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Diensten 
 
Zondag 5 maart is de eerste zondag in de 40 dagentijd. In deze periode van het kerkelijk jaar bereiden wij 
ons voor op Pasen, het grootste feest dat de kerk mag vieren. Gastpredikant zal dan zijn ds. A. Boelhouwer uit 
Wageningen. 
Een week later 12 maart, is het Biddag voor gewas en arbeid. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn we 
dan te gast bij De Groote Modderkolk. Elders in dit nummer kunt u meer over deze dienst tussen de koeien 
lezen. 
Op 19 maart zal de dienst worden geleid door drs. K. Bulens uit Apeldoorn. 
Na afloop van de dienst op 26 maart hopen we onze nieuw ingekomen gemeenteleden te verwelkomen met een 
kopje koffie of thee. Ook hierover kunt u elders in dit nummer meer lezen. 
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten! 
 

Gesprekskring 
 
De gesprekskring komt in deze maand twee keer bijeen. Op maandag 6 maart zijn we vanaf 20.00 uur te gast 
bij Corrie de Kool, Eerbeekseweg 105 (tel.nr. 5053839). We hopen dan de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het 

Johannesevangelie te bespreken. Op maandag 20 maart zijn we vanaf 20.00 uur welkom bij 
Mineke den Hollander, Dalenk 40 (tel.nr. 5051416). Op die avond komen Johannes 17, 18 en 19 
aan de orde. Wilt u bij verhindering contact opnemen met de gastvrouw? 
 

Diaconie 
 
5 mrt. Collecte De Glind 
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de 
knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. 
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door 
allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. 
De Rudolphstichting (De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de 
Protestantse Kerk in Nederland) is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor 
verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit 
dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek 
maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject 
kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen. Meer 
informatie www.kerkinactie.nl 
 
26 mrt Collecte Steun mensen in de knel, Pauluskerk Rotterdam 
De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder 
papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en 
kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk ‘De 
Diamant’ genoemd - uit. Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in het restaurant kunnen 
ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarover nadenken maakt je sterk en dapper. Op 

http://www.kerkinactie.nl/
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de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de 
verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. 
Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. Het 
centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée. Er werken zo'n 250 vrijwilligers. Meer 
informatie www.kerkinactie.nl 
 
 Collecte opbrengsten 
Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  
Okt 2016 
 

155 euro 30 euro 31 euro Nepal 
48 euro Nigeria 

Nov 2016 
 

193 euro  42 euro Columbia 
38 euro Binnenlands Diaconaat 

Dec 2016 
 

189 euro 31 euro 89 euro De Kap 
381 euro Kinderen in de Knel 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 
 

Kerkdienst tussen de koeien op 12 maart 
 
Zondag 12 maart as. heet Natuurmonumenten ons van harte welkom. De 
Potstal van de Groote Modderkolk is dan weer opgebouwd, om onder het 
toeziend oog van de Brandrode koeien een kerkdienst te houden. Hierin gaat 
voor, met medewerking van de bewoners van Verdandi, onze eigen ds. Hans 
van Driel. De dienst heeft als thema “Jullie zijn mijn handen”. Iedereen is 
van harte welkom!  De dienst begint om 10 uur en aansluitend is er 
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee of een glas 
limonade na te praten en het Open Erf met zijn boomgaard te bezichtigen.   
De collecte is evenals vorig jaar bestemd voor Verdandi. Het toen ingezamelde geld is niet in de algemene 
middelen gegaan, maar gebruikt voor de aanschaf van een afkortzaag en een decoupeerzaag. Ook dit jaar zal 
er weer voor een concrete bestemming worden gekozen. Tot zondag 12 maart. 
 

