
 
Kontaktblad Loenen 

 
1 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Januari 2016 
Jaargang 47  – nummer 4 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Een glimlach is een cadeau die zich 
elk persoon kan veroorloven. 
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Diensten 
 
I.v.m. de ziekte van Ds. Van Driel worden de diensten door gastpredikanten vervuld. 
De eerste dienst in het nieuwe jaar is op 3 januari. In deze dienst gaat voor: Mw. Ds. M.E. Boelhouwer, uit 
Wageningen. Na afloop daarvan hopen wij elkaar een goed en gezegend 2016 te wensen 
in het Jeugdhuis. Zoals gebruikelijk staan dan naast de koffie en de thee ook de 
oliebollen klaar. Iedereen is van harte welkom!  
Op zondag  10 januari gaat voor: Drs. K. Bulens, uit Apeldoorn. 
Op zondag 17 januari is er om 9.30 uur in onze kerk een oecumenische dienst in het 
kader van de Week van gebed voor de eenheid der christenen.  
Aan de viering verlenen medewerking: pastor I. Kantoci, Mevr. Ds. I. Boersma uit 
Wapenveld,  koor ‘Con Spirito’ o.l.v. Corné de Haan  en de leden van Beraad van kerken.  
De christenen van Letland hebben de viering voorbereid voor deze week van Gebed voor de eenheid in 2016 
met als thema ‘Het woord is aan jou’. Ze willen ons zeggen: ‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote 
daden te verkondigen. Ook op deze zondag staat voor iedereen een kopje koffie of thee klaar in het 
Jeugdhuis. Daarna zullen vrijwillig(st)ers van beide kerken bij de ouderen en zieken in ons dorp attenties 
bezorgen. Voor hun inzet willen wij hen alvast hartelijk danken!  
In verband hiermee begint de dienst dus om 9.30 uur.  
Op zondag 24 januari gaat voor: Drs. K. Bulens, uit Apeldoorn. 
Op zondag 31 januari  hopen wij in een feestelijke dienst de Heilige Doop te bedienen 
aan Evelina Florien, dochter van Marlies en Anthonie Visser-Bulens en kleindochter 
van de heer en mevrouw Bulens. De heer Bulens is bij ons welbekend als 
gastpredikant. Ook na deze dienst staat er weer koffie en thee klaar in het 
Jeugdhuis. 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 allen een goed en gezegend 2016 onder Gods zegen. 
Met vriendelijke groeten. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 
 

Diaconie 
 
Collecte opbrengsten 
Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte  
Okt. 2015 121 euro  102 euro Werelddiaconaat 
Nov.. 2015 205 euro  84 euro Christ. Noodcluster 

52 euro Kerk in Actie Het Wereldhuis 
76 euro The Blind Run 

 
Vriendelijk bedankt voor uw giften 
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Giften 
We ontvingen van mevr. O een bedrag van 90 euro. 
Voor de bloemen ontvingen van NN een bedrag van 20 euro. 
 

Kerkrentmeesters 
 
Mazzelschuur 
Zaterdag 2 januari is het weer de eerste zaterdag van de maand en ook gelijk de eerste 
zaterdag van het jaar. Een mooi moment om uw oude spullen te brengen en ‘nieuwe’ te 
kopen. Er staan weer vele vrijwilligers paraat bij Van Ee aan de Voorsterweg 56 om u te 
helpen. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.  
De opbrengst in december was: € 358,05 
 
Oud IJzer Inzamelpunt 
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: Oud ijzer scheiden.  
U kunt dit dan Zaterdag 30 januari, zijnde de laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur 
afleveren aan de Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken) 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de vijf 
onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 
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 Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 
In december is er vanwege de feestdagen geen mogelijkheid om het ijzer in te leveren. Dus blijft u nog even 
sparen tot de 30e. 
 
Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 
Er is een winterstop ingelast. Donderdag 3 maart mag u weer de handen uit de mouwen steken. Er wordt om 
8.30 uur begonnen. Bij slecht weer schuift het een week op naar de 10e maart. 

 
Collectes 
Het thema voor het collecterooster in 2016 is: Kerken helpen! 

