begonnen en zoals u kunt lezen zal hij op 22 november 
voorgaan op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek met ds. Bert Kruit dan kunt u met hem contact opnemen. 
Telefoon: 055-5431328 
 

Gesprekskring 
 
De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op: 
Maandag    23-11-2015      bij Corrie de Kool    Eerbeekseweg 105  Tel. 055-5053839 
Maandag    14-12-2015      bij Jannie Sijrier       Horstweg 19B          Tel. 055-5052365 

 
De komende avonden zal gesproken worden  over het recent verschenen boek van Wim 
Dekker:  "Tegendraads en bij de tijd". Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel, ISBN 
nummer 9789023928768. 
De eerste twee hoofdstukken komen op 26 oktober aan de orde. 

Ds. Bert Kruit zal de gesprekskring leiden en zijn telefoonnummer is: 055-5431328 
We beginnen om 20.00 uur. Wilt u bij verhindering contact opnemen met de gastheer/gastvrouw? We hopen  
dat we met elkaar weer goede en leerzame avonden zullen hebben!  
 

Diaconie 
 
1 november 2015 Collecte Kerk in Actie Najaarszendingsweek 
In Thailand is slechts 1 procent van de bevolking christen, een kleine minderheid in een overwegend 
Boeddhistische samenleving. De meeste christenen zijn lid van de presbyteriaanse Church of Christ. 
Voorgangers van deze kerk worden opgeleid aan de eigen theologische faculteit McGilvary.  
Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe 
Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Aan de faculteit McGilvary studeren niet alleen 
toekomstige predikanten uit Thailand, maar ook uit naburige landen als Laos, Myanmar, Cambodja, Bhutan of 
Nepal. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor vijf studenten uit deze buurlanden. Met de opbrengst van 
de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Thailand en andere zendingsprojecten wereldwijd. Kijk 
voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/thailand. 
 
8 november 2015 Collecte voor het Christelijke Noodhulpcluster 
De leden van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en Zoa) luiden de 
noodklok voor vluchtelingen wereldwijd. Niet alleen de vluchtelingen die de oversteek naar Europa wagen, maar 
zeker ook de groep ontheemden die zich nog middenin of rondom de brandhaarden in het Midden-Oosten 
bevindt. Dat zijn er vele malen meer dan degenen die de grenzen van Europa bereiken.  
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Het Noodhulpcluster richt zich in het Midden-Oosten-regio naast noodhulp vooral op duurzame oplossingen en 
investeringen. Ook steunen we noodhulpinitiatieven voor de vluchtelingen in Europa. Met uw gift helpen wij 
zowel de programma’s in de conflictgebieden als de hulp aan vluchtelingen in Europa. Meer informatie zie 
www.zoa.nl 
 
15 november 2015 Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek 
waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. Volgens schatting leven er in 
Amsterdam 15.000 mensen zonder een verblijfsvergunning.  
In het Wereldhuis komen vooral arbeidsmigranten. Een klein deel van de bezoekers is uitgeprocedeerde 
vluchteling. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie in het 
Wereldhuis te vinden. Het Wereldhuis is voor hen een plek om even op adem te komen en nieuwe vrienden te 
maken. Maar zij kunnen er ook terecht voor juridisch advies, een platform van belangenbehartiging, 
taalcursussen, fietslessen, medische zorg en starterstrainingen voor wie een eigen bedrijf wil beginnen. 
Iedere week is er een dag speciaal voor vrouwen.  
Het Wereldhuis wil de mensen zo helpen, dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. 
Meer informatie zie www.kerkinactie.nl 
 
29 november 2015 Avondmaal Collecte The Blind Run 
Voor de tweede keer werd op 10 oktober The Blind Run georganiseerd. Een bijzonder loop-event in Utrecht. 
Je loopt mee als duo – maar geen doorsnee duo… De ene 
loper kan wél zien, de ander is blind of geblinddoekt. Zo 
lopen ze samen, verbonden met een band, zo veel mogelijk 
kilometers, verbonden door een band.  
Het doel van The Blind Run is zo veel mogelijk geld inzamelen 
voor blinde en slechtziende kinderen.  
Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het project ‘3D 
printen voor voelbaar onderwijs’. Ook als je blind of 
slechtziend bent – en dat zijn in Nederland zo’n 350.000 mensen – wil je gewoon meedoen in de maatschappij. 
Of het nou om wonen, naar school gaan, werken, spelen of sporten gaat. Daar maken Bartiméus en de 
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, organisatoren van The Blind Run, zich sterk voor. Elke euro is daarbij hard 
nodig. 
Voor meer informatie zie www.steunbartimeus.nl/project/3d-printen-voor-voelbaar-onderwijs 
 