Narcissenactie 2017 
 

Op zaterdag 11 maart zal de jaarlijkse narcissenactie voor Loenen en 
buitengebieden worden gehouden. De opbrengst dit jaar gaat naar de verbouwing 
van het baarhuisje op het kerkhof. Het is de bedoeling om daar een eigentijdse 
toiletgroep van te maken, waarin o.a. een mindervaliden toilet. Onze vrijwilligers 
komen bij U langs de deur tussen 10.00 en 13.00 uur. Help hen om deze actie weer 
tot een succes te maken!  
Indien u die ochtend niet thuis bent en toch graag de narcissen wilt ontvangen, dan 

bestaat de mogelijkheid om deze te bestellen via ons mailadres: info@pknloenenveluwe.nl. Geef daarbij uw 
naam, adres en telefoonnummer op en het aantal potjes dat u wilt bestellen. Opgaaf graag vóór 8 maart. 
Wij hopen dat u geniet van de bloeiende bollen! Bij voorbaat onze dank. De kerkrentmeesters. 
 

http://www.kerkinactie.nl/
mailto:info@pknloenenveluwe.nl
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Kerkrentmeesters 
 
Resultaten actie Kerkbalans 2017 
De actie Kerkbalans is bedoeld om de kerkelijke gemeente in stand te houden. De bijdrage die u betaald wordt 
gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente: het onderhoud van de gebouwen, de 
verwarming, de verlichting, personeelskosten, bijzondere vieringen, etc. 
 
    2016  2017  T.o.v. vorig jaar 
Toezegging Kerkbalans  € 53.844,00 € 51.368,50 € 2.475,50 lager 
Aantal toe zeggers  410  407  3 minder 
Gemiddeld bedrag  € 131,33 € 126,21 € 5,12 lager 
Toezegging Kontaktblad € 4.244,50 € 4.513,50 € 269,00 hoger 
 
Hoewel er een kleine daling is ten opzichte van vorig jaar, zijn we nog steeds enorm blij met het toegezegde 
bedrag.  
Uit ervaring weten we dat er na de actie Kerkbalans nog toezeggingen en stortingen binnen komen, waardoor 
het resultaat aan het eind van het jaar hoger uitkomt. We hopen dat de leden die het formulier nog niet 
hebben ingeleverd dit alsnog doen.  
 
Voor het Kontaktblad is iets meer toegezegd dan in 2016.  
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage, alsmede de lopers die ook dit jaar weer op pad zijn 
gegaan en waar wij elk jaar weer een beroep op kunnen doen. 
 
Mazzelschuur 
Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee. Voorsterweg 56 tussen 10.00 en 
12.00 uur om spullen te brengen of te kopen. Afgelopen maand zagen wij weer veel 
nieuwe gezichten van mensen die kwamen kijken en kopen in de Mazzelschuur. Dit 
resulteerde weer in een mooie opbrengst van €403,79. Komt u ook eens kijken? U bent 
van harte welkom. 
 

Welkom nieuw gemeentelid! 
 
Uit onze ledenadministratie blijkt dat u afgelopen jaar lid bent 
geworden van onze gemeente. De kerk in Loenen is echt een kerk van 
het dorp. Graag willen wij u, samen met alle anderen die het afgelopen 
jaar in Loenen zijn komen wonen, uitnodigen voor een kopje 
koffie/thee of glas limonade om elkaar te ontmoeten en u te 

informeren over wat wij als gemeente zoal doen. 
Graag zien wij u zondag 26 maart om 11.00 uur in de nieuw ingerichte multifunctionele kerk. U kunt dan gelijk 
de nieuwe inrichting bekijken. Onze predikant, ds. Hans van Driel en de gemeente zien u graag de 26e. 
Voor vragen kunt u ons ook even bellen. 
Met vriendelijke groet, namens de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 
 
Dinie Nieuwenhuis: tel: 055-5052072 en Bernadette Paping: tel: 055-5416965 



 
Kontaktblad Loenen 

 
 