Zondag 10 januari: Collecte voor Stichting Raja 
Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het 
leven van straatkinderen.  
Raja (spreek uit: 'raa-dja') is een populaire Indiase jongensnaam en veel straatkinderen heten dan ook Raja. 
Letterlijk vertaald uit het Hindi betekent het ‘koning’. Met deze naam willen wij uitdrukking geven aan de 
waardigheid die straatkinderen (jongens èn meisjes) toekomt.   
De bestuursleden van Raja hebben daar zelf lange tijd gewerkt. De projecten hebben hard geld nodig voor hun 
huidige en nieuw te ontwikkelen activiteiten om de straatkinderen te helpen. U kunt erop vertrouwen dat 
iedere euro daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt! 
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De projecten die Stichting Raja ondersteunt zijn BOSCO Bangalore en Don Bosco Ashalayam in Calcutta.  
BOSCO Bangalore heeft met onze donatie van 17.000 euro een platform opgezet waar ouders die een kind 
kwijt zijn dat kunnen melden.  
Door de website www.missingchildsearch.net kan een kind dat op één plek zoek raakt, gekoppeld worden aan 
een kind dat elders gevonden is. 
Bezoek  de website van de stichting raja voor meer nieuws  en informatie over Raja en haar projecten en over 
de besteding van de ontvangen giften. www.stichtingraja.nl 
 
Zondag 17 januari: Bij de uitgang is de collecte voor het Beraad van Kerken in Loenen, uw bijdrage wordt o.a. 
gebruikt voor de kosten van de bloemetjes, die als teken van geloof delen, vanuit deze dienst naar zieken en 
ouderen in Loenen worden gebracht. 
 
Zondag 24 januari: 
De collecte is deze zondag voor Catechese en Educatie door het Protestants Centrum voor Toerusting en 
Educatie (=PCTE) aan vrijwilligers. Het PCTE ondersteun vrijwilligers zodat zij in ontmoetingen en 
geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. Er zijn pastorale cursussen, zoals het begeleiden van 
rouwgroepen, er zijn diaconale cursussen over bijv. armoede en cursussen op het gebied van kerkbeheer, 
eredienst en kerkmuziek.  
Speciale aandacht gaat dit keer uit naar de jeugd. Het PCTE wil haar aanbod aansluiten bij nieuwe vormen van 
leren, zoals e-learning.  
Zondag 31 januari: 
De collecte is deze zondag voor het Missionair werk en Kerkgroei.  
Centraal staat deze zondag de pioniersplek Marcus Connect. Dit is een onderdeel van de Marcuskerk in de 
Haagse multiculturele wijk Moerwijk. Met de pioniersplek MarcusConnect wil deze kerk van betekenis zijn 
voor de wijk.  
Een van de pijlers is het bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het bestrijden van de eenzaamheid. 
Dit gebeurd o.a. via een buurttuin en eens in de twee weken gezamenlijk koken en 
eten.  Zo is de kerk zoals hij bedoeld is. Niet een eiland, maar volop onderdeel van en 
dienstbaar aan die omgeving.  
 
Begroting 2016 
Inkomsten      
Baten: 
Onroerende zaken, rentebaten, baten kerkhof en ]eugdhuis,  
colllectes, giften  en subsidies, Solidariteitskas    €    62.950,--  
Kerkbalans         “     58.000,--  
Totaal          €   120.950,-- 
               ========== 
Uitgaven: 
Lasten kerk. Gebouwen,  Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, 
koster en organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage  
Solidariteitskas, Quotum en contributies     € 135.150,-- 
          ========== 
 
TEKORT         €  14.200,-- 
          ========== 
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De begroting voor 2016 is in de kerkenraadsvergadering van 14.12.2015  goedgekeurd en vastgesteld. 
Hoewel we zoveel mogelijk proberen de kosten te beperken, komen we toch op een tekort uit. 
De begroting kan worden ingezien in de week van  4-8 januari 2016. U kunt daarover contact opnemen met R.E. 
Witteveen-Plant. Tel. 055-5051344 
De begroting is tevens te zien op onze website: www.pknloenenveluwe.nl 
 
