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Er is nooit iets groots tot stand 
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Diensten 

 

Op de eerste zondag van deze maand, 2 april, is er een “Dienst voor iedereen”, waarover elders in dit nummer 

meer te lezen valt.  

Een week later, 9 april, is het Palmzondag. Gastpredikant is dan de heer H.G. Dijkman uit Vorden.  

Op Witte Donderdag, 13 april, is er om 19.00 uur een dienst waarin wij rond de Tafel van 

de Heer bijeen komen. Een ieder die Hem van harte liefheeft wordt uitgenodigd om 

brood en wijn met elkaar te delen. 

Op Goede Vrijdag, 14 april, begint de dienst ook om 19.00 uur. Wij lezen en overdenken 

dan het lijdensevangelie. Deze dienst, die het karakter van een wake heeft, begint en 

eindigt in stilte. 

Op de Paasmorgen, 16 april, is er om 10.00 uur een feestelijke dienst voor jong en oud, waarin wij de 

opstanding van Jezus zullen vieren. OLTO zal ons muzikaal verwelkomen. 

Een week later, 23 april, hopen wij mevrouw J.E. Tolman-Jochems te bevestigen in het ambt van ouderling-

kerkrentmeester. Wij zijn blij dat zij de kerkenraad komt versterken! Na afloop van deze dienst is er koffie 

en thee. 

Op de laatste zondag van april, de 30e, is ds. B.J. Kruit uit Apeldoorn onze gastpredikant. 

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten! 
 

Dienst voor iedereen: Actie/ reactie 

 

Op zondag 2 april  is er weer een dienst voor iedereen. Het thema van deze 

dienst is : Actie/Reactie. Wat maakt een actie van iemand bij je los, en hoe 

reageer jij hier dan op? Kun je dit altijd positief ontvangen? Of kun jij hier 

een positieve draai aan geven? We zullen het horen tijdens de dienst. 

Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom. Na de dienst kun je onder een genot 

van een kopje koffie/thee of limonade nog even napraten. Tot 2 april. 

 

Diaconie 

 

2 april Collecte 40dagentijd: Steun jongeren in Zuid-Afrika 

 

Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad waar criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag 

zijn. Daarnaast is de werkloosheid hoog. De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorganisatie 

van Kerk in Actie gevestigd in Vrygrond die de jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren 

een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen 

halen. Dit doet zij door het geven van (vak)trainingen en workshops en het 

aanbieden van stageplaatsen. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo maar ook bij een 

van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt. Voor 

20 euro volgt één jongere een workshop algemene vaardigheden. Uw gift maakt het 

mogelijk dat jongeren in Vrygrond (vak)trainingen kunnen volgen en daarmee hun welzijn en de kans op het 

vinden van een baan vergroten. Voor meer informatie www.kerkinactie.nl 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/
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13 april Heilig Avondmaal: Collecte Epafras 

De stichting Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze 

overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit 

vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De 

juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist 

daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Wij luisteren naar de verhalen van 

Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen 

als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van 

medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen 

geld is om zelf te bellen. Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele 

geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt 

krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we 

Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Voor meer informatie zie www.epafras.nl 

 

CBS publiceert cijfers over 2016: Aantal mensen dat bijstand ontvangt blijft stijgen! 

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 met 18 duizend toegenomen. Eind december 2016 

waren er 467 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename toe 

te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer 

jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. 

www.cbs.nl 

 

Ook heeft het CBS informatie op hun website geplaatst over “tweedelingen” per onderwerp in de 

maatschappij. www.cbs.nl/nl-nl/dossier/tweedelingen- 

 

Vrijwilliger(st)er gezocht voor de financiële administratie van de diaconie  

Tonny van Hensbergen heeft aangegeven (na 8 jaar) in ieder geval op korte termijn 

te willen stoppen met haar financiële werkzaamheden voor de Diaconie. Op termijn 

wil zij ook als diaken terugtreden. De werkzaamheden voor de financiële 

administrateur van de diaconie betreffen het doen van betalingen namens de 

diaconie, het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van de jaarcijfers. 