5 

Verslag Classicale vergadering 25 januari 2017 
 
Opening 
Dit jaar gedenken we dat Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen publiceerde en zo de reformatie in gang 
zetten. Dr. Theo van Willigenburg, cantor van de Evangelische Lutherse kerk houdt hierover een boeiende 
Tischrede. Thema is ‘de vrijheid van een Christen’. Luthers bekendste werk is de ‘De geknechte wil’.  Hoezo 
zijn wij dan bevrijdt als onze wil gebonden is? Met gebonden zijn bedoelt Luther dat we geen keuzes kunnen 
maken die ons in een goed blaadje brengen bij God.  Op één of andere manier komen we altijd bij het kwade 
uit. De zonde regeert.   
Hoe weten we dan wat zonde / het kwade is? Dat weet de mens pas als hij bevrijd is. Gerechtvaardigd zijn, 
daar draait het om. Zonde is geen voorwaarde om gerechtvaardigd te worden. Nee, het is juist andersom. De 
rechtvaardiging geeft het zondebesef. Waar wij van nature om vergelding vragen, stelt Christus: Heb u 
vijanden lief. Dat is andere taal. Het is leven in een vrije ruimte die geschapen wordt in nabijheid van Jezus 
van Nazareth.  Geloof is niet te vatten met woorden als overtuiging of aanvaarding van een waarheid. Geloof 
wordt ons geschonken; een genadegave.  
 
De vergadering neemt de volgende besluiten: 
In het moderamen zijn gekozen: 
• ds. Marrit Bassa, predikant in Voorst, preses 
• ds. Gerdina Loeve, predikant in Apeldoorn, assessor 
• Gerrit Bok, ouderling, lid van Apeldoorn AK, scriba 
• Steven Lobregt, notulist, penningmeester, lid De Fontein 
 
In het breed moderamen zijn gekozen: 
• ds. Arjan de Graaf, Hoenderloo, secundus ds. B. Jongeneel, Eben-Haëzerkerk  
• diaken Wim Witteveen, Beekbergen 
• diaken Hans Kiel, Grote Kerk 
• ouderling-kerkrentmeester Antoon Menkveld, 2e scriba, Hall, secundus Gerjan Nijland, Zutphen 
 
Er wordt onder dank voor hun inzet afscheid genomen van de visitatoren ds. Hans van Driel en ds. Hanny van 
Boggelen. Gezien alle op handen zijnde wijzigingen worden geen vervangers aangesteld. 
 
Toelichting bij 1e pakket wijzigingsvoorstellen  
Dr. Jaap van Beelen heeft een presentatie gemaakt. Deze is aan de 
kerkenraden toegestuurd. Het gaat deze avond om het stellen van 
verhelderende vragen. De inhoudelijke discussie wordt in de 
kerkenraden gevoerd en op de volgende classicale vergadering.  
 
De kerk heeft in Kerk 2025 ‘Back tot de Basics’ in gang gezet. Transparantie, eenvoud en Ruimte. Het nieuwe 
beleid leidt tot aanpassen van de kerkorde.  Zijn we binnen de kerk bezig met bezinning op geloof, 
geloofsoverdracht en communicatie in de missionaire situatie? Hoe zit dat met bestaande gemeenten en met 
nieuwe geloofsvormen. Welke structuur is noodzakelijk? Daarbij passen diaconaat en maatschappelijke 
presentie. 
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De volgende 10 kernvragen worden aan de kerkenraden voorgelegd. 
1. Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die ertoe 

leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75? 
2. Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks 

een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een 
lid van de classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen? 

3. Kunt u instemmen met de sleutelrol dit de voorzitter van de classicale 
vergadering (classispredikant genoemd) straks zal spelen? 

4. Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting tussen de 
gemeenten? 

5. Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar dat de 
classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de classis te 
bezoeken? 

6. Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen in een 
gemeente voorlopige maatregelen te nemen? 

7. Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode (vijf ambtsdragers per 
classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één namens de Réunion 
Wallonne)? 

8. Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen? 
9. Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, waardoor 

kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere (wijk)gemeenten te 
ontwikkelen? 

10. Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen? 
 
