
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Juli 2016 
Jaargang 47 – nummer 10 

Maart 2010 
Jaargang 41 – nummer 6 

Je moet de waarheid niet verwarren met de 

mening van de meerderheid. 



Diensten 

 

Op de eerste zondag van deze maand, 3 juli, is ds. H.J.W. Faassen uit Apeldoorn onze gastpredikant.  

Een week later, de 10e, hoop ik weer in uw midden te zijn. In deze dienst zullen 

wij aan de Tafel van de Heer brood en wijn met elkaar delen. Tevens wil ik dan 

een begin maken met een serie diensten over de profeet Jeremia. Een man met 

een bekende naam. Minder bekend is zijn levensloop en zijn boodschap. Als één 

van Israëls grootste profeten was hij zeer betrokken bij het sociale en politieke 

gebeuren van zijn tijd. Het was iemand die met beide benen op de grond stond. 

Zijn protest tegen de samenleving èn tegen zijn eigen God staat misschien wel 

heel dicht bij ons. Maar Jeremia getuigt ook volop van de hoop die in hem leeft. 

De diensten over deze profeet worden gehouden op 10, 17, 24 en 31 juli en op 14 

en 21 augustus. 

Na iedere dienst is er koffie en thee in het Jeugdhuis. 

 

Diaconie 

 

10 juli 2016 Heilig Avondmaal collecte voor de Lutherse Broederkerk in Kameroen. 

Robert Goyek is het hoofd van de Lutherse Broederkerk in Koemeroen. Hij is een sterke leider, predikant in 

hart en nieren, pionier en visionair: hij bouwt aan zijn kerk, letterlijk. 

Maar vooral ook aan het welzijn van alle boeren in Noord Kameroen 

die zich verbonden weten aan de kerk. Onder zijn leiding is de 

diaconie en het ontwikkelingswerk van de kerk enorm gegroeid. De 

kerk beheert klinieken en een ziekenhuis, lokale scholen en hogere 

scholen. De kerk groeit in leden en verspreidt zich over ruraal gebied 

in het hoge noorden van Kameroen. Vooral de laatste jaren is deze 

kerk direct geraakt door het gewelddadige optreden van de moslim 

organisatie Boko Haram in de regio. Dominee Goyek zet zich, samen 

met de andere kerkleiders in het Noorden, actie in voor vrede en veiligheid: voor alle moslims en christenen in 

Noord Kameroen. 

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl 

Dominee Goyek gaf op 14 april in Terwolde een toelichting op de situatie in Kameroen. 

Hij was hier op uitnodiging van de Classicale ZWO commissie. 

 

17 juli 2016 collecte bestemd voor het werk van EBC Zorg 

EBC Zorg (evangelisch begeleiding centrum, voorheen de Schuilplaats) zorgt voor o.a eerste opvang van 

mensen die het even niet meer zien zitten. Naast eerste opvanghulp zijn er ook andere hulpvormen mogelijk, 

zoals bescherm wonen, (er wonen nu ruim 140 vaak jonge mensen - mensen met psychiatrische problemen), 

opvang van dak en thuislozen, ex-verslaafden, tienermoeders. 

Vanaf 1973 ontving voorheen de Schuilplaats, gedeeltelijk subsidie door de overheid voor de reguliere zorg. 

Niet vergoede zorg, namelijk crisisopvang en pastorale zorg werd mogelijk gemaakt dankzij giften en 

collectes. In 2008 ondersteunde de kerken EBC zorg met ruim 128.000 euro. In 2015 maakten de gezamenlijk 

kerken nog 58.000 euro over. 

Door deze daling van giften komt deze unieke, hierboven genoemde zorg in gevaar. Er is een groot risico dat 

we moeten gaan afbouwen en uiteindelijk zelfs stoppen met bepaalde vormen van zorg. En dat staat haaks op 

de vanaf 1973 uitgedragen visie en missie van EBC zorg. Voor meer informatie zie www.ebczorg.nl 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.ebczorg.nl/


31 juli 2016 collecte voor Kerk in Actie Armoedebestrijding in Nederland SchuldHulpMaatje 

Het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje is dat in principe aan iedereen die dat nodig heeft ondersteuning en 

hoop wordt geboden. 

