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Diensten 

 

Traditiegetrouw staat ons in de maand december een groot aantal bijzondere 

diensten en vieringen te wachten. Op 4 december, de tweede zondag van Advent, 

hopen wij met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. Het delen van brood en wijn 

bevestigt niet alleen onze verbondenheid met de Heer en met elkaar, maar het is ook 

een teken van hoop en verwachting. Deze twee woorden zijn ook van toepassing op de 

Adventstijd, waarin wij uitzien naar de komst van het Licht, naar de geboorte van 

Jezus. Na afloop van deze dienst staan de koffie en de thee klaar. 

Een week later, 11 december, zal de dienst worden geleid door drs. K. Bulens uit 

Apeldoorn, een goede bekende van onze gemeente. 

Op vrijdag 16 december wordt door het Beraad van Kerken de oecumenische Kerstmiddag voor onze ouderen 

georganiseerd. Deze wordt gehouden in “De Brink”, aanvang 14.30 uur. Er wordt begonnen met een viering 

waaraan pastor I. Kantoci en ondergetekende zullen meewerken. Na de pauze zal het programma worden 

verzorgd door het dameskoor “De Regenboog” uit Oosterhuizen. 

Op de vierde Adventszondag, 18 december, zijn er twee diensten. 's Morgens gewoon om tien uur, terwijl u 's 

avonds om 19.00 uur van harte welkom bent in de RK-kerk voor de jaarlijkse Kerstsamenzang. OLTO zal 

duidelijk aanwezig zijn door enerzijds de samenzang te begeleiden en door anderzijds een aantal 

muziekstukken ten gehore te brengen. Verdere medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, 

pastor I. Kantoci en ondergtekende. Het thema is: 

 

                                                  “VREDE  OP  AARDE?” 

 

De eindcollecte is deze keer bestemd voor de World Music Box Foundation, waarbij onze vroegere 

dorpsgenote Linda Blom betrokken is. Meer hierover leest u elders in dit nummer.  

Ook op 24 december zijn er twee diensten. De Kerstviering van “See You Again” begint om 19.00 uur. We 

verwachten weer veel vaders, moeders, opa's, oma's, broers, zussen en vele anderen! Iedereen is van harte 

welkom! 

Om 22.30 uur begint de Kerstnachtdienst waaraan meegewerkt zal worden door het gospelkoor “Yes” uit 

Oosterbeek. Het thema is: 

 

                                          “DE STILTE VAN DE KERSTNACHT” 

 

Op de Kerstmorgen, 25 december, begint de dienst om 10.00 uur. OLTO zal ons dan weer op muzikale wijze 

verwelkomen.  

De laatste dienst van dit jaar is op Oudejaarsavond om 19.30 uur. 

Wij wensen elkaar goede en feestelijke diensten toe! 

NB: De eerste dienst in het nieuwe jaar zal zijn op zondag 8 januari. Op 1 januari is er dus geen dienst. 
 

See You Again 

 

Met een grote groep enthousiaste kinderen zijn we hard aan het oefenen in de Bruisbeek 

voor onze kerstmusical. 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: “Volg die ster”.  
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We hopen jullie allemaal te ontmoeten om samen de ster te gaan volgen en er gezamenlijk weer een prachtig 

kerstfeest van te maken. 

Margriet, Ilja en Erna 

 

Diaconie 

 

4 dec. Heilig Avondmaal: collecte voor de stichting de Kap in Apeldoorn 

De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse 

samenleving. Vanuit de mooie locatie in het centrum van Apeldoorn, biedt de Kap hulp en ondersteuning in de 

thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op 

de formele zorg of het sociale netwerk. De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van 

de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers. De Kap kent een nauwe samenwerking met 

gemeente en andere organisaties. Binnen deze netwerken wordt kennis en deskundigheid op het gebied van 

vrijwilligerswerk en mantelzorgerbeleid beschikbaar gesteld en gedeeld. 

De dorpen Klarenbeek, Loenen en Hoenderloo hebben zelfstandig werkende hulpdiensten. Helpende Handen in 

Klarenbeek, Graag Gedaan in Loenen en Dinge Doen in Hoenderloo zijn administratief bij de Kap 

ondergebracht. De vrijwilligers van deze diensten staan bij de Kap ingeschreven. Zo kunnen zij gebruik maken 

van de faciliteiten die de Kap biedt; o.a. scholing, deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten. Meer 

informatie over de Kap, zie www.deKap.nl 

 

Kerst Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel, Pakistan 

De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in 

Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke 

organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. 

Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren. 

In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor 

deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed 

hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich 

ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. 

Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde 

en aandacht te geven die broodnodig is.  

Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en 

medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe 

zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van 

God, die gezien mogen worden. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl/kerst  

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  

Sept 2016 

 

260 euro  465 euro Blink Now 

126 euro de Zonnebloem 

183 euro Stichting Raja 

105 euro Syrië  

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

http://www.dekap.nl/
http://www.kerkinactie.nl/kerst
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Gesprekskring 

 

De gesprekskring komt in deze maand niet bijeen. We gaan weer verder in het nieuwe jaar. Meer daarover 

kunt u lezen in het januarinummer. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

De winter komt er weer aan. Tijd om het binnen gezellig te maken.  Kom dus zaterdag 4 december naar fam. 

van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan 

staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens 

kijken, het is er altijd gezellig druk.  De opbrengst vorige maand was: € 522,35. 

Heeft u de 4e geen tijd, Zaterdag 17 december staan een aantal vrijwilligers met mooie 

kerstspullen op de ‘kerstmarkt’ bij het Jeugdhuis. 

 

Oud IJzer Inzamelpunt 

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer en andere metalen 

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 Nijhof  055-5051028 

Henk Kok  055-5051102 

Tonnie Wansink 055-5051873 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

Jan Brugman  055-5051458 

Ap Kobussen  055-5051136 

Voor u waarschijnlijk wel bekend, voor mij nieuw. Het gaat niet alleen om oud ijzer, maar ook om andere 

metalen die ingeleverd kunnen worden. Vooral koper brengt veel op.  De opbrengst van deze andere metalen 

was afgelopen maand € 767,53. 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 

 

Vrijwilligers onderhoud Kerkhof: 

Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 9.00 uur. Bij slecht weer de 2e donderdagmorgen van de 

maand. 

 

Collectes 

11 december is de collecte voor toerusting van vrijwilligers in het 

Pastoraat. 

De kern van het pastoraat is “er zijn voor mensen”. Nu steeds minder 

mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente zoeken gemeenten naar 

nieuwe vormen van pastoraat. Het accent ligt de laatste jaren steeds meer op pastoraat buiten het 

kerkgebouw. Dit is ook in Loenen een bekend verschijnsel.  

Met trainingen en handreikingen rust de Protestantse Kerk mensen toe die zich inzetten voor het pastoraat. 

Ook wordt er een jaarlijkse Pastorale dag gehouden waar tal van inspirerende workshops zijn. Met uw bijdrage 

kun u zorgen dat gemeenten op een goede manier omzien naar alle mensen die onze aandacht nodig hebben.  
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31 december is de collecte voor het plaatselijk kerkenwerk. 

Giften 

Er is een gift van € 50,- ontvangen voor de herinrichting van de kerk. Hiervoor 

hartelijk dank. 

 

Verzilveren certificaten 2016 

Voor diegene die het gemist hebben in het kontaktblad van oktober, hierbij de 

certificaten die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk in 2009 en verzilverd 

kunnen worden.  

 

00103 00182 00260 00308 01364 01436 00144 00205 00404 01256 01404 01481 

00109 00184 00265 00312 01366 01452 00145 00207 00412 01277 01406 01482  

00117 00188 00267 00315 01368 01458 00153 00213 00416 01287 01407 01486  

00138 00195 00273 01203 01372 01463 00156 00227 00422 01293 01408 01490  

00140 00201 00274 01226 01374 01474 00161 00229 00424 01308 01420 01491  

00169 00234 00280 01329 01425 01496 00171 00240 00288 01330 01430 00172  

00243 00291 01333 01431 00175 00250 00297 01340 01433 00176 00257 00302  

01351 01434 

 

Verzilvering van deze certificaten is mogelijk tot 31 december 2016. 

Indien u uw certificaten wilt verzilveren kunt u contact opnemen met Bernadette 

Paping-Geertman (telefoonnummer 055-5416965) 

 

Oudejaarscollecte 

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. Vorig 

jaar hebben wij u ook verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf over te maken onze rekening 

 NL35 RABO 03367 61961 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. Dit is goed bevallen. Zo worden 

administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.  

Begroting 2017 

 

Inkomsten  

Onroerende zaken, rentebaten, baten kerkhof en Jeugdhuis, collectes, giften 

en subsidies, Solidariteitskas 

€ 91.321,00 

Kerkbalans € 52.000,00 

Totaal € 143.321,00 

  

Uitgaven  

Lasten kerk. Gebouwen, Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, koster en 

organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage Solidariteitskas, Quotum 

en contributies 

€ 143.053,00  

 

  

Batig resultaat € 268,00 

 

De begroting voor 2017 is in de kerkenraadsvergadering van 7-11-2016 goedgekeurd en vastgesteld.  
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De begroting kan worden ingezien in de week van 6-9 december 2016. U kunt daarvoor contact opnemen met 

M. de Croon. Tel. 055-5053667. De begroting is tevens te zien op onze website: www.pknloenenveluwe.nl 

 

Kerkbalans 2017  

Het thema voor Kerkbalans 2017 is Mijn kerk verbindt.  

