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Diensten 

 
I.v.m. ziekte van Ds. Van Driel worden de diensten door gastpredikanten vervuld. 
Op 6 december  zal voorgaan: Ds. B.J. Kruit uit Apeldoorn. 
In deze dienst zal afscheid genomen worden als ouderling-kerkrentmeester van 
Chris van Oorspronk. Chris heeft eerst dienst gedaan als diaken en daarna nu ruim 
12 jaar in de functie van ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn enorme inzet voor onze gemeente. 
In deze dienst zal worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester Bernadette Paping-Geertman. 
We zijn verheugd haar te verwelkomen in de kerkenraad. Tevens zal er een herbevestiging plaatsvinden van 
onze diaken Freek Vos. We zijn blij dat Freek zijn ambt wil voortzetten 
Na de dienst is er koffie en thee in het Jeugdhuis en wordt u in de gelegenheid gesteld om Bernadette Paping 
en Freek Vos te feliciteren en Chris van Oorspronk te bedanken. 
Op 13 december zal voorgaan: Ds. C. van Alderwegen uit Doorwerth. 
Op 20 december zal voorgaan: Ds. C.L. Glastra uit Warnsveld. 
Op 20 december wordt om 19.00 uur in de R.K.kerk een volkskerstzangdienst gehouden, waaraan medewerking 
wordt verleend door O.L.T.O.  Aan deze Volkskerstzangdienst werken mee Pastor I. Kantoci en  Ds. B.J. Kruit 
uit Apeldoorn. 
Op 24 december zijn er eveneens twee diensten. De Kerstviering van See You Again  begint om 19.00 uur. Er 
zal door de jeugd een eigentijdse Kerstmusical worden opgevoerd. Alle reden dus voor vaders en moeders, 
opa's en oma's, broers en zussen, vrienden en vriendinnen en alle andere belangstellenden om erbij te zijn! We 
hopen op een goed gevulde kerk. 
Meer over deze  dienst  leest u elders in dit blad. 
 
Om 22.30 uur begint de Kerstnachtdienst, deze keer met medewerking van het Gospelkoor 'Free' uit 
Hoevelaken. Voorganger is drs. Kees Bulens uit Apeldoorn en het thema is: 
                                        “Wie je ook bent ……” 
 
De samenzang begint om 22.15 uur. Wie u ook bent, of u 
nu iedere zondag komt, alleen met Kerst, zelden of nooit, 
u bent van harte welkom in de kerk. We zullen samen 
bekende Kerstliederen zingen, even met elkaar het 
gesprek aangaan, luisteren naar het evangelie en horen 
hoe een groep herders naar Bethlehem gaan en 
ontdekken, dat zij welkom zijn. ‘Wie je ook bent, waar je 
ook vandaan komt’… 
Na afloop van de dienst wensen wij elkaar goede feestdagen, onder het genot van warme chocolademelk of 
glühwein en een krentenbol. Zo kunnen wij op feestelijke en warme wijze met elkaar het feest van de geboorte 
van Jezus gaan vieren, die ons telkens laat zien dat God met ons is; in de warme handdruk die wij elkaar geven, 
de bemoedigende klop op de schouder van een ander, het vriendelijke woord dat wij spreken, het kaartje dat 
wij sturen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
Op 25 december : 1e Kerstdag zal voorgaan: Ds. B.J. Kruit uit Apeldoorn. 
Zoals gebruikelijk zult u dan muzikaal worden verwelkomd door OLTO. 
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Op 27 december zal voorgaan: Ds. E. Fokkema uit Twello in een dienst met wensliederen. 
Meer daarover leest u elders in dit blad. 
Op donderdag 31 december zal om 19.30 uur de Oudejaarsavonddienst worden gehouden, waarin zal voorgaan 
C. de Gooijer uit Deventer. 
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 iedereen goede en gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2016 
onder Gods zegen toe. Laten wij ook denken aan hen, voor wie de komende dagen geen echte “feestdagen” zijn. 
 

Een lied dat je raakt en ontroert …. 
 
Bijzondere viering met wensliederen op 27 december door u, jou en mij samengesteld 
Zondag 27 december: een kerkdienst na de kerstvieringen. Met de liederen over engelen en herders, de 
geboorte van het Kind in de kribbe en Jozef en Maria nog na-ijlend in gedachten en beleving, wordt er opnieuw 
een eredienst gehouden. Ook in de fraaie Dorpskerk in Loenen. Fijn dat dat 
kan en mag. Dankbaar zijn we dat we telkens herinnerd worden aan het feit 
dat de Heiland en Redder der wereld is geboren en onder ons wil wonen.  
 