 
Aankondiging in braille: 
 
BLIND HARDLOPEN VOOR BLINDE KINDEREN   
10 OKTOBER UTRECHT 
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Collecte opbrengsten 
Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

Juli 2015 173 euro 62 euro 27 euro ZOA 

Aug. 2015 182 euro 17 euro 42 euro Kerk in Actie Armoede bestrijding 
105 euro Kerk in Actie Zomerzending 

Sept. 2015 150 euro  97 euro De Zonnebloem 

    
Vriendelijk bedankt voor uw giften 
 

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 oktober 2015:  € 245,05.  
 
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. 
 
Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 
Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 09.00 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 
maand. 
 
Collectes: 
Zondag 1 november: 
Beurzen voor studenten in Thailand. 
In Thailand is slechts 1% van de bevolking christen. De meeste christenen zijn lid van Church of Christ. Deze 
presbyteriaanse kerk bestaat zo’n 150 jaar en heeft een goede naam opgebouwd. De kerk heeft veel scholen 
en ziekenhuizen opgericht.  
Predikanten voor de Church of Christ worden o.a. opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary. Deze 
faculteit is een van de twee christelijke universiteiten in het land en biedt ook een Engelstalige 
Masteropleiding aan. 
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Hendrie van Maanen is namens Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand om les te geven in de vakken Nieuwe 
Testament, Kerkgeschiedenis en Christelijke Ethiek. Veel studenten uit de buurlanden komen naar McGilvary, 
maar hebben beperkte fi nanciële middelen. Kerk in Actie stelt beurzen beschikbaar voor aspirant-
predikanten uit de buurlanden die aan McGilvary willen studeren. 
In 2015 wil Kerk in Actie aan vijf studenten die kans geven! 
 
Zondag 22 november 2015 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt altijd voor het plaatselijk kerkenwerk gecollecteerd. 
Wij willen deze collecte bestemmen voor het onderhoudsfonds van het kerkhof. 
 
Giften 
Wij mochten weer enkele giften ontvangen Van NN € 50,-- voor het restauratiefonds 
muur en hekwerk. De nieuwe zinken dakgoten zijn gesponsord door een meelevend 
kerklid. Onze hartelijke dank.  
 
Even herinneren: 
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 
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 
Ook kunt u op de 1e zondag in november en december tijdens het koffiedrinken een van ons beiden daarover 
benaderen. 
 



 
Kontaktblad Loenen 

 
7 

Beraad van Kerken 

Elke maand wordt ons Kontaktblad huis-aan-huis bezorgd. Daar gaat heel wat aan vooraf: 
•   De kopij aanleveren, daarna gaat de redactiecommissie aan de slag. 
•   Dan wordt het gedrukt en gevouwen. 
•   En dan moet er nog wat gebeuren: 

 
Dan worden de Kontaktbladen, die per post worden verzonden 
klaargemaakt met een adres en een postzegel. En het komt ook nogal 
eens voor dat er een inlegvel ingevoegd moet worden. Dit wordt al 
jaren lang keurig verzorgd door mevr. Willemien Biezeman en haar 
man Gradus Biezeman. 
Mevr. Biezeman regelt de postverzorging en belt een aantal personen voor het invoegen van een inlegvel. 
De heer en mevr. Biezeman hebben nu aangegeven hier mee te willen stoppen. Wij vinden dat erg jammer, 
maar respecteren uiteraard hun besluit. Langs deze weg willen wij hen van harte bedanken voor hun jarenlange 
inzet. 
   OPROEP 
U begrijpt het wellicht al: Wie zou dit op zich willen nemen? Dat mogen er ook meerdere zijn, dan kan men ook 
voor elkaar invallen. Het gaat dus om het postklaar maken van de Kontaktbladen (1x per maand), die per post 
verzonden worden. (adressen worden aangeleverd) en zo nu en dan een groep vrijwilligers bijeenroepen voor 
het invoegen van een inlegblad. Dat gebeurt  in het parochiesecretariaat op maandagmorgen. 
Wij zullen het zeer op prijs stellen, indien u zich hiervoor zou willen aanmelden. 
Dat kan bij Chris Brinkman, tel. 055-5052167 
 