Het werk gebeurt in overleg met en na goedkeuring van het college van diakenen.  

In verband hiermee zoeken wij op korte termijn een vrijwillig(st)er voor de 

betreffende financiële werkzaamheden. Tonny (telefoonnummer 06 53563619) 

geeft desgewenst nadere informatie over de werkzaamheden en wil iemand graag 

inwerken. 

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  

Jan. 2017 81 euro  50 euro Wereld Diaconaat, Indonesië 

320 euro Wereld Ouders 

 

Febr. 2017 

 

111 euro  141 Stichting de Vrolijkheid 

 

 

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

http://www.epafras.nl/
http://www.cbs.nl/
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Gesprekskring 

 

De serie bijeenkomsten over het evangelie van Johannes wordt afgesloten op maandag 3 

april. We komen dan om 20.00 uur bijeen bij Paul Sanders, Hoofdweg 93, tel. 5051573.  

Op deze avond zullen wij de hoofdstukken 20 en 21 bespreken. Over het afsluitende 

etentje zullen nog nadere afspraken worden gemaakt. Wilt u bij verhindering kontakt 

opnemen met de gastheer?                  

 

Kerkrentmeesters 

 

Mazzelschuur 

Op de 1e zaterdag van de maand bij  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 gerust eens kijken, het is er altijd 

gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 394,80 

 

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 het mooie bedrag van € : € 2.126,89. 

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

 

Collectes 

16 april (JONGEREN ONTDEKKEN DE KRACHT VAN PASEN) 

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt 

gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee… 

ging hij toen niet dood? Of het blijft angstvallig stil. 

Nelleke is catecheet en werkt bĳ JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In 

deze weken voor Pasen merkt zĳ hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest. 

Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan 

deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van geloven 

opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. 

Als opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen 

enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te 

horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. 

Daar zet JOP zich voor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen. 

Helpt u mee? 
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23 april Eredienst en Kerkmuziek voor kleine, vitale gemeenten 

Een vraag om over na te denken: wat hebben we als gemeente minimaal nodig om 

het Evangelie te horen en te delen in deze wereld? Die vraag komt op ons af, 

wanneer we collecteren voor Eredienst en Kerkmuziek. Sommige gemeenten in 

Nederland zĳn zo klein geworden dat ze het bĳvoorbeeld zonder predikant moeten 

doen. Maar het ontbreekt hen niet aan visie en creativiteit om elkaar te blijven 

ontmoeten en een vitale gemeente te zijn. Met elkaar dragen ze het pastoraat en iedere zondag organiseren 

ze hun vieringen in kleine kring. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine gemeenten met materiaal, zoals 

preekschetsen en liturgieën. 

 

30 april Zending 

Van diverse kanten komen geluiden dat de zendingsbusjes worden gemist bij de uitgang van de kerk. Deze 

komen weer terug! Los daarvan brengen wij de zending deze zondag eens extra onder uw aandacht. 

 

Alle collectes worden van harte bij u/jou aanbevolen. 

 

Loenen Vitaal 

Wie helpt mee met de Kerkdienst(en) in mei? 
In februari 2 mooie diensten gehad die door gemeenteleden zijn ingevuld. In Maart samen met Natuur 

Monumenten de dienst tussen de koeien gehad en in juni de Schaapskooidienst. Voor mei zijn er nog zondagen 

waarin je jouw ideeën over een geslaagde kerkdienst kunt inbrengen. Doe je mee? 

Aanmelden kan bij Bernadette Paping-Geertman ( tel. 5416965). Mocht je een ander kerkenraadslid of ds. 

Hans van Driel tegenkomen, dan kun je het ook bij hen kenbaar maken.   

Al vast hartelijk dank. Want ook zo wordt de kerk een kerk van ons allemaal. 

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 

 

 

 

 

Vrijwilligers onderhoud kerkhof 

 

In het maart nummer is per abuis een verkeerde aanvangstijd voor het onderhoud kerkhof 

vermeld. De komende maanden beginnen we elke eerste donderdag van de maand om 8.30 uur. 