Kerkbalans voor onze Dorpskerk. 
Voor iedereen heeft denk ik de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het 
dat markante gebouw naast de net gerenoveerde begraafplaats, dat je al van 
verre ziet. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar 
u/je kunt vieren en rouwen. Waar u/je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken 
en/of de plek waar u/je kunt ontmoeten. Deze plek hoeft overigens niet altijd in het stenen gebouw aan de 
Beekbergerweg te zijn. Het kan ook in de Bruisbeek, in Spritszh, in een stal bij Groot Modderkolk, op het open 
veld bij de Schaapskooi of bij iemand thuis.  
De kerk is er om elkaar te steunen op belangrijke momenten in ons leven, maar ook om voor elkaar klaar te 
staan op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen, maar dat centrale 
punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. De erediensten, de vele activiteiten, de 
verwarming, de verlichting, personeelskosten, het bloemetje voor nieuw ingekomen in Loenen en noem maar, op 
kosten geld.  
Daarom is er de actie Kerkbalans. 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Zij doen 
samen met nog 3 andere kerkgenootschappen al sinds 1973 een beroep om een financiële bijdrage.  Doet u/ 
Doe jij ook mee?! Dit jaar komen wij langs tussen 17 januari en 31 januari. 
Bij voorbaat hartelijke bedankt voor uw (financiële) steun.  

See you again 
 
Wat zijn we ontzettend blij met onze geweldige ruimte in de Bruisbeek! De kinderen 
hebben geholpen met verven, tafels en  stoelen in elkaar zetten dingen ophangen en 
allerlei andere klussen.  Hoe het is geworden willen graag aan iedereen laten zien op:  
 
                                     Zondag 31 januari van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats. Waarna er voor  alle kinderen die willen 
een doorlopende workshop schilderen is. Ook is er een ballonnenman aanwezig die fantastische figuren kan 
maken. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten.  
Leiding en kinderen See You Again  
 

De zonnebloem 

December, de laatste maand van het jaar, een maand met allerlei feesten, Sinterklaas, Kerstmis, feest van 
Oud en Nieuw, het is alweer bijna voorbij, 2015 is voorbij gevlogen. De Zonnebloem 
Loenen sluit 2015 heel positief af. Het was een fijn Zonnebloem-jaar. We hebben op de 
laatste vergadering een nieuwe vrijwilligster mogen verwelkomen. Mevr. Marty van Buren 
- Groenhof komt onze groep versterken. Enkele van onze vrijwilligers zijn in december 
met gasten naar de kerstafdeling van Intratuin geweest en al onze vrijwilligers hebben 
aan velen van u een Kerstgroet gebracht. 
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Ook weten we inmiddels dat er enkelen onder u een prijsje hebben gewonnen in de Zonnebloem-loterij. Van 
harte proficiat! De prijzen zijn gevallen op de loten die eindigen op 795, op 009 en op 436.                
In januari zullen we weer starten  met onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.   
Heeft u vragen, wilt u meer weten over ons Zonnebloemwerk of lijkt het vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem 
u ook, mag u altijd contact opnemen met Dicky Verheul, telf. 055 5051360, onze voorzitster,                                                                                    
Annie Rutten telf. 055 5052196, ons  bestuurslid  bezoekwerk. 

Hartelijke Zonnebloemgroeten namens het bestuur en alle vrijwilligers, Stefie Eijmans               

Thema bijeenkomsten 
 

Discipelschap in de politiek 
Discipelschap in de omgang met geld en goed   

In het kader van haar jaarthema Discipel van Jezus organiseert de Hervormde Gemeente Beekbergen 
binnenkort twee thema-avonden met deskundige sprekers. Belangstellenden zijn daarbij 
hartelijk welkom! 
Wie gelooft, is discipel van Jezus. Leerling, volgeling, getuige, vriend. Maar wat betekent 
dat dan voor het leven van elke dag? Discipelschap is meer dan een interessant onderwerp 
om over na te denken. Het is een levenshouding. Leren van Jezus, Hem volgen en dienen, 
van Hem getuigen; dat is een levenslang proces.   
Op maandag 25 januari is drs P. Blokhuis, wethouder Zorg en Welzijn te Apeldoorn 

(ChristenUnie), onze gast. Hij bespreekt het onderwerp Discipelschap in de politiek.  
Op donderdag 18 februari gaat het over Discipelschap in de omgang met geld en goed. Deze avond staat 
onder leiding van drs B.J. van der Graaf, predikant te Amsterdam. Hij heeft recent een boek geschreven met 
de veelzeggende titel Leren leven in overvloed; over discipelschap in rijkdom en armoede. 
Plaats van samenkomst is het Hoogepad aan de Papenberg 5 in Beekbergen. Inloop met koffie en thee om 19.30 
uur. Aanvang om 19.45 uur. Sluiting om 21.45 uur. 
Informatie: Anne-Marie van der Grift - 055-3013122 
 