De kerkenraad heeft erin toegestemd om de viering van zondag 27 december 
een speciaal karakter te geven. Met uw, jouw en mijn medewerking 
organiseren we namelijk een dienst waarin wensliederen zijn opgenomen! 
Ik mag op 27/12 gastvoorganger in Loenen zijn en het lijkt me heerlijk een 
aantal van de door u (jou) ingediende verzoekliederen een plaats te geven in de liturgie van 27 december. 
Daarom wil ik vragen een lied dat u of jou  raakt, dat emotie oproept of bemoediging geeft, aan mij door te 
geven.  
Dit kan bijvoorbeeld een betekenisvolle pop- of gospelsong, een pakkend Johannes de Heer-lied, een psalm, 
gezang of een mooi (orgel/piano)muziekstuk zijn.  
 
Voorbeelden.  
Er zijn oudere gemeenteleden in Twello voor wie regels uit het lied ´Wat de toekomst brengen moge´ heel 
veel houvast geven. Of ´Beveel gerust uw wegen´ en ´Blijf mij nabij wanneer het duister daalt´ Telkens als 
deze liederen worden gezongen voelen ze zich veilig en geborgen.  
Vlootpredikant Fred Omvlee (tevens pastor van MijnKerk.nl) is een groot fan van wijlen Elvis Presley. Bij het 
zien en horen van de clip ´Hoe groot zijt Gij´ raakt hij altijd weer ontroerd. Weer een ander luistert graag 
naar de tekst van het lied: ´volg me naar later, volg me naar morgen´ op de melodie van ´Morning has broken´.  
Iemand die het moeilijk had, noemde Psalm 42 : ´Evenals een moede hinde´ als een rijk troostlied.  
Zelf zong ik in kerken in het buitenland vaak vers 2 uit NLB 723 of Gezang 305:  ´o Heer, uw onweerstaanbaar 
woord, drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen´.  
In eerder gehouden vieringen met favoriete wensliederen scoorde ´Mag ik dan bij jou…´ van Claudia de Breij 
heel hoog.  
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Vorig jaar in Terwolde was er iemand die ´Pak maar mijn hand´ van het Volendamse duo Nick en Simon graag 
wilde laten beluisteren. Dat werd toen ook het thema van de kerkdienst 
aldaar. 
Maar u/jullie als leden van de gemeente van Loenen hebben vast (nog) 
weer heel andere favorieten of voorkeursliederen, dat weet ik zeker. Een 
heel mooi lied dat past tussen kerst en oud en nieuw is ook welkom hoor! 
En u weet het: zingen is twee keer bidden! 
 
Opgave van wensliederen  
Graag wil ik u en jullie vragen om een aansprekend lied aan mij door te 
geven, uiterlijk op zondag 13 december  

Dat kan : 
•   per e-mail: egbertfokkema@kuiperserf.nl   
•   per post : Egbert Fokkema, Kuiperserf 28, 7391 PH, Twello 
•   telefonisch: 0571-272251 
•   via een ingevuld wensstrookje dat de komende weken in de kerk in Loenen zal liggen; de strookjes 

zullen dan voor de sluitingsdatum van 13/12 aan mij worden doorgezonden 
•   u mag het ook doorgeven aan Dinie Nieuwenhuis, tel.055-5052072 of aan Reina Witteveen, tel.055-

5051344 
 
Selectie en rode draad 
Vanzelfsprekend kunnen niet alle wensen gehonoreerd worden. Ik hoop uit alle inzendingen een thema en rode 
draad te destilleren. Aan de hand daarvan stel ik dan een concept-orde van dienst op. Met veel zang en mooie 
verbindende teksten en een heel korte overdenking . Ik denk voor deze viering aan bijvoorbeeld maximaal 8 à 
10 verzoeknummers . Dus: wie het eerst komt… 
 
Feestelijke muzikale kerkdienst 
Met uw/jullie hulp en bijdrage kan het – zo direct na kerst – een heel bijzondere muzikale kerkdienst worden! 
Een feest, passend bij de komende jaarwisseling . 
Aansluitend bij het Top 2000 initiatief van veel andere gemeenten.  
Maar bovenal een kerkdienst tot eer van God en ter bemoediging van onszelf. 
 
Ik ben reuze benieuwd naar jullie reacties! Iedereen kan meedoen! 
Graag wens ik de leden van de gemeente van Loenen en mensen uit dorp en regio alvast heel fijne en gezegende 
kerstdagen. Tot gauw! 
Hartelijke groet, Egbert Fokkema, Twello.	  
 