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-

woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar 

waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze 

handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan 

de wereld waarin wij leven.  

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te 

zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht 

kan in de kerk. 

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven 

zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we 

ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële 

bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu 

én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. 

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 2017. 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 kan blijven verbinden, nu en in de toekomst.  

 

Giften door middel van een overeenkomst periodieke gift.  

Graag willen wij u 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 uw inkomen. 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.  

Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in januari 2017 bij u wordt bezorgd.  

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 € 1,00 en 

van € 2,00.  
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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 € 1,00 en € 2,00. Zodra het 

bedrag binnen is wordt dat aan de heer Kelder gemeld en zorgt hij verder voor de afhandeling. 

 

De Zonnebloem 

 

Wat heeft u ons dit jaar weer geweldig ondersteund door het meedoen aan de Zonnebloem 

loterij. We zijn u daar echt zeer erkentelijk voor. Ook een dank aan al onze medewerksters 

die zich hier weer voor hebben ingezet! Geweldig dames!  

Ook al gunnen wij iedereen een prijsje en is de hoofdprijs dan wel niet in Loenen gevallen, 

maar toch....... dit jaar hebben verschillende loten een prijs gewonnen, het gaat om loten die 

eindigen met de nummers; 5971 - 901 - 765 – 402. U allen, van harte gefeliciteerd! Op het lot staat 

vermeld hoe u de prijs in ontvangst kunt nemen. Heeft u daarbij graag hulp? 

Neemt u dan contact op met een van onze medewerksters. 

Nogmaals hartelijk dank namens ons allen, de Zonnebloem afd. Loenen, Stefie Eijmans. 

 

Jaarlijkse kerstverkoop 

 

Ter herinnering nog even de datum en tijd van de Kerstverkoop.  

Zaterdag 17 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 Tel: 5051980.  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 

 

Afwezig 

 

Mijn laatste vrije dagen neem ik tussen Kerst en Oud en Nieuw op, dus van 27 december tot en met 31 

december. Op deze laatste dag van het jaar zal ik wel voorgaan in de dienst. 

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba mevrouw D. Nieuwenhuis, tel. 5052072. 

 

Vanuit de pastorie 

 

Wensen wij iedereen goede en gezegende Kerstdagen, een feestelijke jaarwisseling en een voorspoedig 2017 

onder Gods zegen toe. Denken we ook aan hen die tegen deze maand opzien en voor wie er weinig te vieren 

valt? 
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In Memoriam 

 

Op 5 Oktober is in de leeftijd van 64 jaar overleden Jan Koekkoek. De Crematie heeft plaats gevonden op 21 

oktober. Wij wensen zijn kinderen kleinkinderen en familie voor nu en in de toekomst kracht en sterkte toe. 

 

Op 26 oktober overleed toch nog plotseling Elisabeth Meijer-Klomp Horstweg 4. Zij is 79 jaar geworden. Bep 

was een lieve, zorgzame en toegewijde vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. 

Zij was een opgewekte en vrolijke vrouw, die van de goede dingen in het leven heeft genoten, hoewel zij ook 

het nodige verdriet heeft meegemaakt. De afscheidsdienst vond plaats op 1 

november in het Jeugdhuis. Daar stonden wij ondermeer stil bij de woorden van 

psalm 103. 

Aansluitend hebben wij haar naar haar laatste rustplaats gebracht. 

Van harte leven wij mee met haar man Dick, met Ronald en Anita en met Suzanne en 

Emiel. Voor de komende tijd wensen wij hen Gods troostende nabijheid toe. 

 

OP 29 oktober is in de leeftijd van 100 jaar overleden Pieter Jan Lok. De 

afscheidsdienst vond plaats op 4 november. Waarna de Crematie plaats vond in 

Dieren. Wij wensen de familie Gods troost en de zegen toe. 

 

Op 5 november kwam er een einde aan het leven van Martinus Johannes Rouwenhorst, Hoofdweg 32. Martin is 

72 jaar geworden. In de laatste paar maanden is zijn gezondheidstoestand snel achteruitgegaan.  

Op 11 november vond in rouwcentrum Rouwenhorst in Apeldoorn een afscheidsbijeenkomst plaats. Daarna vond 

de begrafenis in besloten kring plaats op ons kerkhof. 

Wij leven van harte mee met zijn vrouw Minie, met de kinderen, kleinkinderen en de overige familie. Veel 

sterkte en kracht wensen wij hen toe. 