De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben 

tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een 

feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van 

vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk 

in Actie bij Tweede Kamerleden. 

Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en 

christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatjes van de grond te 

tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te 

coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van 

armoedebestrijding. Meer informatie zie www.kerkinactie.nl projecten. 

 

Kerkgang verlengt leven. 

Een derde van de vrouwen die minstens één keer per week een religieuze bijeenkomst bezoekt, leeft langer 

dan vrouwen die zelden tot nooit naar de kerk gaan. (Harvard School of Public Health). 

Bij vrouwen die eenmaal per week naar een kerk gaan 

ligt het sterftecijfer 26% lager. Dat stelt de Harvard 

School of Public Health in Boston in Amerika na de 

analyse van een twintig jaar durend dataonderzoek 

onder circa 75.000 vrouwelijke verpleegkundigen. De 

meesten waren katholiek of protestant. 

Waarom sterftecijfers onder de kerkgangers 

aanzienlijk lager liggen? Vooral omdat deze vrouwen 

dankzij sociale steun binnen de kerk minder rookten en minder vaak symptomen van depressies hadden, zo 

vermoedden de Amerikaans onderzoekers.  Inmiddels is ook bekend dan het goed is om voor iets groters te 

leven dan jezelf. 

(Bron: Stentor mei 2016, Arnoud Kluiters) 
 

Nieuwe ouderling-kerkrentmeester 

 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 mei jl. de heer F. Geerdinck, Lebretshoeveweg 2, verkozen als 

ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft tot onze grote vreugde deze verkiezing 

aanvaard. Wij zien uit naar een goede en vruchtbare samenwerking! 

 

 

 

 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuurverkoop.  

De opbrengst in juni was € 222,45. Toch een mooie opbrengst als je bedenkt dat er ook 

rommelmarkt was bij de Rooms-katholieke kerk en dat het Schaapscheerderfeest veel 

publiek heeft getrokken.  Zaterdag 2 juli kun je je weer van 10 - 12 uur volledig richten 

op de mooie spullen in de Mazzelschuur aan de Voorsterweg 56.  

 

http://www.kerkinactie.nl/


Pannenkoeken Schaapscheerders feest 

Het was een gezellig boel bij de kraam van het pannenkoekenbakken. De dames in fleurig 

boerenbont hebben voor €850 aan pannenkoeken gebakken.  Dat zijn er zo’n 340. Geweldig!! 

Allen hartelijk dank.  

 

Onderhoud kerkhof 

Donderdag 7 juli mag u weer vanaf half 9 uur de handen uit de mouwen steken om ons 

mooie kerkhof waardig en mooi te houden. Vind u het leuk om met een stel enthousiaste 

vrijwilligers een morgen lekker buiten bezig te zijn, schroom niet en kom. U ben van harte 

welkom, want vele handen maken licht werk. Bij slecht weer wordt het een week 

verschoven.   

Alvast heel hartelijk dank voor al uw werk.  

 

Oud IJzer Inzamelpunt 

Zaterdag 30 juli tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer af leveren 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. 

 

3 Juli collecte jeugdwerk Protestantse Kerk: Vaders en geloofsopvoeding 

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ondersteunt ouders en kerken met het doorgeven van 

geloven aan een nieuwe generatie. JOP is dit jaar gestart met een project om vaders actiever bij de 

geloofsopvoeding te betrekken. Zoals in Duiven, waar op uitnodiging van JOP acht vaders en tien kinderen bij 

elkaar kwamen. Tijdens leuke actieve spelen ontstonden verhelderende gesprekken over geloof. Voor de 

kinderen was het een bijzondere ervaring om te horen hoe hun vaders kerk en geloof beleefden toen ze zelf 

tiener waren; voor vaders een prachtige gelegenheid om op een andere manier met hun kinderen in gesprek te 

komen. Met de opbrengst van deze collecte wil JOP meer initiatieven steunen om vaders te ondersteunen in de 

geloofsopvoeding. Dan wordt geloofsopvoeding van vaders en moeders samen! Doet u mee?  