Bericht van de Classis Apeldoorn 
De classicale vergadering van Apeldoorn heeft in haar vergadering van 30 september 2015 het besluit 
genomen tot het beroepen van twee predikanten met bijzondere opdracht. Er zijn door de afgevaardigden 
geen bezwaren ingebracht zodat tot het beroepen kon wordenovergegaan. 
Op dinsdag 6 oktober is door de classicale vergadering Apeldoorn het beroep uitgebracht op ds. E. (Els) 
Groeneveld, beroepbaar predikant te Nijmegen, tot predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke 
zorg in Tolzicht in Brummen en de Beekwal in Eerbeek. Haar contract met de instelling is ingegaan op 1 
september 2015. 
Op woensdag 7 oktober is door de classicale vergadering Apeldoorn het beroep uitgebracht op ds. C.A.J. 
(Christine) van Dijk, tot 1 september als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de classis Ommen, 
tot predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke zorg in het Zonnehuis te Beekbergen. Haar 
contract met de instelling is ingegaan op 1 september 2015. Met vreugde deel ik u namens de classicale 
vergadering mede dat beide predikanten het beroep hebben aangenomen. 
De bevestiging en intrede als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de classicale vergadering van 
Apeldoorn zal voor beiden in de maand november plaatsvinden. We bidden dat hun bediening tot zegen is voor 
allen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 
 
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 
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Contactavond 
 
Als het goed is hebt u woensdag 18 november al genoteerd in uw agenda! Wij hebben dan weer onze 
jaarlijkse contactavond. Vanaf 19.30 uur is het Jeugdhuis open en bent u van 
harte welkom in het Jeugdhuis. Om 20.00 uur begint het programma.  
I.v.m. de ziekte van ds. van Driel zal dominee Bert Kruit uit Apeldoorn de 
inleiding verzorgen.  Wat  kunt u op de contactavond verwachten?  Wij zijn 
erg blij dat wij dhr. Jan Heerze uit Apeldoorn bereid hebben gevonden op 
deze avond een presentatie te geven over het Ereveld.  
Sinds 1949 ligt aan de Groenendaalseweg het Nationaal Ereveld Loenen. Een 
ongewone erebegraafplaats: er zijn wel militairen begraven, maar vooral 
burgerslachtoffers: mannen, vrouwen en kinderen. 
Het verhaal van Jan Heerze (met “plaatjes”) gaat over het ontstaan van het Ereveld, hoe toevallig het is dat 
het in Loenen kwam, over het ontwerp, over de kapel, maar hij wil vooral stilstaan bij een aantal graven en het 
verhaal vertellen dat achter zo'n steen verborgen is! Vanzelfsprekend krijgt u de gelegenheid vragen te 
stellen en opmerkingen te maken. 
Wij zijn er van overtuigd dat het de moeite waard zal zijn om op 18  november naar het Jeugdhuis te komen. 
Wij hopen dan ook op een goede opkomst! 
 

Jeugddienst 
	  

Connexxion 
Met dit thema haken we in op de trend, dat ieder voor zichzelf wel kan geloven. Daar heb je geen kerk voor 
nodig. Maar geloven heeft alles met "elkaar" en "samen" te maken. In de komende jeugddienst gaan wij op zoek 
naar onze verbindingen, onze connexxion.  
CONNEXXION , dat is een busmaatschappij zul je misschien denken, daar ging ik mee naar school. 
Dat klopt, met de bus zocht je je verbinding met school, met de stad en het uitgaansleven. 
Iedere dag maken wij gebruik van connexxions. De ene verloopt soms wat soepeler dan de ander. 
De bus te laat, het internet ligt eruit, maar hoe is jouw 
verbinding met God? 
Dus kom op zondag 15 november naar de kerk en ga op zoek 
naar jouw CONNEXXION! 
 