Bij slecht weer een week later. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk van harte welkom. 

Kontaktpersoon: Joop Efdé tel: 055-5051980 

 

Schaapskooidienst 

 

Dit jaar is het 1e Pinksterdag als de schapen de dag ervoor weer 

geschoren zijn tijdens het Schaap-scheerdersfeest. Daarom extra 

speciaal om weer in samenwerking met Geldersch Landschap de 

kerkdienst te houden op het veld bij de schaapskooi. Volgens goed 

gebruik is de Pinksterdienst in Loenen Oecumenisch. Daarom zullen dit 

jaar zowel ds. H. van Driel als Pastoor Kantoci voorgaan.  

Nu nog hopen op mooi weer .       
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Narcissen aktie 

 

 

Op zaterdagochtend 11 maart was een grote groep vrijwilligers naar het jeugdhuis gekomen 

om voor het 23e jaar alweer, potjes met narcisbollen in Loenen en omgeving te verkopen. 

Zoals u misschien weet is deze keer de opbrengst bestemd voor de verbouwing van het 

baarhuisje op het kerkhof.  

Zo rond het middaguur waren de meeste narcissen verkocht en kon met het tellen van de 

opbrengst worden begonnen. Een netto opbrengst van € 2189,50 kon worden bijgeschreven. Geweldig! 

De kerkrentmeesters willen via deze weg de Loenense bevolking bedanken voor hun bijdrage en alle 

vrijwilligers die hun vrije tijd aan deze actie hebben gegeven.  

De Kerkrentmeesters. 

Inloopochtend uitvaartvragen 

 

Welke regels zijn er voor een uitvaart? Kan ik mijn uitvaart invullen zoals ik dat wil? Hoeveel tijd is er 

tussen het overlijden en de uitvaart? 

 

Vragen over een uitvaart 

Veel mensen lopen met vragen rond over een uitvaart. Het is belangrijk dat 

iemand tijdig en goed kan nadenken over de invulling van het definitieve 

afscheid.  

Inloopochtend 

Om mensen te helpen met al hun vragen over de dood of uitvaarten organiseert 

Lian Brandsma Uitvaartzorg voortaan elke maand een inloopochtend. U kunt er 

terecht voor al uw vragen. Vragen staat vrij. Heeft u meer tijd nodig voor uw 

vragen of liever een gesprek bij u thuis? Dan maak ik daar een afspraak met u. 

Waar kunt u terecht?  

De inloopochtend voor uitvaartvragen wordt elke laatste zaterdag van de maand 

gehouden tussen 10.30 en 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Loenen aan de 

Hoofdweg 64. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Giften 

 

Wij ontvingen € 10.- (NN, voor het kerkhof). Onze hartelijke dank! 

 

 

 

Vanuit de pastorie 

 

wensen wij iedereen, maar de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds. Tevens wensen wij iedereen goede 

en gezegende Paasdagen! 

 

Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel 
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Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 april 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 april 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 - 5051753 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

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. 

 

 

 

Mijn liefste wens 

Opnieuw geloven in de mens, 

Niet altijd wijzen op zijn falen 

Maar duizend malen weer herhalen 

Dat hij een deel is van Gods plan 

Daar wordt de wereld mooier van 

 

Toon Hermans 

 

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


 

Kontaktblad Loenen 

 
8 

In Memoriam 

 

Maandag 13 februari is op 84 jarige leeftijd overleden Gerardus (Gerard) Schut 

Hij woonde aan Veldkantweg 65 te Eerbeek 

Tijdens de wake vrijdagmiddag hebben wij voor hem gebeden 

De volgende dag 18 februari was zijn afscheidsdienst in de H. Antonius abt kerk te Loenen 

Aansluitend was de crematie in het crematorium te Dieren 

Namens de geloofsgemeenschap wensen wij zijn kinderen, kleinkinderen en familie 

Voor nu en in de toekomst Gods nabijheid en kracht toe. 