 

Vrijwilligersavond 

Er was weer een mooie opkomst vrijdag 27 mei jl. Fantastisch dat zoveel vrijwilligers zich inzetten voor ‘onze 

kerk’. Troubadour Gery Groot-Zwaaftink heeft ons een uur vermaakt met liedjes en verhalen. Daarna hebben 

we onder het genot van een drankje en zelfgemaakte hapjes gezellig bij gekletst.  

Langs deze weg namens de kerkenraad allen heel hartelijk dank voor jullie inzet.   

 

Giften 

Er is een anonieme gift binnen gekomen van €100,- t.b.v. het hekwerk rond de begraafplaats. Hartelijk dank. 

 

Loenen ‘Vitaal’ 

Dinsdag 14 juni zijn een kleine 20 mensen bijeen geweest om over de toekomst van de kerk te praten. Dit 

krijgt zijn vervolg op donderdag 20 september, wederom om half 8 in het Jeugdhuis. Voor degene die de 14 e 



niet konden maar wel graag mee willen denken, u/jij bent van harte welkom. In komend kontaktblad komt er 

meer informatie over.  

 

Schaapskooidienst 

De zondag na het schaapscheerdersfeest kwamen er zo’n 100 mensen naar de wei naast de schaapskooi. Daar 

werd onder leiding van ds. Hans van Driel op een stralende dag een kerkdienst 

gehouden. De schapen hadden honger, omdat ze de dag ervoor tijdens het feest ook al 

bijna niet gegeten hadden. Daarom gingen ze met het zingen van het eerste lied 

richting grazige weiden. Dit paste mooi bij het thema ‘(wat) eten we vandaag’. 

De collecte voor het project ’HOME voor Lopatyn’, dat zorgt dat in het dorpje Lopatyn 

in Oekraïne 35 kinderen iedere schooldag een warme maaltijd krijgen, heeft €427,- 

opgebracht. Geweldig. 

 

Giften 

 

In de afgelopen weken ontvingen wij € 50.- (fam. W.) en € 50.- (fam. M.). Onze hartelijke dank voor deze 

giften! 

 

See you again 

 

We zijn naar de EO- jongeren dag geweest. Dit vonden de jongeren ervan: 

 Er was erg leuke muziek. 

 Het was lekker weer. 

 Het was superleuk!  

 Het was een interessante opening. 

 Het was leuker dan verwacht. 

 

Op 10 juni kregen we een workshop van Erik en Anne.  

Erik begon met het uitleggen van wat er in het deeg zat. Hij verdeelde het in twee delen. Het ene deel ging in 

de kneedmachine het andere deel kneedde hij zelf. Het werd gelijk spel, maar alleen omdat Erik zo ontzettend 

goed kon kneden. Het was erg zwaar. Toen het deeg moest rijzen gingen we patat met mayonaise van een 

tafelkleed eten. Na het eten deden Erik en Anne verschillende vlechten en een krakeling voor. Daarna mochten 

we zelf wat maken. Erik en Anne super bedankt voor de leuke workshop! Het was hard werken voor jullie met 

19 kinderen.  

 

Synode - indrukken 

 

Synode-indrukken 

In april ging ik voor de vijfde keer naar de synode. Het gaat al heel gewoon voelen. Dit keer was het wel met 

een bijzonder gevoel. Hoe gaan we verder met ‘onze kerk’? Bij binnenkomst zag je meer persmensen dan de 

vorige keren. Deze vraag leeft dus. 