Jaarlijkse kerstverkoop 
 
De Kerstverkoop in het Jeugdhuis Beekbergerweg 16 is dit jaar op zaterdag 12 December 2015  
van 9.30 tot 12.00 uur  

Naast de inmiddels beroemde tafels met Kerst en Grafstukken, is er ook weer een 
kleine kerstrommelmarkt. Een lekkernijentafel, en natuurlijk het gezellige samen koffie 
drinken met de mogelijkheid daar iets lekkers bij te nemen. Ondertussen kunt u dan uw 
geluk beproeven, misschien gaat u wel met een leuk prijsje naar huis.   
Tip: wilt u er van verzekerd zijn dat het aantal graftakken die u wilt hebben er ook 
zijn, bestel die dan A.U.B. even van te voren bij mij ( Betsy Efdé  tel: 5051980 ) of via 
een bestelformulier dat op de tafel onder de toren voor u klaar ligt, dan weet u zeker 

dat er genoeg zijn. En wij hoeven niemand teleur te stellen, want dat is voor beide partijen erg vervelend. Zet 
u de datum vast in uw agenda, wij hopen er samen met u weer een geslaagde morgen van te maken.  
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Hebt u mooi kerstgroen zoals allerlei soorten coniferen, skimmia, hulst met besjes enz. dat u zelf niet 
gebruikt maar wel wilt missen, dan zou u ons daar een heel groot plezier meedoen, ook daarvoor kunt u 
bovenstaand telefoonnummer bellen. 
Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé 
	  

Classis Apeldoorn 
 
Terugblik classicale vergadering 30 september 
Ds. Geurt Roffel opende voor de laatste maal als preses de vergadering en nam ons mee naar Rachab, een 
vrouw die ruimte maakte. De vergadering heeft besloten om twee predikanten te beroepen als geestelijk 
verzorger voor de verschillende instellingen binnen de classis. Er zijn vijf visitatoren (her)benoemd. Ds. Ad 
Wijlhuizen vertelde over de eerste ervaringen met de pioniersplek THIRSTY. Een plek voor dertigers om met 
elkaar het goede van het leven te delen. 
Lees meer op de website pknclassisapeldoorn.nl > Home > Terugblik classicale vergadering 
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Apeldoorn 
 

Vanuit de pastorie 
 
Zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben ging het afgelopen zomer tijdens onze vakantie niet helemaal goed 
met mij. Eerst denk je dat het allemaal wel snel zal overgaan. Je bent tenslotte met vakantie en dan kun je, 
normaal gesproken, tot rust komen. Maar zo werkte het helaas niet. Terug in Loenen werd het al snel duidelijk 
dat ik blijkbaar over mijn grenzen was heengegaan. Er zat dus niets anders op om dat feit te accepteren,  rust 
te houden en de tijd te nemen. In de afgelopen periode heb ik gemerkt dat die rust en die tijd mij gegund zijn 
en daar ben ik de kerkenraad en u als gemeente heel dankbaar voor. 
Inmiddels gaat het gelukkig beter met me en heb ik de opgaande lijn te pakken, al moet ik nog wel geduld 
hebben, want ik ben er nog niet. 
Ik heb de laatste maanden mogen ervaren hoe goed en hoe belangrijk het is om je in zo'n moeilijke periode 
gedragen en gesteund te weten. In de eerste plaats natuurlijk door mijn vrouw en mijn gezin, door vrienden en 
familie, maar zeker ook door u. Zeer velen, gemeenteleden, dorpsgenoten en anderen hebben meegeleefd door 
middel van kaarten, mails, een telefoontje, een bloemetje, een lekkernij, enz. Ik heb dit alles als 
hartverwarmend en als een steun in de rug ervaren. Al die welgemeende belangstelling heeft mij heel erg goed 
gedaan en daar wil ik dan ook iedereen heel, heel hartelijk voor bedanken. 
 