 

Verjaardagen 

 

Op 4 december hoopt mevr. M.J. Dicou - Gorsseling 91 jaar te worden. Wolff Gabrielsweg 5, 7371 B.H.  

Loenen Gld. 

Op 7 december hoopt mevr. R.E. Muller-Thomassen 85 jaar te worden.  Hattinkerf 20, 

7371 AZ 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. 

 

Huwelijksjubilea 

 

8 december hopen de heer en mevr. G.J. Waanders-Reuvekamp hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Zij wonen Leeuwenbergweg 14, 7371 AL Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze 

mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.  
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Kerst samenzangdienst 

 

Het Beraad van Kerken organiseert in samenwerking met OLTO op 18 december de jaarlijkse Kerstsamenzang. 

Iedereen is om 19.00 uur van harte welkom in de RK kerk aan de Hoofdweg. 

Het Harmonieorkest o.l.v. Willem van Zee zal niet alleen de samenzang begeleiden, 

maar ook enkele muziekstukken ten gehore brengen. Verdere medewerking wordt 

verleend door pastor I. Kantoci en ds. J.W.C. van Driel. Het thema is: 

 

                                               “VREDE OP AARDE?” 

 

De eindcollecte is bestemd voor de World Music Box Foudation. Van onze vroegere 

dorpsgenote Linda Blom, die bij deze organisatie betrokken is, ontvingen wij de volgende tekst: 

 

World Music Box 

Op scholen in de townships van Zuid-Afrika geeft de World Music Box sinds 2004 

muziekonderricht aan achtergestelde kinderen. Sinds 2009 reist Linda Blom, klassiek 

slagwerker en docent muziek, naar deze scholen. Sinds enige jaren heeft Linda de leiding over 

de muziekprojecten in noordelijke plattelandsgebieden van de provincie Limpopo en de township Atteridge, 

Pretoria West. De projecten vinden vooral plaats op lokale basisscholen. Muziekeducatie vindt er nauwelijks 

plaats door een gebrek aan overheidsbeleid op dit vlak en de beperkte opleiding en algemene ontwikkeling van 

de leerkrachten. Vooral op het platteland is het lastig om goed opgeleide leerkrachten taan te stellen. In het 

onderwijs ligt de prioriteit op rekenen en taal. Cultuureducatie krijgt vooral gestalte door persoonlijk 

initiatief van de leerkrachten. Wij spelen in op deze belangstelling. Ons werk werpt hierdoor vruchten af.  

 

De Wereld Music Box brengt de basis van muziek, met name met slagwerk (daarvoor zijn speciaal de music 

boxjes ontwikkeld). Daarnaast worden er blokfluitworkshops gegeven aan de kinderen om later een 

blaasinstrument te kunnen bespelen. Verder is er aandacht voor zang en dans. Alles op simpele wijze, zonder 

dat men afhankelijk is van duur en ingewikkeld lesmateriaal. Onze aanpak staat daardoor aan. 

 

Voor ons werk is financiële steun noodzakelijk. De deelnemers aan de reis betalen zelf de vliegreis en eten en 

drinken. Bijdragen voor onze campagne zijn hartelijk welkom, vooral voor de aanschaf van muziekmaterialen 

zoals de muziekboxjes, drumsticks, etc. 

Uw bijdrage zijn van harte welkom op bankrekening NL44 INGB 0003 4387 51 tnv Stichting World Music Box 

Foundation onder vermelding van muziekproject Zuid-Afrika 2017. 

 

In het voorjaar van 2017 zullen wij verslag uitbrengen van ons 

project in Zuid-Afrika. 

 

Linda Blom 

06 2806 6012 

linda.blom@gmail.com  

www.worldmusicbox.nl  
 

Linda met collega Kevin tijdens workshop in Elandsdoorn Zuid-Afrika 

 

mailto:linda.blom@gmail.com
http://www.worldmusicbox.nl/
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Kopij volgend nummer  

 

Voor het januari nummer 2017 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 15 december 2016 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 december 2016. 

 

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

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

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 vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Nada Mandic   tel: 06 – 81608738 

Bruno vd Werff  tel: 06 - 40372602 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 

 

Doopviering 

 

Op zondag 27 november zijn gedoopt:  

Joyson Ossendorp zoon van Wim en Laura Ossendorp-de Gans en Sem Klomp zoon van 

Marcel Klomp en Judith Arendsen. 

Wij wensen dat Joyson en Sem met hun ouders zich thuis mogen voelen in onze 

gemeenschap. 

 

 

 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelleesgroep Eerbeek 

 

Lezen in de Bijbel. 

Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.  

Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog 

iets te zeggen? 

Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten? 

We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te 

overwegen. U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen. Iedereen met 

belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude 

geschriften is van harte welkom. De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die 

gaan over “gebed in de Bijbel”. De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding 

van Pater Dries van den Akker, sj. 

. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat). 

Data:    12 december,  

Tijd:    van 19.00-21.00u 

Plaats:    Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek 

Info en aanmelden bij: Anneke van der Werff-Verbraak 

    telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046 

    of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com 

 Namens het pastorale team, 

 Ronald den Hartog    recdenhartog@gmail.com 

Anneke van der Werff-Verbraak  avdwerffverbraak@gmail.com 

 

 

mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
mailto:recdenhartog@gmail.com
mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
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Kindje wiegen 

 

Zondag 25 december om 11.30 uur in de Antonius Abt Kerk Hoofdweg 51 in Loenen 

Alle kinderen groot en klein zijn welkom 

en papa, mama, opa, oma mogen ook gezellig meekomen! 

 

Iedereen mag een pop of een knuffel meenemen naar de kerk. 

We gaan samen de mooie kerststal bekijken, gezellig zingen,  

muziek maken, iets moois kleuren en luisteren naar het Kerstverhaal.  

We zouden het leuk vinden als jij ook komt! 

 

Werkgroep Kindje Wiegen 

 

Slotviering H. Geestkerk, Eerbeek 

 

Uitnodiging. 

Op zondag 4 december zal er voor de laatste keer een eucharistieviering worden gehouden. De viering heeft 

als thema: "Draagt goede vruchten''. Het wordt een sobere viering die recht doet aan de gevoelens en de 

beleving rond de sluiting van onze kerk. Aanvang is om 10.00 uur. 

De viering is in samenspraak met de Locatieraad, Pastoraatsgroep en Pastoraalteam 

tot stand gekomen. Aan het einde van de H.Mis zal de kerk aan de eredienst worden 

onttrokken. Deze plechtigheden worden muzikaal begeleid en omlijst door ons koor  

Con Spirito. Na deze plechtigheden is er in het Pater Dekkerhuis gelegenheid om een 

kopje koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen. 

  

 

http://www.freefunchristmas.com/christmas-coloring-pages/nativity-coloring-page/
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Er wordt een periode van ruim vijftig jaar kerkbeleving in Eerbeek afgesloten. Ondanks de bezwaren van de 

Eerbeekse parochianen heeft het parochiebestuur geen andere mogelijkheden gezien dan sluiting van onze  

H. Geestkerk. 

Er is nu een moment gekomen om niet terug te kijken maar onze blik naar de toekomst te richten. 

We mogen ons gelukkig prijzen dat de stichting Pater Dekker de kerk heeft gekocht, en voor onze  

Eerbeekse gemeenschap kan behouden.  

Henk Gerritsen.  

 

Wereldlichtjesdag 

 

Elfriede Arriëns van het gelijknamige Elfriede Arriëns Individuele uitvaartzorg en Wilhard Jansen van de 

Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding verzorgen op zondagavond 11 december Wereldlichtjesdag vanaf 

18.30 uur in de buitenlucht bij de Heilige Geest kerk, gelegen aan de H.A. Lorentzstraat 20 te  Eerbeek. 

Iedereen is welkom. 

Wereldwijd wordt op diverse plaatsen op deze 2e zondag in december, Wereldlichtjesdag gehouden en steken 

mensen om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan een overleden kind.  

 

Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, familieleden en iedereen die zich 

verbonden voelt is welkom! Sommigen herdenken een volwassen kind, anderen 

zijn er voor een kind dat geen kans kreeg voor zijn eerste ademhaling of 

kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Er zijn mensen 

voor wie het verlies nog vers is en anderen voor wie dat al vele jaren geleden was. De pijn van het gemis en het 

verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, verbinden mensen die elkaar niet kennen.  

Dit ingetogen samenzijn waarbij we al die kinderen gedenken, wordt omlijst door voordrachten, gedichten, 

muziek en het speciaal voor deze dag geschreven lied ”Precious Child” dat live wordt gezongen door Maira 

Huisman-Campfens uit Loenen. “Een lichtje bieden in de ‘feestelijke’ decembermaand voor diegenen die door 

het overlijden van een kind pijnlijk worden geconfronteerd met het gemis” aldus Elfriede Arriëns.  

Deze bijeenkomst, die ongeveer drie kwartier duurt, zal worden afgesloten met een kop warme chocola en er 

is gelegenheid na te praten. 

Wanneer men niet bij de samenkomst aanwezig kan zijn en toch Wereldlichtjesdag mee wil vieren, kan thuis 

een kaars worden opgestoken om hiermee dit initiatief te onderschrijven. 