Op de informatieavond kon dr. Jaap van Beelen bijna alle informatieve vragen goed plaatsen en toelichten.  We 
wensen de kerkenraden veel wijsheid toe met het beantwoorden van deze vragen.  
Afsluiting 
De preses sluit de vergadering en we zingen in de kerk met elkaar het Lutherlied.  
Steven Lobregt, notulist classicale vergadering Apeldoorn 
 

Collecteweek ZOA 
 
In de week van 20 t/m 25 maart 2017 gaan vrijwilligers in Loenen collecteren 
voor ZOA. Onder het thema ‘Vrede is niet te koop, een deken wel’, vraagt zij 
aandacht voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld.  

 
65 miljoen vluchtelingen wereldwijd 
‘Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen, een recordaantal en het worden er steeds meer.  
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en 
daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp 
te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Naast noodhulp helpt ZOA 
deze mensen ook na een ramp om hun leven weer op te bouwen’. 
Tip 
Mocht u de collectant mislopen, dan kunt u ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €3) of via 
www.zoa.nl/doneer.  

http://www.zoa.nl/doneer
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Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich bij mij, collectecoördinator, opgeven, 
Christien Jurriens, Horstweg 19a ; tel. 055 -505 17 82  
 

Collecteweek Amnesty van 5 tot en met 11 maart 
 
Geef om vrijheid 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende 
keer een landelijke collecte. In ons dorp zullen van 5 tot en met 11 maart 2017 8 
collectanten de straat op gaan. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten 
langs de deuren en werd €1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty.   
 
Missie Amnesty  
Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken 
doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen. 
 
Waarom een collecte? 
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van 
overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare 
waarde voor de organisatie.  
Er zijn nog steeds meer collectanten nodig, geef een beetje van uw tijd en meld u aan bij Margriet Straver, 
0555052514. 
 

Vrijwilligersavond 
 

U als vrijwilliger bent onmisbaar voor onze kerk. Wilt u 13 oktober daarom vrijhouden, zodat 
wij u weer kunnen bedanken voor al uw hulp? Later dit jaar volgt dan meer informatie over de 
opgave en invulling van deze vrijwilligersavond. De Kerkenraad 

 
Oud IJzer inzamelpunt 

 
Elke laatste zaterdag van de maand  tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer 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 zes 
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 opbrengst vorige maanden was € 
De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. 
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Opbrengst Kerstverkoop 
 
De opbrengst van de Kerstverkoop op zaterdag 17 december 2016 in het Jeugdhuis is € 1951.68                                                                                                                                                                  

Dankbaar kijken wij terug op een geslaagde en hele gezellige 
morgen, met een prachtig resultaat.                                                                                                                                      
Allen die hieraan hebben bijgedragen willen wij daarvoor 
hartelijk bedanken. Namens een groep vrijwilligers, Betsy 
Efdé                                                                                                                      
Ik persoonlijk wil graag iedereen waar ik elk jaar weer een 
beroep op mag doen, hartelijk bedanken voor de fijne 

samenwerking, en de dames die dit jaar voor het eerst hebben geholpen hartelijk welkom, ik hoop volgend jaar 
weer een beroep op u te mogen doen want vele handen maken het voor iedereen makkelijker. Ook de 
dorpsgenoten waar ik groen mocht komen plukken of halen heel hartelijk bedankt, want zonder al dat mooie 
groen zouden wij niet zoveel kerststukken kunnen maken. Mijn excuses dat dit bericht een maand te laat is, de 
tijd ging nog harder dan ik al dacht.   Ik wens u niet minder welgemeen alle goeds voor de komende tijd en 
hoop aan het einde van het jaar weer een beroep op u te mogen doen. 
 

Giften 
 
In de afgelopen weken hebben wij € 50.- (fam. Z.) en € 50.- (fam. S.) ontvangen. Onze hartelijke dank voor 
deze goede gaven! 
 

Vrijwilligers Onderhoud Kerkhof 
 
Na de winterstop beginnen we weer elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 9.30 uur. Bij slecht 
weer de 2e donderdagmorgen van de maand. 
 