Met een zegenwens voor u allen, Ds. J.W.C. van Driel  
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In Memoriam 
 
Donderdag  8 oktober is op 84 jarige leeftijd overleden  Elisabeth Sophia Diks-Reulink. Ze verbleef de laatste 

jaren in het Zonnehuis te Beekbergen. Dinsdag 13 oktober hebben voor haar gebeden in de 
Avondwake. Woensdag 14 oktober was haar afscheidsdienst in de H.Antonius Abt kerk te 
Loenen. Aansluitend was haar begrafenis op het parochiële kerkhof. Wij wensen haar familie 
voor de komende tijd veel kracht en sterkte toe. 
 

Verjaardagen 
 
Op  19 november hoopt mevr. J.H. Holtslag-Berends 85 jaar te worden.  Hameinde 23, 7371 CS Loenen Gld. 
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. 
 

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 
Jolanda van de Brink

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 
Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het december nummer 2015 dient de kopij binnen te zijn:  
 

1.   In de postbus uiterlijk donderdag 12 november bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2.   Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 november 2015 

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

opmaak. 
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 
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Overdenking door Willem Klomp 
 
Vieren we oud en nieuw in de profane wereld op 
31december/1 januari, in de Christelijke kerken, 
zowel katholiek als protestant begint het kerkelijk 
jaar op de eerste zondag van de advent, dit jaar 
zondag 29 november. Dan begint de 
kerstcyclus. Het is een goede 
gewoonte aan het eind van het jaar, 
ook kerkelijk gezien, terug te blikken 
op het voorbije jaar. Speciale aandacht 
geven we aan onze dierbaren die het 
afgelopen jaar gestorven zijn. U kunt 
zien wie dat waren in dit blad. Aan 
katholieke zijde gebeurt dat op 
Allerzielendag 2 november. ’s Avonds 
een dienst en daarna een bezoek aan de graven van 
degenen die het afgelopen jaar gestorven zijn. 
Alderzielen zei men vroeger. Wat is hier de 
betekenis van? De Rooms-Katholieke Kerk leert dat 
de zielen van de overleden gelovigen in meer of 
mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich in het 
vagevuur en wachten op hun loutering om voor God 
te kunnen verschijnen en in de hemel opgenomen te 
worden. Bemiddeling en voorbeden van de levende 
gelovigen helpen de schulden van de doden te 
verlichten en hun tijd in het vagevuur te bekorten. 

Ik denk dat de moderne katholieke theologen hier 
wel anders over denken. De Protestanten vieren 
Allerzielen niet, omdat die van mening zijn dat het 
vagevuur niet bestaat. De Allerzielenviering is in de 

twaalfde eeuw ingevoerd.  
Een dag eerder dan Allerzielen ( 
1 november) viert de katholieke 
kerk Allerheiligen. Dan worden 
alle mensen aangeroepen die 
reeds in de hemel zijn, of ze nu 
officieel heilig verklaard zijn of 
niet. Men hoopt dat de mensen 
die in de hemel zijn als 
voorspraak  bij God willen dienen 

voor ons ploeterende mensen op aarde. Van het 
Allerheiligenfeest is het profane Halloween 
afgeleid: All Hallows eve, verbasterd tot 
Halloween. Dit is van oorsprong een keltisch feest. 
 
In de Protestantse kerken worden de overledenen 
van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar en wel op 
zondag 22 november. De namen van de overledenen 
staan ook in dit blad. Mogen zij rusten in vrede. 

 
Herinnering Aanmelding Eerste Communie 2016 

 
Om u en uw kind voor te bereiden op de Eerste Communie houden wij een aantal kind/ouder bijeenkomsten, 
waarbij we gebruik maken van het communieproject “Blijf dit doen”. 
De eerste bijeenkomst voor de ouders is op  dinsdag 10 november a.s. in het 
parochiesecretariaat aan de Kerkweg  2 ( naast de kerk) in Klarenbeek.  
 De Eerste Communie zal worden gehouden op zondag 17 april 2016. 
Wilt u z.s.m. uw kind aanmelden via: e-mail   loenen-eerbeek@fransciscusenclara.com 
 

KVV 
 
 Dinsdag 17 november komen we bij elkaar voor een creatieve avond. We gaan dan onder begeleiding 
bloemschikken, nl. een tafelstuk maken. Alles wat we nodig hebben is aanwezig b.v. schaaltje, oase, bloemen, 
groen. Wat wel handig is om mee te nemen is een mesje en eventueel een klein snoeischaartje. 