Ook is er de mogelijkheid zelf een gedicht voor te dragen of de naam van een kind te noemen. Neem daarvoor 

uiterlijk 24 november a.s. contact op met Elfriede Arriëns of met Wilhard Jansen  

Elfriede Arriëns Individuele uitvaartzorg 06-23 713 909 of elfriede.arriens@upcmail.nl 

Wilhard Jansen, de Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding 06-55971776 of info@de-verbinding.net 

Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom aan de H.A. Lorentzstraat 20 te Eerbeek.  

De toegang is gratis. 
 

Adventsaktie 

 

                                             

Straatkinderen terug naar huis in Rwanda  

Rwanda heeft te kampen met het probleem van straatkinderen. De organisatie 

Fidesco helpt kinderen die in de hoofdstad Kigali op straat leven en vangt deze 

kinderen op.  

mailto:elfriede.arriens@upcmail.nl
mailto:info@de-verbinding.net
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Geestelijke en materiële hulp voor straatkinderen       

 De straatkinderen leven in de probleemwijken waar geweld, drugsgebruik, misbruik en diefstal veel 

voorkomen. Fidesco heeft enkele gebouwen ingericht om kinderen op te vangen. Hun doel is om hen weer terug 

bij hun gezin te plaatsen. Dit project richt zich op 3000 straatkinderen (voornamelijk jongens). Het centrum 

verwacht dat er in de periode 2016 - 2018 ongeveer 220 kinderen weer thuis zullen wonen en dat er 330 

kinderen opgevangen worden in het centrum.  

 

Geleidelijke overgang van straat naar gezin   

De kinderen worden in drie fasen geholpen. In een eerste fase leggen 

de maatschappelijk werkers contact met de kinderen op straat. 

Wanneer dit contact goed is, gaan ze over op de tweede fase: de 

opvang van de kinderen in het centrum. Per periode van drie tot zes 

maanden worden er gemiddeld 50 kinderen opgevangen. Zodra de 

kinderen opgenomen zijn in het centrum, gaan opsporingsagenten van 

de organisatie op zoek naar hun gezinnen.  

Duurzaamheid                                                     

Fidesco werkt niet alleen met de kinderen zelf, maar ook met hun gezinnen. Ze helpen hen om hun inkomen te 

vergroten. Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk is van giften, heeft Fidesco een stuk 

landbouwgrond en een kippenstal.   

Een bijzondere naam                                      

Het werk met straatkinderen is in 1992 gestart door een Rwandees echtpaar, Cyprien en Daphrose Rugamba. 

Zij zijn tijdens de genocide van 1994 vermoord. Het centrum waar de straatkinderen worden opgevangen is 

naar hen vernoemd: CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba). 

De Adventsaktie wil 70.000 euro bijdragen. U kunt uw bijdrage geven door: 

De collecte tijdens de vieringen in het derde weekend van de Advent 10/11 december.  

Uw bijdrage storten op rekening IBAN NL89INGB0653100000 van de Adventsactie ten gunste van het 

project ‘Rwanda’.  

 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

Op Vrijdag 2 Dec. is er weer een klussenmorgen voor onderhoud rondom kerkhof en kerk. 

Iedereen is van harte welkom, en de koffie staat zoals gewoonlijk om 8.30 uur klaar. 

  

De kerkhofgroep wenst Willem veel beterschap.  

 

Diversen Eerbeek 

 

Amnesty International 

Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Die dag kunt u brieven schrijven of 

kaarten sturen naar mensen of organisaties voor wie de rechten onder druk staan of niet nagevolgd worden. U 

kunt overdag terecht bij de Wereldwinkel in Eerbeek. 

Wij willen graag aan het eind van het jaar iedereen bedanken voor de handtekeningen die gezet zijn onder de 

brieven die nu met enige regelmaat rond de vieringen in Loenen klaarliggen.  Je zou het misschien niet 

verwachten, maar toch: soms helpt het echt! 
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Kledingbank 

In het kader van de advent willen we rond de viering op zondag 18 december kleding inzamelen voor de 

kledingbank in Apeldoorn. Bruikbare en gewassen kleding kunt u dan achter in de kerk deponeren. Alvast 

bedankt.  

 

Kerstviering Kruiskerk Eerbeek 

De kerstviering met een feestelijke broodmaaltijd zal worden gehouden op 

vrijdag 16 december in de Kruiskerk en wordt georganiseerd door de 

gezamenlijke kerken en de P.C.O.B. Aanvang 15.00 uur en vanaf 14.30 uur is 

men welkom. Het is van belang dat men zich opgeeft voor deze middag en of 

men aan een dieet gebonden is.  

In de Kruiskerk ligt vanaf 4 december een intekenlijst en men kan zich 

telefonisch opgeven bij Ellen Teunissen tel. 653850; Lida Gerritsen tel. 0650260255 en Rens van Beem tel. 