Generale Synode 
 
Vanaf de eerste synode die ik bezocht heb ik geprobeerd om mijn ervaring in een artikel weer te geven. Het is 
niet mijn bedoeling om een verslag in de vorm van notulen te maken. Deze notulen staan op de site van de PKN. 
Dit keer kies ik ervoor om één onderwerp weer te geven.  
Dit najaar gaf de gang naar de generale synode een bijzonder gevoel. We gingen 
nadenken en praten over de toekomst van de kerk.  Er was dit keer ook meer publiek op 
de tribune. Het rapport dat de scriba ds. Pleizier geschreven had, heb ik met veel 
aandacht gelezen. Ook zijn voorstellen waren duidelijk omschreven. Als inleiding over 
dit onderwerp begon hij zijn denkbeelden uiteen te zetten.  Omdat het ledenaantal in 
de kerk erg teruggelopen is, moet er een reorganisatie komen. De huidige structuur 
moet veranderen. Hij legde alles duidelijk uit en liet de keuze aan de synode over. 
Daarna is het de beurt aan de synode om te reageren.  Als eerste kwam de Commissie van Rapport aan het 
woord, daarna de Generale Raad van Advies en als derde de Raad van Advies voor het gereformeerd belijden.  
Deze drie commissies worden beschouwd als de deskundigen op kerkelijk gebied. 
Na deze officiële adviesgroepen is het de beurt aan de synodeleden. Eerst vraagt de voorzitter wie er wat wil 
gaan zeggen. Dan kun je je vinger opsteken en wordt je naam met functie genoteerd. Daarna roept de 
voorzitter de sprekers om de beurt om iets achter de microfoon te zeggen .  Er waren dit keer ongeveer 20 
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personen die van het spreekrecht gebruik maakten. Nadat deze uitgesproken waren , gaf de scriba, ds Pleizier 
antwoord op alle vragen en opmerkingen. Vervolgens werd er gestemd. Er vindt dus geen discussie meer plaats. 
Zo hier en daar zegt iemand wel iets. Dit keer met name over de term “bisschop”. De scriba zegde toe om het 
rapport te herschrijven en aan te vullen met een aantal opmerkingen.  
Tenslotte werd gestemd. Iedereen was voor om de toekomst van de PKN op deze manier verder uit te werken.   
Riky Hilbrink, afgevaardigde naar de generale synode 
 

Giften 
 
Ontvangen: Legaat van NN € 1.000,--, uit erfenis van NN voor rest. fonds 250,19 , gift van NN € 50,--en gift 
van NN € 50,-- voor rest. fonds, van NN voor rest. fonds € 250,--. 
Onze bijzondere dank 
 

Vanuit de pastorie 
 
In de afgelopen weken heb ik geleidelijk aan weer wat bezoekjes mogen afleggen. Dat is goed gegaan en daar 

ben ik erg blij om. Het is de bedoeling dat ik nu ook weer het wekelijkse ziekenhuisbezoek 
ga oppakken. Daarnaast hoop ik met ingang van het nieuwe jaar ook weer bij de diverse 
vergaderingen aan te schuiven. En als het allemaal goed blijft gaan, zal ik zo af en toe ook 
weer eens meewerken aan een dienst. Van harte hoop ik dat de vooruitgang zich zal 
doorzetten! 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle blijken van meeleven die ik nog 

steeds krijg en voor de kaarten en attenties die wij rond de Kerstdagen mochten ontvangen. Voor het nieuwe 
jaar wensen ik u en jullie allen, mede namens mijn vrouw, vrede en alle goeds, maar bovenal Gods zegen toe. 
 
Met vriendelijke groet, Ds. J.W.C. van Driel 
 

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

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 januari 2016 bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 januari 2016 

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

opmaak. 
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 
 

Beraad van Kerken 
 
Beraad van Kerkenvergadering is op maandag 1-2-2016 om 19.30 uur in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg. 
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In Memoriam 
 

Op 28 november is in de leeftijd van 85 jaar overleden Hendrikus Johannes Maria Lieferink.  
Henk woonde aan de Eerbeekseweg 82.  Op 4 december was er de herdenkingsdienst in de aula 
van de  Omarming in Zutphen. Waarna de crematie aldaar plaats vond. Namens de 
geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen. 
 