Afwezig 
 
Wij zijn afwezig van donderdag 16 maart tot en met zondag 19 maart. In dringende gevallen kunt u 
contact opnemen met de scriba van de kerkenraad mevr. E.H. Nieuwenhuis (tel.nr. 5052072). 
 

Vanuit de pastorie 
 
Wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. 
 
Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel 
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Verjaardagen 
 
Op 5 maart hoopt mevr. G. Sopjes-Klomp 96 jaar te worden. Zij woont: Het Zonnehuis - afd. Hamermolen, 
Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen. 
 
Op 8 maart hoopt de heer R.T.G. Dorland, 80 jaar te worden. Wolff Gabrielsweg 48, 7371 BJ 
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. 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het April nummer 2017 dient de kopij binnen te zijn:  

 
1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 Maart 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 
 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 Maart 2017 
 

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: 055-505175 

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

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Overdenking door Willem Klomp 
   
De maand maart wordt een veel bewogen maand. 
Op maatschappelijk gebied hebben we de tweede 
kamer verkiezingen waarbij we zien dat de kiezers 
polariserend tegenover elkaar staan. De 
opvattingen lopen uiteen van extreem-links tot 
extreem rechts. De inhoud komt een beetje op de 
achtergrond. De officiële media worden in twijfel 
getrokken en sommige leiders hebben het over een 
alternatieve waarheid buiten de officiële instanties 
om. Ten tijde van jezus was dat ook al zo. “Wat is 
waarheid”, zei Pontius Pilatus al: De Joodse leiders 
hadden Jezus gearresteerd en voor het 
gerecht gesleept. Zij wilden hem ter 
dood laten brengen en Pilatus had de 
moeilijke taak om deze rechtszaak te 
behandelen. Als onderdeel van dat proces 
had Pilatus een persoonlijk gesprek met 
Jezus om hem te bevragen over de kern 
van zijn identiteit, zijn koningschap. 
“Pilatus zei: U bent dus koning? ‘U zegt 
dat ik koning ben, ’zei Jezus. “Ik ben 
geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is 
toegedaan, luistert naar wat ik zeg’. Hierop zei 
Pilatus: Maar wat is waarheid”? (Joh. 18:37-38) 
Vervolgens liep Pilatus naar buiten om tegen de 
menigte te zeggen dat Jezus onschuldig was. Even 
later stemde hij in met zijn terechtstelling om het 
volk zijn zin te geven. “Wij zijn het volk” zeggen 
sommige politici nu. 
Er heerst veel onvrede in het land. De neoliberale 
wind van de laatste decennia heeft als gevolg dat 
veel mensen een beetje krap bij kas zijn komen te 
zitten, of nog erger, in de schulden. Een nieuw 
fenomeen heeft zijn intrede gedaan: De 
voedselbanken. Zou een nieuwe regering en 
parlement hier iets aan kunnen doen? 

Wanneer je de bijbel bestudeert, kom je tot de 
conclusie, dat Christenen de plicht hebben 
behoeftigen in je naaste omgeving te 
ondersteunen. Leviticus 19 : 9-10 zegt: “Wanneer u 
de oogst binnenhaalt, moet u de randen van het 
veld niet helemaal afmaaien en wat op de grond is 
gevallen, moet u naderhand niet bijeenrapen. 
Hetzelfde geld voor de wijnoogst, haal niet alle 
druiven van de planten en laat wat op de grond is 
gevallen gewoon liggen. Laat het liggen voor de 
armen en hongerige reizigers, want ik ben de Heer 

uw God”. Nu moet ik zeggen dat 
dit principe in Nederland zeker 
niet toegepast werd. De eerste 
Christenen hadden een 
rigoureuzer systeem: Hand. 4 
32-37: “De groep van gelovigen 
was een van hart en ziel; Er was 
er niet een die iets van het 
zijne zijn eigendom noemde, 
maar ze hadden alles 

gemeenschappelijk……. Er was inderdaad geen 
enkele noodlijdende onder hen. Want allen die 
landerijen of huizen bezaten, verkochten ze, 
brachten de opbrengst mee en legden die aan de 
voeten der apostelen neer. Dan werk er uitgedeeld 
naar ieders behoefte”. De latere kloosterorden 
hadden dit principe ook. En om in het hedendaagse 
terug te keren woensdag 1 maart begint de vasten 
met het uitdelen van het askruisje, voor de 
katholieken dan. Werkelijk minder consumeren zal 
niet iedereen meer doen. Dit kan gecompenseerd 
worden door te geven aan de vastenactie. De 
opbrengst gaat naar een project in de derde 
wereld. 