651389. Opgeven kan tot maandag 12 december. 

 

Koffiemiddag Eerbeek 

In december is er GEEN koffiemiddag in het Pater Dekkerhuis. De volgende keer is op 26 januari. LET OP: de 

tijd is veranderd! Voortaan beginnen we om 14.30 uur en gaan door tot 16.30 uur. Een half uurtje langer dus, 

omdat het zo gezellig is. Kom ook eens een keertje langs! 

 

Kerstherberg 2016 

 

Dit jaar hoeft niemand alleen te zijn met Kerst. Op zondag 25 december, eerste kerstdag, is de Kruiskerk in 

Eerbeek (Dr. Gunningstraat 27), de hele dag een herberg. Na de dienst van 10.00 uur drinken we koffie, 

daarna is er voor eenieder die dat wil een maaltijd, muziek en gezelligheid. 

Hoe gaat de dag eruitzien? 

10.00 uur: Kerstviering met na afloop koffie voor iedereen  

13.30 uur:  Stamppottenbuffet (hier moet u zich voor opgeven) 

15.30 uur:  Samenzijn in de kerkzaal met zang en muziek (we zingen veel   

                         kerstliederen) Iedereen is hierbij welkom, ook degene die niet    

                         deelnemen aan het buffet. 

16.30 uur:  Koffie, thee met iets lekkers, ook voor de bezoekers van het zang  

                         uurtje. 

17.30 uur: Afsluiten 

Voor wie is deze dag? 

Voor mensen die niet alleen, maar graag met anderen het kerstfeest willen vieren. 

 

Het buffet 

U kunt zich tot en met maandag 19 december telefonisch opgeven voor het buffet bij Aad en Gonny van der 

Ruijt 055 5053216 of per mail  a.ruijt@chello.nl  

Wilt u bij opgave vermelden of u vegetariër bent en eventuele dieetwensen overleggen?  

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.   

 

Hoe kunt u helpen? 

Wij hopen dat u, als gemeentelid of dorpsgenoot, mee wilt helpen om het buffet en het lekkers bij de koffie 

te realiseren.  Als verschillende mensen een stamppot kunnen maken voor 4 of 6 personen en deze naar de 

kerk in Eerbeek willen brengen, komen we een heel eind.  

mailto:a.ruijt@chello.nl
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Om de variatie te bewaken willen wij graag uiterlijk 19 december van u weten wat u gaat maken en of u dat 

eerste kerstdag kunt brengen.  U kunt bellen 055 5053216, mailen a.ruijt@chello.nl  en zelfs appen  

0610581625 met ons. 

Met hulp van u wordt het dit jaar een heel fijn kerstfeest voor iedereen. 

Aad en Gonny van der Ruijt  

 

Kerstbijeenkomst KVV  

 

Op 20 december a.s. komen wij bij elkaar om ons voor te bereiden op de komende kerst. U 

wordt dit jaar wat vroeger verwacht nl. 18.30 uur, in het parochiehuis. Heeft u zich nog 

niet opgegeven dan kan dat nog tot 12 december a.s. bij Thea Derksen, tel: 5051798.  U 

ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. 

Het bestuur heeft weer voor een stijlvol programma gezorgd en zoals gebruikelijk gaan we samen aan tafel.  U 

bent van harte welkom.  

 

Popkoor Young Voices - kerstconcert  

 

 
Wij zijn “Popkoor Young Voices”. 

We gaan een geweldig kerstconcert geven op dinsdag 20 december in de RK kerk van 19.30 uur tot 20.30 

uur aan de hoofdweg 51 in Loenen op de Veluwe. 

Kom genieten van de mooie akoestiek in deze prachtige kerk, die ons concert extra glans gaat geven. We laten 

vrolijke, swingende Kerstliedjes horen, die we gaan afwisselen met sfeervolle kerstnummers.  

Dit Kerstconcert wordt begeleid door onze eigen muziekband. 

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk om ons koor te financieel te ondersteunen.  

Vrolijke groeten van “Popkoor Young Voices” uit Eerbeek 

 

Kerstwens 

 
Waar de STER toen    Waar MENSEN vandaag 

in het holst van de nacht  in de stilte van de nacht  

bleef stilstaan,    mogen THUISKOMEN bij elkaar  

Kwam God tot ons,    breken en delen, met herder en wijzen 

Klein en kwetsbaar   met vriend en vreemde                

Als een pasgeboren kind  blijft de ster telkens opnieuw even stilstaan   

       

  

  Waar JIJ en IK morgen  

  teder en oprecht  

  kwetsbaar en vol vertrouwen,  

  durven zeggen en ervaren 

  met vriend en vreemde, 

  ‘WEES NIET BANG, IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU’ 

  Komt God steeds opnieuw tot jou  

  opnieuw even stilstaan. 