Diaconie 
 

Kerst Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel, Moldavië 
De kerken in Moldavië geven licht en warmte aan kwetsbare kinderen. Samen met 

professionele medewerkers van lokale organisaties als Moldovan Christian Aid, 
Youth for Christ Moldavië, én met steun van Kerk in Actie vangen ze iedere dag 

de kinderen op in hun kerkgebouw. Ze zorgen voor een warme maaltijd, doen 
spelletjes, vertellen bijbelverhalen en helpen met het huiswerk. Een keer per 

week gaan de kinderen op bezoek bij de bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want 
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ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten.  
Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van lokale 
kerken. Dat is veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben een lichte en warme plek 
nodig, waar ze veilig kunnen opgroeien. Geef licht!, zie http://www.kerkinactie.nl/projecten/geef-licht 
Bekijk ook de televisie uitzendingen van EO Metterdaad. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer 'K 00057' 
 
Najaarszendingscollecte 
In de week van 2 tot 7 november werd de traditionele najaarszendingscollecte 
weer gehouden. De opbrengst was weer geweldig, 1600 euro, gelijk aan het 
bedrag van het vorig jaar en hiervoor willen we de “lopers en gevers” hartelijk voor bedanken. Het geld is zoals 
U weet bestemd voor het uitgeven van studiebeurzen aan aspirant-predikanten die willen studeren aan de 
Theologische Faculteit McGilvary. 
 

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. 
De opbrengst van  november was:  € 458,-- 
 
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 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. 
 
Giften 
Wij ontvingen van mevr. S een bedrag van € 20,--. 
Ook ontvingen wij een gift van NN van € 350,-- en bovendien werden certificaten t.b.v. € 150,-- als gift 
geschonken. 
Blij verrast zijn we ook met een donatie van NN van een bedrag € 2.987,60. 
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Heel erg bedankt. . 
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 december tijdens het koffiedrinken een van ons 
beiden daarover benaderen. 
Wij willen u bedanken dat u ons op deze manier hebt gesteund. 
 
Collecte zondag 6 dec. 2015 
Protestantse Kerk Missionair Werk en Kerkgroei Help de nieuwe kerk in 
Almere  
De ‘kerk op wielen’ is een belangrijk uithangbord voor ons, vertelt Pieter ter Veen, motor achter de 
pioniersplek ‘De Schone Poort’ in de wijk Almere Poort. “We zetten deze in bij activiteiten in de wijk, zoals de 
paasmarkt en de Vrijmarkt op Koningsdag. In de bus kunnen kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en zingen, 
buiten de bus kan geknutseld worden. En via de kinderen komen we in contact met hun ouders. We krijgen 
signalen dat we ertoe doen in deze wijk zonder kerk, maar met veel financiële stress, huiselijk geweld en 
echtscheidingen. Het is boeiend om zo bezig te zijn. Het confronteert je met de vraag wat het Evangelie 
betekent voor jezelf en voor de wereld om je heen. We zijn kerk midden in de samenleving.” We vragen uw 
bijdrage voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk, voor de pioniersplek in Almere en voor andere 
pioniersplekken. 
 
 
Collecte zondag 20 december 2015: 
Deze collecte zal bestemd worden voor het Restauratiefonds i.v.m. de herinrichting van de kerk. 
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Collecte oudejaarsavond 31 december 2015 
Geloven houdt niet op bij de zondag. 
Toch blijft de kerk bij uitstek een plaats waar we samen kunnen komen om samen te zingen, te bidden, te 
lezen uit de Bijbel en te luisteren naar een preek. Als plaatselijke gemeente delen wij ons 
geloof zowel in de zondagse erediensten en voor de Jeugd in de bijeenkomsten van See 
You Again, als tijdens activiteiten door de week: gesprekskringen en catechisatie. 
Aan het eind van het jaar blikken we terug op alle activiteiten binnen de eigen kerkelijke 
gemeente en richten ons tegelijkertijd op het nieuwe jaar. Uitdagingen zullen er blijven om iedereen uit de 
gemeente te betrekken bij het Evangelie- op welke manier dan ook. Om deze geloofsactiviteiten mogelijk te 
maken is een gezamenlijke bijdrage nodig. 
Met uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van uw eigen kerkelijke gemeente. 
De laatste collecte van het jaar, de eindejaarscollecte, komt ten goede aan het plaatselijk werk van de 
gemeente. 
 
Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende: 
In het verleden was het de gewoonte in december nog een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. 
Gezien het feit, dat hieraan nogal wat kosten verbonden zijn, verzoeken wij u zelf een bedrag over te maken 
op onze rekening NL85RABO 03367.61961 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe dan wel uw 
bijdrage voor Kerkbalans 2016 met het bedrag dat u in gedachten had, te verhogen. 
Ook kunt u een gift doen tijdens de dienst op oudejaarsavond. 
De kerkrentmeesters. 
 