 
Vrijwillige bijdrage kontaktblad 

 
Dit Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt huis-aan-huis bezorgd. De kosten 
worden betaald door de leden van beide kerken. Wij horen vaak dat het kontaktblad het meest gelezen blad is 
in Loenen en dat ook diegenen, die niet kerkelijk betrokken zijn een bijdrage willen geven voor dit blad. 
Dus, als u het gratis ontvangen van het kontaktblad op prijs stelt en u wilt een bijdrage geven, dan kan dit 
door een bedrag over te maken op rekening NL 68 FVLB 0635 8099 31 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit 
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is het rekeningnummer van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te 
geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. Onnodig te zeggen, dat wij uw bijdrage zeer op prijs 
stellen. 
Als u vragen hebt of klachten over de bezorging schroom dan niet om contact op te nemen met Chris 
Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com 
 

Sobermaaltijd op 22 maart 
 
Evenals voorgaande jaren organiseert het Beraad van Kerken in Loenen weer een sobermaaltijd. Dit jaar vindt 
de maaltijd plaats op woensdag 22 maart in het Jeugdhuis. De deur is vanaf 17.30 open en het programma 

begint om 18.00 uur. 
Het is een moment van bezinning op de 40-dagentijd (vastentijd) met een korte 
overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door pastor 
Kantoci en dominee Van Driel.  
De collecte is bestemd voor kinderen in El Salvador. Mevrouw Silvi Hurkmans van 
Vastenactie Nederland zal een presentatie zal geven over project van Vastenactie 
2017 "Eilanden van hoop in San Salvador”.  

Kijk op http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop als u vast meer wil weten over dit collectedoel. 
Als u wilt meedoen met de sobermaaltijd dan kunt u zich vóór 18 maart melden bij  
Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook 
mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com  of tvhensbergen@hetnet.nl . 
 
In de kerken komen intekenlijsten te liggen. 
 

Oecumenisch uitje op zondag 28 mei 2017 
 
Op zondag 28 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we Woerden. 
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar we denken aan een dienst in de Evangelisch-Lutherse kerk, 
een bezoek aan het Stadsmuseum in Woerden en zoals ieder jaar een afsluitend diner. 
In de komende nummers van dit blad zult u meer informatie aantreffen.  
U kunt zich vast opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363), Gerda Schiphorst (tel. 
055-5051809) of  
Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar 
ellyvandergouwbloemink@g.mail.com of tvhensbergen@hetnet.nl . 
 

Passietijd en Pasen  
 
Als u in de Veertigdagentijd wat meer aandacht wil schenken aan het gebed, en daar graag wat hulp bij zou 
willen hebben, is onderstaand boekje misschien iets voor u. Van harte aanbevolen. 
 
Eindeloos geduldige liefde 
40 dagen dichter bij God - Voor je dagelijks retraitemoment 
 
Eindeloos geduldige liefde is een eenvoudige handreiking voor je dagelijkse meditatie. Niet iedereen heeft tijd 
voor een klooster of een stilteweekend. Daarom dit boekje: te gebruiken in de trein, thuis op de bank, in bed 
(ja ook beschikbaar als ebook!).   
 

http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop
mailto:ellyvandergouwbloemink@gmail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
mailto:ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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En speciaal met het oog op de Passietijd & Pasen heeft de redactie de zogenaamde 
veertig dagen aangehouden. De tijd van vasten en bidden, alvorens het Paasfeest 
gevierd wordt. De 40-dagentijd loopt van aswoensdag 1 maart tot en met 15 april. 
Het boekje eindigt met Paaszondag. Achterin ook nog interessante informatie voor 
wie graag verder gaat met meditatie en gebed.  
Omdat we merkten dat veel mensen geinteresseerd zijn in het mediteren, maar zelf 
niet goed weten hoe dit aan te vangen, heeft Nikolaas Sintobin een handige 
instructie geschreven. Deze staat voorin dit boekje. Speciaal voor beginners.  
 