 

mailto:a.ruijt@chello.nl
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Liturgische vieringen 

 

Zo. 04 dec. ’16 Eucharistieviering: slotdienst Eerbeek – Voorg. pastor Daggenvoorde 

 Intenties: Overl. Fam.Bijvank/ jaargetijde Gerardus Antonius Reusken/ 

                                    Willem Joseph Visseren 

 

Zo. 10 dec. ‘16  Woord en communieviering – Voorganger dhr. Oude Voshaar 

Intenties: Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman/Jan Jozef Werensteijn/ 

                                Willem Joseph Visseren/Hendrikus Antonius Reulink 

 

Za.  18 dec. ’16 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 

  Intenties:   Gerhardus Marinus Dunhoft/Willem Joseph Visseren/ overl. echtpaar  

    Kamphorst-van Schaik/ overl. fam. Bijvank/ Jan Breij / Hermannus  

    Wilhelmus Bijvank 

 

Za. 24 dec. ’16 Gezinsviering (18.00u) – Voorganger pastor Vroom  

 

Za 24 dec. ’16 Woord en communieviering (20.00u) – Voorganger pastor Kantoci 

 Intenties: Overl. Fam. Klomp-Streppel/Wim Biezeman/Overl. Ouders Lieferink-Slief 

    Jan en Lina Schotman-Reusken/Antonia Grada Klomp/Herman Rutgers/ 

                              Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek/Willem Joseph Visseren/ 

                              Overl. Ouders Blom-van Oene/Jaargetijde Hendrik Blom/Jan Derksen/ 

                              Fam. Derksen-Hafkamp/Fam. Derksen-Streppel 

 

Za  24 dec. ’16 Eucharistieviering (22.00u) – Voorganger pastoor Sebastian 

 Intenties: Cor Hoogervorst/ Antonia Wilhelmina Maria Linthorst – Pijnappel 

    en voor de opa’s en oma’s Linthorst en Pijnappel. 

 

 

Zo. 25 dec. ’16 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl. Ouders Diks-Reulink/ Overl. Ouders Theo en Marie Hamer- 

    Harmsen/ Antonius Martinus Kamphorst/Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde/ 

                         Johanna Geertruida Udink-Adriaansen/ Henk Derickx/ Hendrikus Antonius  

    Reulink/ Overl. Fam. Gerritsen-Verstege 

 

Za.  31 dec. ’16 Woord en communieviering – Voorganger pastor Kantoci 

Intenties: Jaargetijde Bennie Slief/Jan Jozef Werensteijn/ Willem Joseph Visseren/ Cor 

Hoogervorst 
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Kerkdiensten december 

 

Protestantse gemeente 

Zondag 4 december   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Heilig Avondmaal -Koffie na de dienst  

       Coll.: Heilig Avondmaal collecte voor de Kap Apeldoorn 

Zondag  11 december   10.00 uur  Drs. K. Bulens -  Apeldoorn     

Zondag  18 december  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Zondag  18 december     19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/ pastor I.Kantoci   

       Oecumenische kerstsamenzang i.s.m. “Olto”  

       RK– kerk 

Zaterdag 24 december 19.00 uur  Kerstviering See You Again 

       Coll.: Collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel Pakistan 

Zaterdag 24 december 22.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Kerstnachtdienst m.m.v. gospelkoor “Yes” uit   

                                                                                    Oosterbeek 

       Coll.: Collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel Pakistan 

Zondag 25 december  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Kerstmorgendienst m.m.v. Olto 

Zaterdag 31 december  19.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

        Oudejaarsavonddienst 

 

See You Again: 11 en 18 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  4 dec. (Eerbeek) 10.00 uur Eucharistieviering – Slotviering H. Geestkerk Eerbeek  

    Voorganger pastor Daggenvoorde – mmv Con Spirito 

Zaterdag 10 dec. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

       Voorganger dhr. Oude Voshaar – mmv Con Spirito 

Zondag 18 dec. (L) 10.00 uur Eucharistieviering 

   Voorganger pastoor Hofstede – mmv Con Spirito  

Zaterdag 24 dec. (L) 18.00 uur Gezinsviering  

  Voorganger pastor Vroom  

Zaterdag 24 dec. (L) 20.00 uur Woord en communieviering  

    Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. In Between 

Zaterdag 24 dec. (L)  22.00 uur Eucharistieviering 

   Voorganger pastoor Sebastiaan – m.m.v. Con Spirito 

Zondag 25 dec. (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger pastor Vroom – m.m.v. Con Spirito 

Zaterdag 31 dec. (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

   Voorganger pastor Kantoci – m.m.v. Con Spirito 

 

 