 

Eerst maar weer eens mijn plek opzoeken, naast de afgevaardigde van Amsterdam. Heerlijk om met het zingen 

naast haar te staan. Zij kan heel mooi zingen en kent alle liederen. Mijn buurvrouw aan de andere kant 

(afgevaardigde van Arnhem) zit aan de volgende tafel. Eigenlijk wel iets bijzonders, drie vrouwen naast elkaar 

in het bolwerk van vooral mannen. 

 



De bespreking van de kerk 2025 nam veel tijd in beslag. Er waren veel mensen die vragen stelden, opmerkingen 

plaatsten, maar het bleef boeiend. Toen de stemming positief uitviel, gaf dat voor velen wel een goed gevoel.  

 

Waarschijnlijk was dit de laatste keer vergaderen in Lunteren. Volgende keer naar Doorn en de bedoeling is 

dat we dan daar blijven met vergaderingen. 

 

Vorig jaar werd ik lid van een commissie van rapport en dit 

jaar komt daar lidmaatschap van de kleine synode bij. Er komt 

dus veel werk extra. Toch blijf ik het werk van de synode 

boeiend vinden. Goede discussies, het gaat ergens over en 

fijne gesprekken met andere synodeleden. 

 

Riky Hilbrink, afgevaardigde namens de CV Apeldoorn 
 

Afwezig 

 

Ik heb nog vakantie tot en met woensdag 6 juli. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. R. 

Witteveen, tel.nr. 5051344, b.g.g. mevr. A. Gooiker 5051862 

 

Vanuit de pastorie 

 

Wensen wij iedereen, vakantiegangers en thuisblijvers, vrede en alle goeds. 

In het bijzonder voor onze zieken sterkte en goede moed! 

 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het augustus nummer 2016 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 juli 2016 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 juli 2016. 

 

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

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Proef automatische antwoord op uw mail 

 

Als redactiecommissie willen we als proef een “automatisch beantwoorden” op de mail 

zetten. Dit houdt in dat als u een mail stuurt naar: kontaktbladloenen@online.nl dat u 

dan meteen een antwoord terug krijgt van ons. In die mail staan de aankomende datums 

van inleveren copy. Op deze manier weet u ook dat wij de mail ontvangen hebben en 

kunt u zien in welk nummer uw copy (eventueel) geplaatst wordt. 

Graag horen we tzt of dit voor u handig(er) is of niet. 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
mailto:kontaktbladloenen@online.nl


In Memoriam 

 

Op maandag 11 april is overleden Ed Bahnen in de leeftijd van 92 jaar.                                          

De afscheidsdienst vond plaats op 16 april in het crematorium te Dieren. Wij wensen de familie kracht en 

sterkte met dit verlies. 

 

Op donderdag 12-mei is overleden Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman in de 

leeftijd van 72 jaar.  

De afscheidsdienst vond plaats op 20 mei in het crematorium te Dieren. Wij wensen de 

familie kracht en sterkte met dit verlies. 

 

Op vrijdag 27 mei is overleden Hermannus Wilhelmus Bijvank in de leeftijd van 98 jaar  

De afscheidsviering vond plaats op donderdag 2 juni in de Ant. Abt kerk waarna hij is 

begraven op het parochiële kerkhof. Moge hij rusten in vrede. 
 

Verjaardagen 

 

Op 6 juli hoopt de heer A.J. Gorsseling 93 jaar te worden. Derk Mulderweg 23, 7371 AX  Loenen Gld. 

 

Op 10 juli hoopt de heer H. Veenendaal 80 jaar te worden. Droefakkers 5, 

7371 CP  Loenen Gld. 

 

Op 28 juli hoopt de heer A. Berends 80 jaar te worden. Loenenseweg 17, 

7361 GB  Beekbergen 

 

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. 

 

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. 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Kleurplaat – Abraham en Hagar 

 
 

Verslag Oecumenisch reisje 

 

Zondag 29 mei vertrokken wij om 9 uur met 52 personen richting Deventer naar de Lubuiniskerk.  Waar wij om 

10.00 uur een dienst hebben bijgewoond. Voor de dienst was er gelegenheid om een expositie 

te bezichtigen die daar werd gehouden in de zijbeuken van de kerk.  