Nikolaas Sintobin is internetpastor. Hij is verbonden aan het platform voor 
Ignatiaanse spiritualiteit. De teksten zijn verzameld door: Dries van den Akker s.j, 

Alice Withaar, Anneke van der Werff-Verbraak en Anne Criado. Zij zijn leden van ‘Team Delft’: gelovige 
mannen en vrouwen, jezuieten en niet-jezuieten die geschoold zijn in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. 
Boekgegevens: ISBN: 978 90 211 7036 7 

Voor informatie, het aanvragen van interviews of het bestellen van persexemplaren kunt u een email sturen 
naar info@boekencentrum.nl. . 

Klussenmorgen RK Kerkhof en terreinen rondom 
 
Vrijdagmorgen 3 maart is het weer zover. De winter is het land uit, naar we verwachten. Dus weer 
aan de bak. De vrijwilligers worden opgeroepen 8.30 aanwezig te zijn. Zijn er nog mensen die voor 
de eerste keer willen komen? Graag. Er is koek bij de koffie. Namens de kerkhofgroep: Willem 
Klomp 
 

Kerstukjes verwijderen 
 
Kerstmis ligt ruim achter ons, Pasen kom er reeds aan. Op sommige graven zijn mooie kerststukjes geplaatst. 
De mooiigheid is er nu wel vanaf. Ik zou de familieleden van de overledenen willen vragen de kerststukjes van 
de graven te halen voor 15 maart, net voor de verkiezingen dus. Anders halen wij ze ervan af. 
Willem Klomp 
 

“Spreek Heer, ik luister”  (Internetbezinning in de Veertigdagentijd) 

Net als voorgaande jaren wordt in de Veertigdagentijd 2017 wederom een internetretraite aangeboden met 
als motto “Spreek Heer, ik luister”. 
Hebt u internet en wilt u in ter voorbereiding op Pasen in de Veertigdagentijd wat meer aandacht besteden 
aan het gebed, meldt u dan aan op de website. Na aanmelding krijgt u gedurende de Veertigdagentijd iedere 
dag een email met een Bijbeltekst en enkele suggesties ter overweging. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website en meldt u aan www.ignatiaansbidden.org. 
Voor wie dat wil wordt dit jaar op enkele plekken in Nederland de gelegenheid geboden een wekelijks gesprek 
met een ignatiaanse begeleider te hebben. Daarin kan de deelnemer vertellen wat de gebedsmails hebben 
gebracht. De begeleider kan door te luisteren de persoonlijke gebedservaring helpen verdiepen en indien nodig 
enkele gebedstips geven. 
Het begeleidingsgesprek vindt plaats op een met de begeleider afgesproken plaats en tijd en duurt maximaal 
30 minuten. Voor onze regio wordt in Eerbeek deze mogelijkheid geboden. 

mailto:info@boekencentrum.nl
http://www.ignatiaansbidden.org/
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K.V.V Bijeenkomst 
 
Dinsdag 21 maart, begin van de lente, houden wij weer onze bijeenkomst. We gaan aan 
het werk met, hoe kan het ook anders, een voorjaarsstuk. Het is ook voor de minder 
creatieve mensen onder ons, prima te doen. 
Gezellig bijkletsen en met iets leuks naar huis. Bijdrage in de kosten € 5.00. Graag tot de 
21e maart. 
 