Verjaardagen 
 
Op 12 januari  hoopt de heer A.J. Scholten 85  jaar te worden. Burggraaf 36, 7371  CX Loenen Gld. 
 
Op 24 januari  hoopt Mevr. H. van Oorspronk-Neuteboom  80 jaar te worden. 
Hoofdweg 116, 7371 GE Loenen Gld.  
 
Op 31 januari hoopt mevr. H.E. Willems-Willems 92 jaar te worden. De 
Beekwal, Derickxkamp 27, 6961 DZ Eerbeek. Kamer 122 . 
 
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. 
 

Week van gebed 
 

Week van Gebed voor de eenheid van christenen 17-24 januari 2016 
De christenen van Letland hebben de viering voorbereid voor deze week van Gebed 
voor de eenheid in 2016 met als thema ‘Het woord is aan jou’. Ze willen ons zeggen: 
‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote daden te verkondigen.’ Zij en wij hopen 
dat we kunnen groeien in onze gemeenschap met onze Heer Jezus Christus en met 
onze broeders en zusters die streven naar eenheid. Waar eenheid onder de christenen 
ontbreekt, verliest de verkondiging kracht. Opnieuw kunnen we tijdens deze Week van 
gebed samen komen, elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Welke grote 
daden van God liggen ons  aan het hart – en hoe gaan we ze verkondigen? Dat is al iets 

om over te spreken en te bidden. Bij de uitgang is de collecte voor de kosten van de bloemetjes, die als teken 
van geloof delen, vanuit deze dienst naar zieken en ouderen in Loenen worden gebracht. 
U bent van harte welkom in de oecumenische vieringen in de Week van Gebed voor de eenheid welke zal 
plaatsvinden op 17 januari 2016 in de kerk van de Protestantse gemeente te Loenen om 9.30 uur. Aan de 
viering verlenen hun medewerking pastor I. Kantoci, da I. Boersma, organisten Jetty Tolman en Frans 
Wijnbergen, koor ‘Con Spirito’ o.l.v. Corné de Haan  en de leden van Beraad van kerken.  
 

Vrijwilligersavond 
 
Zaterdag  27 februari wordt er een avond gehouden voor de vrijwilligers. Om alle vrijwilligers te bedanken 
voor het vele werk met klussen onderhoud en schoonmaken en natuurlijk het koor voor de opluistering van de 
vieringen. Nadere informatie volgt nog. 
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Jeugdpagina – Drie wijzen 
 
 

 
 

Bidden met de benen 
 
Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de Benen een wandeling in of rondom 
Apeldoorn met een meditatief thema. 
Deze wandelingen beginnen steeds om 9.30 u.in een kerk of kapel. Na een korte meditatie, een pelgrimszege 
en de uitreiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan.  
Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en de thema's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit 
ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de 
meditatieve vragen die worden aangereikt. Onderweg wordt een horeca-gelegenheid aangedaan voor een 
pauze. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom. 
Aanmelden is niet nodig.  
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com. 
De eerstvolgende wandeling zal zijn op zaterdag 9 januari 2016 vanuit de Dorpskerk (Prot. Gem.), 
Kerkweg 35, 7361 BD Beekbergen. Er is alleen een korte wandeling ( een kleine 10 km. ) 
Het jaarthema is "Een toegewijd huis " en het thema van deze wandeling: De Keuken. 
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Voor meer informatie:   
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@hetnet.nl en Ronald Dashorst, 06-16912727,  
r.dashorst@rkapeldoorn.nl 
 

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. 