Nu we het toch over geld hebben…….. 
Kerkbalans 2016 
Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. En, hoewel de kerk het 
hele jaar door een baken en een lichtpunt in ons bestaan vormt, lijkt dat nu nog meer 
dan anders het geval. Juist in dit donkere seizoen ontmoeten we elkaar in de 
vieringen rondom Kerstmis, in ons helder verlichte en sfeervolle kerkgebouw, vaak nog 
met veel meer familie, vrienden en bekenden dan in de reguliere eredienst.  
De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage 
voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2016.  
Want de kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen. 
U kunt veel voor onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in 
het plaatselijke kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd. En wellicht 
als ambtsdrager? 
En natuurlijk door uw geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze kerk van waarde kan blijven, 
voor ons allemaal, voor onze omgeving, nu en in de toekomst. 
Het college van kerkrentmeesters 
 
 
Giften door middel van  een overeenkomst periodieke gift.	   
Graag willen wij u nogmaals op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst 
periodieke gift te regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z’n totaal 
worden afgetrokken van het belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting. Anders 
geldt eerst een drempel van 1 % van uw inkomen. 
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Bij  deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze 
verplichting vervalt bij overlijden).   
Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). 
U kunt tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen. 
Voor informatie kunt u bellen naar: Reina Witteveen, tel. 055-5051344. 
Wij vullen het formulier in, het enige wat u hoeft te doen is tekenen. 
De kerkrentmeesters 
 
Erfstellingen en Legaten:  
Tal van goede doelen zetten in hun fondsenwerving in op het binnenhalen van erfenissen en legaten. 
In het kerkelijk werk ligt dat toch wat gevoelig om over “geld” te spreken. 
Maar anderzijds, als geloof en kerk ons ter harte gaan, is het goed en zinvol om er ook in onze gemeente over 
te spreken. 
Daarom: denkt u ook aan onze plaatselijke kerk als goed doel. 
Een kerk, die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. 
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. We 
informeren u daar graag verder over. 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als 
ook voor het plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen 
gebruiken, wij rekenen dat onderling af en maken het over naar het doel waarvoor 
gecollecteerd wordt. 
U kunt bonnen bestellen van € 0,50 en van € 1,-- en tegenwoordig ook van € 2,--.  
U kunt het bedrag overmaken op rekening NL85RABO0336761961 
t.n.v. De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 
0.50 en € 1,-- en € 2,--. 
Zodra het bedrag binnen is wordt dat aan de heer Kelder gemeld en zorgt hij verder voor de afhandeling. 
 

See you again - kerstmusical 

Nog meer kinderen dan vorig jaar hebben zich aangemeld om mee te doen met onze kerstmusical. Samen met 
de kinderen van See You Again gaan we hard aan het oefenen in de Bruisbeek en we 
hopen op net weer zo’n volle kerk als vorig jaar.  
Wij willen iedereen graag uitnodigen om samen met ons de kerstviering te vieren op: 
24 december om 19.00 uur in de kerk. 
 
Ons Thema is: “Kerst maakt vrienden”. 
Dus nodig iedereen uit die je kent, omdat we nooit vrienden genoeg kunnen hebben. 
Margriet, Ilja en Erna 
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Jaarlijkse kerstverkoop 
 
Ter herinnering nog even de datum en tijd van de Kerstverkoop.  
Zaterdag 12 december van 9.30 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in het Jeugdhuis 
Beekbergerweg 16 
Uitgebreide informatie vindt u in het november nummer van ons Kontaktblad. 
Graftakken: Weet u nu al dat u een graftak / takken wilt hebben, bestel die dan A.U.B. 
even bij mij of via het formulier dat u op de tafel onder de toren vind. Een graftak kost 

net als vorig jaar € 12.00.  
Samen met u hopen wij er weer een gezellige en sfeervolle morgen van te maken.  
Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé tel: 5051980 
 

Vanuit de pastorie 
 
In het vorige nummer kon ik u melden dat het beter met mij gaat en dat ik de opgaande 
lijn weer te pakken heb. Nu kan ik u laten weten dat die ontwikkeling zich gelukkig heeft 
voortgezet. Langzaam maar zeker begin ik steeds beter in mijn vel te zitten. Daar ben ik 
erg blij om. Inmiddels is de stand van zaken nu zo dat ik in goed overleg met de arts en 
met de kerkenraad weer enkele bezoekjes mag afleggen. Dat gebeurt, zoals dat heet, op 
therapeutische basis, met andere woorden: proberen en kijken hoe het gaat. Het is in elk geval een stap in de 
goede richting. Wel moet ik mijn eigen grenzen daarbij goed in de gaten houden. 
Intussen krijg ik nog steeds veel kaarten en andere blijken van belangstelling en daarvoor wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken. De wijze waarop u met mij en mijn vrouw meeleeft doet ons heel erg goed! 
Namens ons beiden wens ik u en jullie allen hele goede en gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling met 
de beste wensen voor 2016! 
 