 

Op 1 maart overleed Johanna Dorland-Oudbier in de leeftijd van 81 jaar. Met haar man 

Appie woonde zij aan de Mathilde Wibautstraat 17 in Apeldoorn. Het grootste gedeelte 

van haar leven woonde zij echter in Loenen, aan de Grote Braakweg. Zij was een lieve en 

zorgzame vrouw die in haar gezin een lege plek achterlaat. De afscheidsdienst vond plaats 

op 7 maart in rouwcentrum Rouwenhorst in Apeldoorn. Daar klonken ondermeer de woorden 

van psalm 103. Aansluitend vond de begrafenis plaats op ons kerkhof. Wij wensen Appie en zoon Albert voor 

de komende tijd veel sterkte en bovenal Gods troostende nabijheid toe. 

 

Verjaardagen 

 

Op 11 april hoopt mevr. G.H. Klomp-Zomer 80 jaar te worden. 

Zij woont: Droefakkers 1B,  7371 CG  Loenen Gld. 

Op 13 april hoopt de heer G.J. van de Steeg 80 jaar te worden. 

Hij woont Derk Mulderweg 9, 7371 AX  Loenen Gld. 

Op 14 april hoopt mevr. J. van Gijtenbeek-Gorsseling 80 jaar te worden. 

Zij woont Hackfortweg 33, 7371 BL  Loenen Gld. 

Op 18 april hoopt de heer T. Willems 90 jaar te worden. 

Hij woont: Eerbeekseweg 102, 7371 CL  Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijksjubileum 

 

Op 14 april hopen de heer en mevr. P. Bleijswijk-Hinrichs hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Zij wonen Dalenk 30, 7371 DE 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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Beraad van kerken  -  infoblad 

 

Deze maand ontvangt u weer het jaarlijkse informatieblad van onze beide kerken in Loenen met 

belangrijke gegevens. U kunt dit A-4tje op uw prikbord hangen.  

Beraad van Kerken 

 

Oecumenisch uitje 

 

Op zondag 28 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we Woerden.  

We vertrekken ‘s ochtends bij het Jeugdhuis in Loenen of restaurant Pijnappel in Klarenbeek. 

In Woerden wonen we de dienst bij in de Evangelisch-Lutherse kerk. Na afloop van de dienst drinken we 

koffie, krijgen we een rondleiding door de kerk en gebruiken we een lunch. 

 

Daarna bezoeken we het Stadsmuseum in 

Woerden. In het museum is het werk te 

zien van toonaangevende textiel-

kunstenaars. U kunt op eigen gelegenheid 

het museum bekijken of een rondleiding 

krijgen. In het museum is voor ons een 

ruimte gereserveerd waar we koffie of 

thee kunnen drinken. 

 

Bij voldoende belangstelling regelen we in de middag ook een gildewandeling door het historische centrum van 

Woerden. Aan het eind van de middag vertrekt de bus weer naar Klarenbeek. Evenals andere jaren is er een 

afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek. In de komende nummers van dit blad zult u meer details 

aantreffen. 

 

U kunt zich vóór 6 mei 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 . 

 

Graag vernemen wij van u of u wilt deelnemen aan een rondleiding in het museum, of u wilt deelnemen aan de 

gildewandeling en of u deelneemt aan het diner. Neem uw museumjaarkaart mee als u die heeft. Onder in de 

bus is plek voor rollators. De afstand van de kerk naar het museum is ongeveer 300 meter. 

 

De kosten bedragen €60,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag 

vóór 6 mei 2017 overmaken op rekeningnummer NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

Vrijdagmorgen 7 april om 8.30 is er weer klussenmorgen op het R.K. Kerkhof voor 

vrijwilligers. Wil iemand vrijwilliger worden, kom gerust. 

 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

 

mailto:ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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Overdenking door J.W.C. van Driel 

 

Bij onze naam genoemd 

 

Het Paasverhaal dat ons door de evangelist 

Johannes wordt verteld, speelt zich af in een tuin, 

vroeg in de morgen. Je hoort de vogels en je ruikt 

de bloemen. En in die tuin zijn een 

man en een vrouw. 