 Er wordt een bijdrage van € 7,50 gevraagd, maar dan heb je wel een wat op tafel staan de 
komende tijd en kun je misschien al wat oefenen voor komende kerst. 

Van harte welkom op 17 november a.s. aanvang 19.30 uur in het parochiehuis.  
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Allerzielen viering 
 
Maandag 2 november op “Allerzielen” worden de overledenen herdacht. 
Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij, met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken 
en tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt een kaars voor 
hen aangestoken en wordt het gedachteniskruisje aan de familie uitgereikt. 
Thema van de viering is: “Hoop doet leven” 
Na afloop gaan we gezamelijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten. 
Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te gebruiken. 
U bent allen van harte uitgenodigd. 
 
Het afgelopen jaar zijn overleden:   
Berend Stuivenbelt     Overl. 15-9-2014 69 jaar 
Gerardus Johannes Hafkamp   Overl. 1-10-2014 79 jaar 
Antonia Wilhelmina Maria Linthorst-Pijnappel Overl. 12-11-2014 79 jaar   
Jacoba Maria Seesink-Ophof   Overl. 26-1-2015 64 jaar 
Henricus Gerardus Hafkamp   Overl. 15-2-2015 75 jaar 
Maria Antonia Aleida Blom-Tijhuis   Overl. 9-3-2015 65 jaar 
Rinolda Maria Elgersma-Sanders   Overl. 3-4-2015 68 jaar 
Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Koolman Overl. 11-5-2015 80 jaar  
Elisabeth Theodora Elshof-Braam   Overl. 3-7-2015 87 jaar 
Carolina Wilhelmina Schotman-Reusken Overl. 11-9-2015 85 jaar 
Maria Grada v.d. Gouw-Hafkamp   Overl. 24-9-2015 90 jaar 
Elisabeth Sophia Diks-Reulink   Overl. 8-10-2015 84jaar 
 

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
De klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom de kerk is verplaatst van 
vrijdagmorgen 6 november  naar vrijdagmorgen 30 oktober. Dit om het kerkhof bladvrij 
te maken net voor Allerheiligen en Allerzielen. Een week vervroegd dus. Aanvang: 8.30 uur. 
Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp 
 

“Bakkie troost “ -  R.K. begraafplaats Loenen. 
 
Ter gelegenheid van Allerzielen schenken de pastores m.m.v. vrijwilligers op zaterdag 31 
oktober op de  begraafplaats van onze locatie in Loenen een - “BAKKIE TROOST” 
Van 10.00 – 12.30 uur zijn er een pastor plus koffieschenkers  aanwezig. Een ieder is van 
harte welkom op de begraafplaats. Het pastorale team. 
 

Gezinsviering Kerstavond 
 
Op donderdag 24 december (kerstavond) wordt er om 18.00 uur een gezinsviering gehouden in de H. Antonius 
Abt kerk in Loenen. Er wordt weer een prachtig kerstverhaal voorgelezen en gespeeld door kinderen. Voor 
deze viering vragen we kinderen uit Loenen en Eerbeek (of omgeving) die het leuk vinden om iets voor te lezen 
of mee te spelen in een kerstspel. Vlak voor de kerstviering gaan we nog een keer oefenen in de kerk. Deze 
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datum krijg je op tijd doorgestuurd. Kinderen vanaf groep 1 t/m 8 van de basisschool kunnen zich opgeven tot 
13 november door een mailtje te sturen naar: a.reulink@cvanleeuwen.nl of jeroenenjolanda@upcmail.nl  
Wij hopen dat veel kinderen mee willen doen of naar de gezinsviering komen zodat we samen het kerstgevoel 
mogen beleven. Met vriendelijke groeten,  De commissie gezinsviering Loenen/Eerbeek 
 