Na de dienst en de koffie kregen wij uitleg over “de Groene mannen” door ds. De 

Gooier. Hij kon op een boeiende manier vertellen over de groene mannen die er in de 

stad Deventer te zien zijn. Het zijn afbeeldingen van hoofden met groene bladeren 

uit de oren, of met fruit versierd. Je ziet ze op gevels van veel panden, er zijn er wel 

30 te zien. Wel even naar boven kijken. 

Hierna zijn wij naar het Geert Grote huis gewandeld voor een lekkere lunch, daarna 

kregen wij uitleg over Geert Groote. Hoe hij heeft geleefd en op latere leeftijd een ommekeer in zijn leven 

heeft gemaakt.  

Rond 17.00 uur gingen wij richting Klarenbeek waar een heerlijk diner stond te wachten bij restaurant 

Pijnappel. 

Wij zijn blij met de keuze van Tonny en Elly voor deze dag waar iedereen van heeft genoten.   

 



 

Kontaktblad Loenen 
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Overdenking - De levensliederen van de bijbel – Ds. J.W.C van Driel 

   

Je zou de psalmen de levensliederen van de bijbel 

kunnen noemen. Ze vertellen en zingen over 

gevoelens van vreugde en verdriet, over hoop en 

wanhoop, over liefde en haat, over trouw en 

ontrouw en over geloof en ongeloof. Alles wat wij 

mensen in ons bestaan van 

alledag meemaken komt in 

de psalmen aan de orde. Je 

kunt als mens jezelf 

volledig kwijt in het 

psalmenboek, omdat je 

daarin woorden vindt voor 

alle menselijke ervaringen.  

Zo hebben door de eeuwen 

heen de psalmen mensen 

bemoedigd, getroost en 

geïnspireerd. Ze blijven, ondanks hun ouderdom, 

actueel. Goede nieuwe vertalingen of prikkelende 

vrije bewerkingen kunnen daarbij helpen. Een goed 

voorbeeld van zo'n vrije bewerking vond ik in 

“Beeldspraak”, de bijbel naverteld voor jonge 

mensen. Het gaat om psalm 53: 

 

“God bestaat niet”, zeggen de meeste mensen 

tegenwoordig. 

En zo doen ze ook: 

alsof ze met niets of niemand rekening hoeven te 

houden. 

Niet met de mensen om hen heen 

en zéker niet met God. 

 

 

 

 

 

 

 

En ik? 

Ik probeer mij voor te stellen hoe het is om God te 

zijn: 

je bestaat, 

maar er is niemand die in je gelooft, 

niemand die rekening met je houdt, 

niemand die naar je omkijkt. 

Wat een eenzaam bestaan! 

 

Ik stel mij voor dat God vanuit de hemel 

naar ons kijkt. 

Dat Hij ons ziet zitten, 

ieder achter onze eigen iPad of 

smartphone 

of op onze opgevoerde scooters 

van de zwarte markt, herkomst 

onbekend. 

Maakt niet uit, het was een koopje, daar gaat het 

om. 

Sommige dingen kun je je beter niet afvragen. 

 

En God denkt: 

“Is er dan niemand meer die zich afvraagt of Ik 

misschien tòch besta? 

Is er dan helemaal niemand meer die nog in mij 

gelooft, behalve Ikzelf?” 

 

Want zo is God: 

Zijn bestaan hangt niet af van wat mensen wel of 

niet geloven. 

Hij blijft wie Hij is, wat er ook gebeurt. 

Hij blijft geloven in die ene mens, 

die op een dag naar Hem toe zal komen en zegt: 

“Hé, bent U er ook  nog? 

Ik ken U toch van vroeger? 

God, hoe heet U ook al weer?” 

Klussenmorgen R. K. kerkhof en terreinen rondom. 