  
Jubilaris bij Con Spirito 

 
R.K. KOOR CON SPIRITO UIT LOENEN/EERBEEK HULDIGT 

25-JARIGE  JUBILARIS 
Jubileum 
Zondag 29 november was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het 26 
leden tellende koor vierde het feest van St. Caecilia. Maar het 
was ook een feestelijke dag, omdat het koor in hun midden een 
jubilaris had, te weten Annie Brugman, die 25 jaar lid is van dit 
professionele kerkkoor. 
Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius 
Abtkerk te Loenen, geleid door Jan Oude Voshaar, werd de 
jubilaris, te midden van de parochianen,  in het zonnetje gezet 
door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra.  
Aan het begin van zijn toespraak werd door de voorzitter 
aandacht geschonken aan het in dit voorjaar overleden koorlid 
Nolda Elgersma. 
Er was ook een speciaal woord van welkom voor de ereleden Rie Havekes, (afgelopen week 91 jaar geworden) 
en Mies Blom (onlangs 88 jaar geworden) 
 
Annie Brugman heeft met gemengde gevoelens naar deze dag uitgekeken, omdat ze, in haar bescheidenheid, 
liever niet in het middelpunt van de belangstelling staat. De voorzitter prees haar desondanks om haar 
onvermoeibare inzet als secretaris en musicaris. Dit laatste doet ze overigens niet alleen, maar samen met 
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Diny Brom en Tonnie Hurenkamp. Daarnaast neemt Annie Brugman, volgens de voorzitter, veel taken op zich, 
soms wel té veel. Dit ontlokte aan hem het aangepaste refrein van een lied van Herman van Keeken “Annie doe 
toch niet zo veel……”. Dat viel bij iedereen in de smaak, ook bij Annie, die vervolgens werd onderscheiden met 
de eremedaille Sint Gregorius in zilver. 
Daarna werd de jubilaris, door de vicevoorzitter Wim Klomp, in de bloemetjes gezet. 
Aan het eind van zijn toespraak wees Harry Hoekstra op de komende Kerstviering, onder andere op 24 
december om 20.00 uur. Het koor heeft een nieuwe mis ingestudeerd, de “Missa Divinum Mysterium”. Een 
schitterende mis, die niemand mag missen. 
 Tot slot werd het woord gevoerd door Bert Meurs, voorzitter van de locatieraad Loenen / Eerbeek. Behalve 
dat hij voor de jubilaris een persoonlijk woordje had, prees hij ook het koor in zijn algemeenheid voor hun 
inzet. Zij stoppen nogal wat van hun vrije tijd in het koor, wat zeker tot uitdrukking komt bij de fraaie 
uitvoering van de liederen. Ook Bert onderstreepte zijn waardering met het aanbieden van bloemen. 
 
St. Caeciliafeest 
Na afloop van de viering maakten bijna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik om de jubilaris te 
feliciteren en was er nog een gezellige nazit met koffie en gebak in het aangrenzende parochiehuis.  
Aansluitend werd binnen de eigen gelederen het feest voortgezet in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek. Daar 
werd iedereen toch wel aangenaam verrast met de onverwachte komst van Sinterklaas, uiteraard vergezeld 
door twee zwarte pieten. Het is toch elke keer weer verbazingwekkend hoeveel de goedheiligman toch weet 

van een aantal koorleden. 
In de loop van de middag werd de inwendige mens verwend met een koud en 
warm buffet, opgeluisterd met een optreden door de inmiddels beroemde 
Bouwmeesters. 
Heeft u ook zin om uw stem letterlijk te laten horen en om te genieten van de 
gezellige sfeer binnen het koor, kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie 
op woensdagavond of neem contact op met de voorzitter, Harry Hoekstra (06) 
20 75 92 00 of met de dirigent, Corné de Haan (06) 12 39 86 92. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 10 januari 2016 in het parochiehuis in Loenen. Na de 
viering van 10.00 uur bent u allen van harte uitgenodigd om een kopje koffie/thee te drinken en 
onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te 
wisselen. 
Locatieraad. 
 

KVV 
 
Dinsdag 19 januari 2016, ja de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, houden wij onze jaarvergadering. Maar 
natuurlijk niet, voordat we elkaar het beste hebben toegewenst. 
Voor de pauze de jaarvergadering, na de pauze natuurlijk traditiegetrouw Bingo. 
Er zijn weer leuke prijzen te winnen en het is altijd gezellig. 
Dus kom, dinsdag 19 januari 2016, om 19.30 uur in het parochiehuis. 
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Jaar van Barmhartigheid 
 