Met vriendelijke groet, Ds. J.W.C. van Driel 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het januari nummer 2016 dient de kopij binnen te zijn:  
 

1.   In de postbus uiterlijk donderdag 10 december bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2.   Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 december 2015 

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

opmaak. 
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 
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Verjaardagen 
 
Op 4 december hoopt de heer G. Keuterink 92 jaar te worden. Molenallee 28, 7371 EB Loenen Gld. 
 
Op 4 december  hoopt Mevr. M.J. Dicou- Gorsseling 90 jaar te worden. Wolff Gabrielsweg 5, 
7371 BH  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 zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
 

Huwelijksjubileum 
 
Op 16 december hopen de heer en mevr. T.J. Sangers hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Wolff 

Gabrielsweg 42, 7371 BJ  Loenen Gld. 
Namens onze gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen 
hen een fijne dag toe.  
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.  
 

Kerstmiddag ouderen 
 
Op vrijdagmiddag 18 december wordt er in de Brink in Loenen de kerstmiddag voor ouderen 
gehouden van 14.30 uur -16.45 uur. Voor de pauze wordt het programma verzorgd door Mevr. D 
Nieuwenhuis en Pastor I.Kantoci. Daar na treed het koor Just-Because  voor ons op o.a. met het 
zingen van  kerstliederen.  Men kan zich opgeven bij Truus Aartsen tel 055-5052291 en zie de 
informatie folder in het kontaktblad van Loenen. 
Namens beraad van kerken Loenen. 
 

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. 
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Whats-app. groepen 
 
Inwoners van Loenen kunnen zich aanmelden voor de WhatsApp groepen waarmee bewoners 
elkaar heel snel alert kunnen maken op verdachte mensen of situaties. Die informatie kan 
ook worden gedeeld met de politie waardoor opsporing van verdachten soms sneller gaat. In 
overleg met de wijkagent Theo Simmelink, zijn er nog twee WhatsApp groepen aangemaakt. 
 
Loenen-West: voor het gedeelte ten westen van de Eerbeekseweg, en een groep voor het 
gedeelte ten oosten van de Eerbeekseweg. Deze beslaat het gebied in een wijde boog 
rondom het gebouw Bruisbeek, ten westen van de Eerbeekseweg tot Hameinde / Bruisbeek / Droefakkers. 
Loenenwest@gmail.com 
 
Loenen-Oost: beslaat de Leeuwenbergweg, Hoofdweg, De Kempe, het gebied rond de voetbalvelden, 
Slatsdijk, Eerbeeksedijk en Molenallee. Loenenoost@gmail.com 
 
Tussen het spoor en het kanaal: Hoofdweg, Voorsterweg, Boterweg en kanaal.  
Loenenoverspoor@gmail.com  
  
Aan de andere kant van het kanaal: Klarenbeekseweg, Kostersweg, Langschoten, Voorsterweg en 
Loenensemarkweg. Loenenoverzee@gmail.com 
  
Aanmelden voor deze groepen kan door naam, adres en 06-nummer te mailen naar bijbehorend e-mailadres. 
Wie meer informatie wil over één van de WhatsApp groepen, kan eerst een mail sturen of door langs te gaan 
op het spreekuur van de wijkagent (donderdag van 17.00 tot 18.00 Bruisbeek). 
 
         

 Pop kerstconcert in RK kerk Loenen
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

 

We gaan een geweldig concert geven met vrolijke, swingende 
kerstliedjes die we afwisselen met sfeervolle liedjes. 

Dit Kerstconcert wordt begeleid door onze eigen muziekband. 
Kom genieten van de prachtige  akoestiek die ons concert extra glans zal geven. 

Graag vragen wij bij het verlaten van de kerk een vrijwillige bijdrage om ons koor te steunen 
 

RK kerk  Hoofdweg 51  Loenen Veluwe

Pop kerstconcert  dinsdag 15 december 

RK kerk van 19.30 tot 20.30 	  uur 
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Kleurplaat 
 
 