 

Het jaar schrijdt voort, de zomer is reeds aangebroken. Op vrijdagmorgen 1 juli weer 

klussenmorgen op en rond het R.K. kerkhof enzovoorts. We beginnen om 8.30. Wil iemand voor de 

eerste keer komen, wat let U? 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
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Ziekenzalving 

 

Op zaterdagmiddag 24 september om 15.00 uur vindt er een gezamenlijke ziekenzalving plaats in de  

H. Antonius Abt in Loenen. Pastor P. Daggenvoorde zal deze dienst verzorgen samen met de pastoraat groep 

en de werkgroep avondwake. U kunt zich aan melden bij de pastoraatgroep of de werkgroep avondwake. 

 

KVV bijeenkomst 

 

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten ivm de vakanties.  

Wel willen wij u herinneren aan ons gezellige dagje uit op dinsdag 13 september a.s.  

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij J. Blom, tel.5051134.  

Neem gezellig uw zus, buurvrouw, of vriendin mee.  Wij hopen op een goed gevulde bus. 

Tot dan!!! 

 

Secretariaat vakantie 

 

In de weken 31-32-33 augustus is het secretariaat in verband met vakantie gesloten.  

Voor eenieder van u een fijne en rustgevende vakantie toegewenst en voor u allen die in 

de vakantieperiode eropuit trekken een mooie reis en een behouden thuiskomst gewenst. 

Met vriendelijke groeten - namens alle medewerkers van het secretariaat. 

 

Pleinmarkt bij de RK- kerk. 

 

Pleinmarkt weer een groot succes.  

De pleinmarkt is ook dit jaar weer prima verlopen. 

Om zeven uur s’ morgens was het al een drukte van 

belang en werd met man en macht gewerkt om de 

vele spullen netjes uit te stallen op de marktkramen 

en op het grasveld. Het is elke keer weer 

fascinerend om te zien hoe als een geoliede machine 

de zaak wordt klaargezet, net of het een wekelijks 

gebeuren is. Er was zelf nog tijd om met z’n alleen 

even rustig een kopje koffie te drinken voordat het 

spektakel losbarste.    

Om 10.00 uur precies ging het hek open en renden de mensen het kerkplein op om als eerste een koopje te 

bemachtigen. Er werd meteen al goed verkocht. De paardentram pendelde tussen het schaapscheerdersfeest 

en kerkplein en leverde regelmatig een wagen vol met mensen af. De kinderen vonden het geweldig.  

Het weer was goed, droog, maar wel erg warm, waardoor er ‘s middags vrij weinig mensen op de markt waren.  

De veiling verliep goed maar er was weinig belangstelling, waardoor de opbrengst wat lager was dan voorgaande 

jaren, € 511,-- Het namenbord werd door velen ingevuld en ook is er regelmatig een gokje gewaagd door het 

aantal knikkers te raden.  

Het terras werd ook goed benut. Onder het genot van een bakje koffie en een heerlijk stukje appeltaart werd 

er door velen even uitgerust en een praatje gemaakt.   

De loten waren bijna allemaal verkocht, 3550 stuks van de 4000, een mooi resultaat.  
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Kitty Nijhof heeft de trekking gedaan. Uit een grote ton werden in een vlot tempo de loten getrokken en de 

prijzen uitgereikt aan de winnaars. Inmiddels moet iedereen die een prijs heeft gewonnen deze prijs ook 

hebben ontvangen. De winnende lotnummers van prijs 1 t/m 18 zijn:   

520, 2129, 1513, 2738, 640, 921, 409, 2956, 1350, 2696, 2816, 2960, 2510, 472, 2262, 1028, 2104, 2783. 

(Typefouten voorbehouden).   

De totale opbrengst inclusief loterij en sponsors is uitgekomen op ongeveer € 9.500,--, een geweldig resultaat.  

Deze dag is mogelijk gemaakt doordat tachtig vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken en er 

een gezellig gebeuren van hebben gemaakt. Geweldig! Voor ons als commissie was het erg fijn te zien hoe 

eensgezind er als een team werd samengewerkt.  