In het kader van het Jaar van Barmhartigheid willen we in januari een inzameling doen voor de voedselbank. 
Op 2 januari kunt u rond de mis van 19.00 uur uw bijdrage afleveren . Links achter in de kerk staan dozen voor 
u klaar. Het gaat om etenswaren die niet aan bederf onderhevig zijn en met een goede houdbaarheidsdatum. 
Bv. Olijfolie, rijst, bonen, pasta producten, blikgroenten. 
De pastoraatgroep 
 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
De eerste klussenmorgen in het nieuwe jaar zal zijn vrijdagmorgen 8 januari 2016. Alleen bij lös 
weer, zoals de boeren vroeger zeiden. Bij sneeuw of strenge vorst wordt het de schaftkeet. 
Aanvang 8.30. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
 
 

kinderzegen 
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“Ik wens je een jaar 
als een alfabet 

met alle letters van A tot Z 
van Arbeid, Blijheid, Creativiteit 

tot Zegen, Zon en Zaligheid” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie van het kontaktblad wenst alle lezers een heel gezond en gelukkig 2016 toe. 
 
 
 

Liturgische vieringen 
 
Za. 02 jan. ‘16  Eucharistieviering – celebrant pastoor Sebastian 
  Intenties: Overl. Fam. Bijvank / Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd  /   
    Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde  / Willem Joseph Visseren.  
 
Zo  10 jan. ’16 Woord en communieviering – voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl. Ouders Diks – Reulink /  Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik  /    
    Willem Joseph Visseren  / Riet Blom – Tijhuis. 

Na afloop is er een Nieuwjaars bijeenkomst in het parochiehuis. 
 

Za     16 jan. ‘16 Huwelijks inzegening Maurice Wijten en Irma Meurs       
           
Zo  17 jan. ’16 Oecumenische Viering in Herv. Kerk te Loenen. 
     Voorganger pastor Kantoci  
 
Zo 24 jan. ’16 Woord en Communieviering - voorganger is pastor Kantoci 

Intenties:   Nolda en Geert Elgersma – Sanders  /  Tonia Klomp /       
    Jan  en Lina Schotman – Reusken  / Theodora Alberta Maria Kruitbosch –  
    Koolman /  Overl. Ouders vd Gouw – Hafkamp / Willem Joseph Visseren  /   
    Overl. Ouders Tiedink – Streppel / Antonia Grada Klomp 

 
Za 30 jan. ’16 Woord en communieviering – voorganger pastor Vroom 
 Intenties: Willem Joseph Visseren  / Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  /        
                          Lies Elshof -  Braam /  Overl. Fam. Bijvank. 
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Kerkdiensten januari 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag  3 januari   10.00 uur  Mw. Ds. M.E. Boelhouwer – Wageningen 
       Nieuwjaarsdienst 
       Na de dienst koffie met oliebollen  
       Coll.: restauratiefonds 
Zondag  10 januari   10.00 uur  Drs. K. Bulens -  Apeldoorn 
        
Zondag  17 januari  9.30 uur  Mevr. Ds. I. Boersma – Wapenveld/    

pastor I. Kantoci  
Oecumenische gebedsdienst, m.m.v. “Con Spirito” 
Koffie na de dienst 
Coll.: onkosten bloemen etc. 

Zondag  24 januari   10.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn 
Coll.: PCTE (zie info kerkrentmeesters) 

Zondag  31 januari   10.00 uur  Ds. B.J. Kruit – Apeldoorn  
Doopdienst 
Koffie na de dienst 

       Coll.: Missionair werk en Kerkgroei 
 
 
See You Again:  10 januari om 9.50 uur samen ontbijten bij de Bruisbeek. 
   31 januari om 10.00 uur bij de Bruisbeek  
 
 
Rooms Katholieke parochie 
Zaterdag  2 jan. (L)  19.00 uur Eucharistieviering  
    Voorganger pastoor Sebastian  
 
Zondag 10 jan. (L)  10.00 uur Woord en communieviering 
       Voorganger pastor Vroom – mmv Con Spirito  

Na afloop is er een Nieuwjaars bijeenkomst in het parochiehuis 
 

Zaterdag 16 jan. (L)   Huwelijks inzegening Maurice Wijten en Irma Meurs 
  

Zondag 17 jan. (L) 9.30 uur Oecumenische viering in Herv. Kerk te Loenen  
   Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. koor Con Spirito  
 
Zondag 24 jan. (L) 10.00 uur Woord en communieviering  
    Voorganger Pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 
 
Zaterdag 30 jan. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 
    Voorganger pastor Vroom – m.m.v. koor Step by Step 