 
Overdenking door Hans Van Driel 

 
Vluchtelingenkind. Het is een woord dat ons in het 
afgelopen jaar maar al te vertrouwd in de oren is 
gaan klinken. Tot op de dag van vandaag horen en 
zien wij dat de grote stroom van vluchtelingen het 
dagelijks nieuws bepaalt en daarmee ook vaak het 
gesprek van de dag is. Dat de meningen hierover 
zeer verdeeld zijn is duidelijk. Veel mensen laten 
zich raken door het leed van hun medemensen en 
ontvangen hen met open armen. Sommigen geven 
zich op als vrijwilliger en zijn bereid om 
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. 
Maar er zijn ook velen die zich grote zorgen maken 
over de komst van zoveel mensen uit een andere 
cultuur, met andere normen en waarden en met een 
andere godsdienst. Mensen zijn bang, maar worden 
vaak ook bang gemaakt. Sommigen zouden het 
liefst een hek om Nederland plaatsen, zoals dat 
ook in enkele landen in Oost-Europa het geval is. 
Vluchtelingenkind. Wie van ons denkt bij het horen 
van dit woord niet onmiddellijk aan Aylan Kurdi, het 
drie jaar oude Syrische jongetje dat met zijn 

ouders vluchtte voor het oorlogsgeweld, onderweg 
verdronk en aanspoelde op het strand van de 
Turkse stad Bodrum? Hij werd begin september 
gefotografeerd, voordat hij door een hulpverlener 
werd opgetild en weggedragen. De foto van Aylan – 
blauw broekje, rood truitje – werd verspreid en 
ging razendsnel de wereld over. Het dagblad Trouw 
schreef in een commentaar het volgende: “Aylan 
Kurdi is drie jaar geworden. Waarom moeten we 
hem zo zien? Zo gaaf nog. De zee droeg hem terug. 
Voor ons misschien, en de wereld.” 
Vluchtelingenkind. Wij vieren straks met Kerstmis 
de geboorte van Jezus. Daarbij hebben wij nog wel 
eens de neiging om van het kerstverhaal een 
sprookje te maken, vol van romantiek en ver 
verwijderd van de alledaagse werkelijkheid. Maar 
niets is minder waar. De evangelisten Lukas en 
Matteüs, die ieder een eigen geboorteverhaal van 
Jezus hebben, schrijven geen sprookjes. 
Integendeel! Jezus werd geboren in een wereld die 
net zo vol geweld en gevaren was als de onze. 
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Bij Lukas moeten Jozef en Maria vanwege een 
volkstelling een moeilijke en zware reis 
ondernemen vanuit hun 
woonplaats Nazareth om zich te 
laten inschrijven in Bethlehem, 
de stad waar de familie van 
Jozef vandaan kwam. Onderweg 
lagen er allerlei gevaren op de 
loer: wilde dieren, struikrovers, 
Romeinse soldaten..... 
Bij Matteüs is de wereld waarin 
Jezus geboren werd nog veel 
dreigender en gewelddadiger. 
Koning Herodes hoort tot zijn 
onaangename verrassing van de 
wijzen uit het Oosten dat er in 
Israël een koningskind geboren 
is. Meteen voelt hij zich in zijn 
positie bedreigd en is hij van plan 
om dit kind uit de weg te ruimen. Hij neemt geen 
halve maatregelen. Als een echte dictator geeft hij 
het bevel om in Bethlehem en omstreken  alle 
jongens tot twee jaar te vermoorden. Vlak voordat 
dit drama zich gaat afspelen vluchten Jozef en 
Maria met hun pasgeboren kind midden in de nacht 
naar Egypte. Jezus: Kerstkind en 
vluchtelingenkind........, mens naar Gods hart en 
vluchtelingenkind........ 
In het evangelie van Lukas is er geen plaats in de 
herberg en wordt Jezus onder erbarmelijke 
omstandigheden geboren. Bij Matteüs is er zelfs 
sprake van direct levensgevaar, zoals er voor 
zoveel vluchtelingenkinderen op deze wereld 
sprake is van direct levensgevaar. 

Wanneer bij Matteüs de geboorte van Jezus wordt 
aangekondigd, wordt de oude profeet Jesaja 

aangehaald: “De maagd zal zwanger zijn 
en een zoon baren, en men zal hem de 
naam Immanuël geven”. Immanuël: dat 
betekent “God met ons”. Dat is het 
goede nieuws van kerst: in dit kind, in 
dit vluchtelingenkind is God ook met 
ons. Hij komt naar ons toe en Hij 
verschijnt onder ons als de minste der 
mensen. De Duitse theoloog Helmut 
Gollwitzer heeft het eens zo gezegd: 
“Als je wilt weten, hoe God tot ons 
komt, dan moet je niet naar boven 
kijken, dan moet je naar beneden 
kijken. Als je het werkelijk wilt weten, 
dan moet je kijken naar waar verachte 
uithoeken zijn, waar gemarginaliseerd 
wordt, waar uitgestoten wordt, naar de 

ellendigste en donkerste hoeken, dáár is God. 
Vertreden, machteloos, liefhebbend komt Hij van 
heel diep onder ons tot ons”. 
Kerstmis: in de gestalte van een vluchtelingenkind 
komt God tot ons. Dat is veelzeggend, juist in onze 
tijd. Want te midden van alle vragen en zorgen die 
er zijn, te midden van alle harde woorden die er in 
het debat over vluchtelingen soms vallen, worden 
wij met Kerstmis opgeroepen tot solidariteit en 
medemenselijkheid. Alleen zo kunnen we iets 
doorgeven van de liefde van dat vluchtelingenkind 
van Bethlehem.