Oproep – oproep - oproep 
 
De Locatieraad Loenen-Eerbeek  is dringend op zoek naar een vrijwilliger die bereid is om tegen een kleine 

onkostenvergoeding het secretariaat van de parochie Loenen-Eerbeek op zich te 
nemen. Het secretariaat aan de Hoofdweg in Loenen is iedere donderdagmorgen open 
van 09.30 tot 12.00 uur. Op het secretariaat worden diverse administratieve taken 
uitgevoerd om de parochie goed te laten functioneren en het secretariaat is het 
middelpunt waar alle lijnen samen komen. U kunt zelf voor een groot deel invulling 

geven aan deze werkzaamheden. Nadere informatie of aanmelding kan bij het parochie secretariaat 055 505 
12 63 of bij Henk Gerritsen secretaris van de locatieraad telefoon 0313 651636 of  
bij Ans Brom telefoon 0313 653767. 
 

Liturgische vieringen 
 
Ma.  02 nov. ‘15 Allerzielen viering in Loenen – voorganger pastor Kantoci 

Intenties:       Henk Derickx / Harm de Krosse  /  Willem Joseph Visseren  /    
    Annie Harmsen – Hafkamp  /  Overl. Fam Bijvank  /   

   Overl Ouders Uiterweerd – Sanders. 
Zo. 08 nov. ‘15  Eucharistieviering – celebrant pastoor Hofstede 
  Intenties: Riet Blom – Tijhuis  / Willem Joseph Visseren  /  
    Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen  / Overl. Fam. Klomp –  
    Koers  / Overl. Fam Bijvank  / Bernard Blom  / Overl. Fam. Blom – Rabelink. 
   Uit dankbaarheid voor een 85ste verjaardag 
Za  14 nov. ’15 Woord en communieviering – celebrant pastor Vroom 
 Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik  /  Willem Joseph Visseren  /     
                            Antonia Grada Klomp / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  /  
    Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek. 
 
Zo     22 nov. ‘15 Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci   
  Intenties: Willem Joseph Visseren  / Nolda en Geert Elgersman – Sanders  /           
    Henricus Gerardus Hafkamp  / Tonia Klomp  /  Henrica Johanna Reusken/   
    Lies Elshof – Braam  /   Overl. Fam Bijvank  /  Jan en Lina Schotman –  
    Reusken. 
Zo  29 nov. ’15  Woord en communieviering – voorganger J. Oude Voshaar 
 Intenties: Theodora Alberta Maria Kruitbosch – Koolman  / Willem Joseph Visseren/ 
    Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  / Jacoba Maria Seesink –  
    Ophof 
 
 
 
 
 



 
Kontaktblad Loenen 14 

Kerkdiensten november 
 
Protestantse gemeente 
Zondag  1 november   10.00 uur  Ds. C.L. Glastra – Warnsveld 
       Koffie na de dienst  
       Coll.: Kerk in Actie Najaarszendingsweek 
 
Zondag  8 november   10.00 uur  Ds. H.W.J. Faassen – Apeldoorn 
       Dankdienst voor gewas en arbeid 
       Coll.: Christelijk Noodhulpcluster 
 
Zondag  15 november  10.00 uur  Ds. M.J. Boersma – Wapenveld 

Jeugddienst  
Coll.: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat het 
Wereldhuis 
 

Zondag  22 november  10.00 uur  Ds. B.J. Kruit – Apeldoorn 
Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. “Olto” 
 

Zondag 29 november  10.00 uur  Ds. C. de Gooijer – Deventer  
       Heilig Avondmaal 
       Coll.: Avondmaal Collecte tbv The Blind Run 
 
 
15 november Jeugddienst om 10.00 uur in de kerk.  
29 november See You Again om 10.00 uur in de Bruisbeek. 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
 
Maandag 2 nov. (L)  19.00 uur Allerzielenviering in Loenen 
       Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 
 
Zondag  08 nov. (L)  10.00 uur Eucharistieviering   
    Celebrant pastoor Hofstede  - m.m.v.  Con Spirito 
    (Koffie drinken na de viering in het parochiehuis) 
 
Zaterdag 14 nov. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 
       Voorganger pastor Vroom  
 
Zondag 22 nov. (L)  10.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger pastor Kantoci - m.m.v.  Con Spirito 
 
Zondag 29 nov. (L)  19.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger J. Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 