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis 
 
De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis : van 14.30 (!)-16.30 uur. 
We willen u graag hierbij het schema voor de komende maanden laten weten. 
Noteer alvast in uw agenda: 
23 februari:   pastoor  Paul Daggenvoorde : Roeping tot het priesterschap. Hij zal ons meenemen op zijn  
   persoonlijke levensweg.                        
30 maart:      pater Dries van den Akker: mediteren bij de muziek van Bach. Al luisterend naar de teksten en  
   de muziek van Bach beleven we een middag in de 40-dagentijd.  
27 april:         dit valt op koningsdag. Er is dan GEEN koffiemiddag.  
1 juni:            pastor Ivan Kantoci: leven en geloof in zijn dorp in Kroatië. Een verhaal met beelden over zijn  
   geboortegrond. Eerder vertelde hij hierover al in Twello. 
Wanneer u vervoer nodig heeft: bel  uiterlijk daags tevoren: 06-40372602. En neem uw buurman of buurvrouw 
eens mee! Bruno en Anneke van  der Werff 
 

Liturgische vieringen 
 
Woe  01 mrt. ’17 Aswoensdag – Voorganger pastoor Daggenvoorde 
 
Za. 04 mrt. ’17 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Sebastiaan 
 Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik/ Overl. Fam. Bijvank/  
                                 Hendrikus Antonius Reulink/Willem Joseph Visseren/ 
                                 Wilhelmina Maria Brom-Paalman/ Frans van der Werf/ Riet Blom-Tijhuis 
                                 Cornelia Maria Buijsman-Blokker 
 
Zo. 12 mrt. ‘17  Woord en communieviering – Voorganger pastor Kantoci 

Intenties:         Willem Joseph Visseren/  overl. Fam. Reusken/ Henk Derickx 
 
Za. 18 mrt. ’17 Woord en communieviering Voorganger Pastor Vroom 

Intenties:        Willem Joseph Visseren/Antonia Grada Klomp/ 
                                  Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde/Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek 

                        Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman 
Zo. 26 mrt. ’17 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 
 Intenties: Hermannus Wilhelmus Bijvank/ Overl. Fam. Bijvank/ 
                                 Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik/Jan en Lina Schotman-Reusken/ 
                                  Willem Joseph Visseren/ Jacoba Tiemessen-Peters/ 
                                  Gerhardus Marinus Dunhoft/ Jan Breij/ Frans van der Werf/  
                                 Overl. Ouders Tiedink-Streppel                                                              
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Kerkdiensten Maart 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag  5 maart   10.00 uur  Ds. A. Boelhouwer – Wageningen 
       Koffie na de dienst  
       Collecte De Glind 
 
Zondag  12 maart   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel,       
       Biddag voor gewas en arbeid 
       Kerkdienst tussen de koeien – Gr. Modderkolk 
       Koffie/thee na afloop 
 
Zondag  19 maart  10.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn  

 
Zondag  26 maart  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  
Collecte: Pauluskerk R’dam 

 
Agenda See you agian 

 
12 maart Biddag voor gewas en arbeid. Dienst om 10.00 uur bij de Groote Modderkolk 
  
26 maart See You Again allebei de groepen in de Bruisbeek om 10.00 uur.  
 
 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
 
Woensdag 1 mrt. (L)   19.00 uur  Aswoensdag  
                                                   Voorganger Pastoor Daggenvoorde – mmv Con Spirito 
 
Zaterdag 4 mrt. (L)  19.00 uur  Eucharistieviering 
           Voorganger pastoor Sebastiaan – mmv Con Spirito 
 
Zondag 12 mrt. (L)  10.00 uur  Woord en communieviering (koffie na de viering) 
                 Voorganger pastor Kantoci – mmv koor Con Spirito 
 
Zaterdag 18 mrt. (L)               19.00 uur     Woord en communieviering  
          (voorstellen communicantjes) 

            Voorganger Pastor Vroom - mmv koor In Between 
 

Zondag 26 mrt. (L)  10.00 uur  Eucharistieviering 
       Voorganger pastoor Hofstede – mmv koor Con Spirito 
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