Graag willen we onze sponsors bedanken voor de financiële ondersteuning en het uitlenen van materialen  

Ook de eigenaar van het bedrijvenpark Veldhuizen ontzettend bedankt voor het gratis beschikbaar stellen van 

een grote hal voor de opslag van onze spullen. Het was een perfecte ruimte.  

Verder willen we iedereen, die op welke manier dan ook heeft meegeholpen, hartelijk bedanken voor de 

geweldige inzet en de fijne dag. We zullen binnenkort enkele foto’s op onze website 

www.vriendenantoniusabtloenen.nl zetten. 

 

De pleinmarkt commissie: Ap Kobussen, Harrie Mulder, Gerard en Wilma Klomp, Harrie Elsebroek, Jan 

Brugman, Jan en Kitty Nijhof, Antoon Streppel. 
 

Liturgische vieringen 

 
 
 

Zo. 03 juli ‘16  Woord en communieviering – Voorganger pastor Kantoci      

Intenties: Antonia Grada Klomp  /  Overl. Echtpaar kamphorst – v Schaik. 

 

Za.  9 juli ’16 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Daggenvoorde en P. den Hartog  

  Intenties:   Henk Derickx   /  Overl. Fam. Bijvank  /   Overl. Ouders Theo en Marie  

    Hamer – Harmsen  /  Johanna Geertruida Reusken – Ketelaar   /    

    Overl. Ouders vd Gouw  – Hafkamp  /  Overl. Ouders Liefering – Slief. 
 

Zo 17 juli ’16 Woord en communieviering – Voorganger dhr Oude Voshaar 

Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik  / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde/  Gerhardus 

Marinus Dunhoft   /  Wim Biezeman  /  Overl ouders Tiedink – Streppel  /  Bernardus 

Wilhelmus Antonius Kolkman. 

 

Za 23 juli ’16 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Boerkamp 

 Intenties: Lies Elshof – Braam  /  Overl. Ouders Diks – Reulink  / Overl. Ouders  

    Freriks – Uiterweerd  /  Jan en Lina Schotman – Reusken  /      

                          Overl. Fam. Bijvank  /  Jan Breij  /  Hermannus Wilhelmus Bijvank. 

 

Zo  31 juli ’16 Woord en communieviering – Voorganger pastor Kantoci 

  Intenties: Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  / Theodora Alberta Maria  

    Kruitbosch  – Koolman. 

 
 
 
  
  

http://www.vriendenantoniusabtloenen.nl/
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Kerkdiensten Juli 

 

 

Protestantse gemeente 

  

Zondag 3 juli    9.30 uur  Ds. H.W.J. Faassen – Apeldoorn 

       Koffie na de dienst  

 

Zondag 10 juli    9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Heilig Avondmaal 

       Koffie na de dienst 

Coll: Lutherse Broederker in Kameroen, Heilig 

Avondmaal 

 

Zondag 17 juli   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  

Coll: EBC zorg 

 

Zondag 24 juli   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst 

 

Zondag 31 juli   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel  

       Koffie na de dienst 

       Coll: Kerk in Actie SchuldHulpMaatje 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 3 juli (L)  10.00 uur Woord en communieviering  

       Voorganger pastor Kantoci – mmv koor Con Spirito 

 

Zaterdag 9 juli (L)  19.00 uur Eucharistieviering  

Voorganger pastoor Daggenvoorde en P. den Hartog -   

      m.m.v. Con Spirito  

 

Zondag 17 juli (L)  10.00 uur Woord en communieviering  

       Voorganger dhr. Oude Voshaar – m.m.v. Con Spirito 

 

Zaterdag 23 juli (L)  19.00 uur Eucharistieviering  

      Voorganger P. Boerkamp – m.m.v. Con Spirito 

 

Zondag 31 juli (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger pastor Kantoci  

 
 
 
 