 “Naar U gaat mijn verlangen” – Internetbezinning in de advent 

De voorbereidingstijd op het Kerstfeest is bij uitstek geschikt om weer eens wat meer 
tijd en aandacht te besteden aan het gebed. Internet en bidden, kan dat samen? Ja, dat 
kan. Speciaal voor internetbezinning is een website gemaakt door de jezuïeten  van het 
Ignatiushuis in Amsterdam. Via deze website kunt u zich opgeven voor deelname. Na 
aanmelding krijgt u gedurende de Advent iedere dag een email met een Bijbeltekst en 
enkele suggesties ter overweging. Ook is er de mogelijkheid voor een of meerdere 

gesprekken. Zie verder het artikel in de Clara. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website en meldt u aan. 
www.ignatiaansbidden.org. 
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Voor alle locaties van onze Franciscus en Claraparochie worden groepsgesprekken aangeboden op vier 
maandagavonden.  
Data:   30 nov, 7-14-21 dec  
Tijd:   van 19.00u tot max 20.30u  
Locatie:  pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20 in Eerbeek. 
Wilt u deelnemen aan het groepsgesprek, dan graag een email naar:avdwerffverbraak@gmail.com 
 Namens het pastorale team, 
 Ronald den Hartog    recdenhartog@gmail.com 

Anneke van der Werff-Verbraak  avdwerffverbraak@gmail.com 

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
De eerste klussenmorgen in de meteorologische winter zal zijn op vrijdagmorgen 4 december 
om 8.30. We kunnen nog nieuwe mensen gebruiken. Zijn er nog A.O.W-ers of andere mensen 
die vrijdags vrij zijn, kom gerust. Vaak is er koek bij de koffie.  
Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp 
 

Aktie voor de voedselbank 
 
Rond het feest van Kerstmis willen we graag iets doen voor de mensen die voor hun maaltijd afhankelijk zijn 
van de voedselbank. We willen u vragen om de spaarzegels die u bij boodschappen bij de Plus-supermarkt 
ontvangt te deponeren in een spaarpot achter in de kerk in Loenen. Deze zal er in de maanden december en 
januari staan. Met de zegels kunnen we voedselpakketten kopen voor de voedselbank.  
Wij hopen op een enthousiaste deelname! 
De pastoraatsgroep 
 

KVV bijeenkomst 
 
Dinsdag 15 december a.s. houden wij onze kerstbijeenkomst. De zaal is in kerstsfeer 
gebracht; we beginnen met een zinvolle invulling en zullen in het tweede deel , de avond 
afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang 19.00 uur in het parochiehuis.  
Graag opgeven bij T. Derksen, tel: 5051798. 
 

Komt allen tezamen 
 
Op zondag 20 december om 19.00 is er weer de traditionele VOLKSKERSTZANG in de Kruiskerk in Eerbeek. 

Naast enkele lezingen en bezinnende momenten is er vooral muziek van de 
Muziekvereniging Eendracht en veel bekende kerstliedjes om van harte mee te 
zingen. Voorgangers zijn Jan Oude Voshaar en dominee Marti Koster. Een mooi 
begin van de week naar Kerstmis. 
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Pleinmarkt 2016 bij de RK-kerk? 
 
De commissie is momenteel aan het onderzoeken of het houden van 

een pleinmarkt volgend jaar mogelijk is. Allereerst zijn wij op zoek naar opslagruimte voor de periode januari 
t/m begin juni.  
Heeft u een schuur leegstaan, meldt het ons. U kunt bellen met: Ap Kobussen 055-5051136, Gerard Klomp 
5052163, Harrie Mulder 5051691, Antoon Streppel 5052318.  
We hopen van harte dat dit mooie evenement door kan gaan.  
Met vriendelijke groet, De commissie pleinmarkt. 
 

Liturgische vieringen 
 
Zo. 06 dec. ‘15  Eucharistieviering – celebrant pastoor Hofstede 
  Intenties: Riet Blom – Tijhuis  / Willem Joseph Visseren  / Overl. Fam Bijvank  /  
    Jgt. Gerhardus Antonius Reusken 
  Za  12 dec. ’15 Woord en communieviering – voorganger pastor Vroom 
 Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik  /  Willem Joseph Visseren  /     
                            Harm Derickx  / Kees Janissen /                                      
Zo     20 dec. ‘15 Woord en communieviering – voorganger Dhr. J. Oude Voshaar  
  Intenties: Willem Joseph Visseren 
Do 24 dec. ’15 Gezinsviering (18.00u) – Celebrant pastoor Daggenvoorde 
Do  24 dec. ’15 Nachtmis (20.00u) – Celebrant pastoor Daggenvoorde 

Intenties: Theodora Alberta Maria Kruitbosch – Koolman  /   
   Nolda en Geert Elgersma – Sanders  /  Overl. Ouders Theo en Marie  
   Hamer – Harmsen  /  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek / Overl. Fam.  
   Bijvank  / Jan en Lina Schotman – Reusken  / Overl. Ouders Tiedink –  
   Streppel  / Nelly v Amersfoort – Tiedink  /   /  Willem Joseph Visseren  /   
   Overl. Ouders Boschman – Lipman  / Overl. Ouders Meurs – de Ruyter  /    
   Overl ouders Aartsen – de Boer  / Jan Derksen  / Overl Fam. Derksen –    
   Hafkamp / Overl. Fam. Derksen – Streppel  /  Cor Hoogervorst  /  
    Overl Ouders Blom – v Oene  / Hendrik Blom. 

Do  24 dec.’15 Woord en communieviering (22.00u) – voorganger pastor Vroom 
 Intenties: Tonia Klomp /  Overl. Fam. Klomp – Koers  /Antonia Grada Klomp  / 
                           Herman Rutgers  / Jacoba Maria Seesink – Ophof  / Geert Mulder  /  
    Harm Derickx. 
Vrij 25 dec. ’15 Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci 
 Intenties: Henk Derickx  / Henricus Gerhardus Hafkamp  /   Lies Elshof – Braam  /     
    Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel  / Antonius Martinus  
    Kamphorst  / Overl. Echtp. Meurs – vd Linde  / Overl ouders Streppel –  
    Stoer  / Jan Schiphorst / Jan Beekman  / Overl ouders Meurs – Jansen  /  
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    Overl ouders vd Gouw – Hafkamp /  Johanna Geertruida Udink –  
    Adriaansen. 
Do  31 dec. ’15 Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci 
 Intenties: Jaargetijde Bennie Slief  /  Jan Jozef Werensteyn /  
    Willem Joseph Visseren. 

Kerkdiensten december 
Protestantse gemeente 
Zondag 6 december   10.00 uur  Ds. B.J. Kruit – Apeldoorn 
       Afscheid en (her)bevestiging 
       Koffie na de dienst  
Zondag  13 december   10.00 uur  Ds. C. v. Alderwegen -  Doorwerth    
Zondag  20 december  10.00 uur  Ds. C. L. Glastra -  Warnsveld 
Zondag  20 december  19.00 uur  Ds. B.J. Kruit/pastor I. Kantoci 

Oecumenische volkskerstzang R.K. kerk 
Donderdag 24 december 19.00 uur  Kerstfeest See You Again  
Donderdag 24 december 22.30 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn 
       Kerstnachtdienst m.m.v. gospelkoor “Free” 
       Coll.: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Moldavië 
Vrijdag 25 december  10.00 uur  Ds. B.J. Kruit – Apeldoorn 
       Kerstmorgendienst m.m.v. “Olto” 
       Coll.: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Moldavië 
Zondag 27 december  10.00 uur  Ds. E. Fokkema – Twello 
       Dienst met wensliederen 
Donderdag 31 december 19.30 uur  Ds. C. de Gooijer – Deventer 
       Oudejaarsdienst 
 
See You Again: 13 en 20 december om 10.00 uur in de Bruisbeek 
Kerstviering See You Again: 24 december om 19.00 uur in de kerk. 
Rooms Katholieke parochie 
Zondag 6 dec. (L)  10.00 uur Eucharistieviering   
      Celebrant pastoor Hofstede  – m.m.v. Con Spirito 
Zaterdag  12 dec. (L)  19.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger pastor Vroom - m.m.v.  Con Spirito 
Zondag 20 dec. (L)  10.00 uur Woord en communieviering 
       Voorganger dhr. J. Oude Voshaar – mmv Con Spirito  
Zondag  20 december  19.00 uur Ds. B.J. Kruit/pastor I. Kantoci 

Oecumenische volkskerstzang R.K. kerk 
Donderdag 24 dec. (L)  18.00 uur Gezinsviering  
    Celebrant pastoor Daggenvoorde - m.m.v.  ? 
Donderdag 24 dec. (L) 20.00 uur Nachtmis 

   Celebrant pastoor Daggenvoorde – m.m.v. Con Spirito  
Donderdag 24 dec. (L) 22.00 uur Woord en communieviering  
   Voorganger pastor Vroom – m.m.v. koor In Between  
Vrijdag 25 dec. (L) 10.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger Pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 
Donderdag 31 dec. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 
    Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 