Als je probeert je daarbij iets voor 

te stellen, dan moet je als vanzelf 

denken aan dat andere 

bijbelverhaal waarin het ook over 

een man en een vrouw in een tuin 

gaat: het scheppingsverhaal. 

Daarin gaat het eerst over Adam, 

de mens. Adam is eigenlijk geen 

eigen naam, maar betekent gewoon: 

mens. Deze mens leeft in een tuin. Maar alles om 

hem heen heeft nog geen naam. De dieren, de 

planten en de dingen: ze zijn er allemaal wel, maar 

ze hebben nog geen naam. Zo lijkt de mens op een 

klein kind dat voor alles om zich heen nog namen 

moet vinden. En dat gebeurt dan ook. Gaandeweg 

leert hij de dingen om zich heen te benoemen. 

Totdat...... totdat de namen tekort blijken te 

schieten. Want de mens geeft dan wel namen aan 

alles om zich heen, maar er is niemand die hèm bij 

name noemt. Woorden heeft hij genoeg, maar hij 

krijgt geen woord terug, er klinkt geen ant-woord. 

Maar dan opeens klinkt een stem die de mens bij 

zijn naam noemt. Die stem heet Eva. Vanaf dat 

moment wordt Adam een eigen naam. Zij noemt 

hem en hij noemt haar. Eva betekent: moeder van 

het leven. Die naam is goed gekozen, want je komt 

als mens pas echt tot leven wanneer je een naam 

krijgt, wanneer jouw woord be-ant-woord wordt, 

wanneer je bij name genoemd wordt. 

De man en de vrouw in de tuin van Pasen zijn 

vreemden voor elkaar die elkaars naam niet lijken 

te kennen. De vrouw denkt dat ze met de tuinman 

te maken heeft: “Hé tuinman, vertel me eens, hebt 

u soms mijn Heer uit het graf weggehaald?”  

 

 

 

 

 

Ze denkt er verder niet bij na, want ze is intens 

verdrietig. Het is alsof ze zich heeft opgesloten in 

haar verdriet om de dood van Jezus. Ze ziet niets 

en ze hoort niets. 

Zo kan het ook met ons gaan. 

Verdriet kan ons zo in zijn greep 

hebben dat we nergens anders 

meer op letten. Dan is het alsof 

er een muur om ons heen is, waar 

woorden van troost en tekenen 

van hoop niet doorheen kunnen. 

Dan is het duister om ons heen. 

Niet voor niets wordt ons verteld 

dat het op die vroege Paasmorgen 

in die tuin nog donker was..... 

Maar dan gebeurt het. Er klinkt een stem. De stem, 

die o zo vertrouwde stem die de vrouw nooit meer 

dacht te horen: “Maria.” Zij wordt bij haar naam 

genoemd. En op hetzelfde moment herkent ze de 

stem van Jezus en ze zegt: “Rabboeni, mijn 

meester.” 

Ik denk dat het ook ons diepste verlangen is, dat 

wij aangesproken worden, dat wij genoemd worden 

bij onze naam. Want dan weet je dat je er toe 

doet, dat je meer bent dan een nummer. Bij onze 

naam genoemd te worden; dat is voor ons van 

levensbelang! 

Op de Paasmorgen wordt Maria bij haar naam 

genoemd. Ze wordt weggeroepen uit haar rouw en 

uit haar verdriet. Ze wordt geroepen om voluit te 

leven en de duisternis achter zich te laten. Zo mag 

zij een nieuw, een ander leven beginnen, als een 

mens die zich bij name genoemd weet. 

Met Pasen worden ook wij bij onze naam geroepen 

en genoemd. We worden geroepen om de duisternis 

de rug toe te keren en met Jezus op te staan tot 

een nieuw en ander leven. Een leven zoals dat ooit 

door God bedoeld is. 

Gezegend Paasfeest! 
 
 
 
 



 

Kontaktblad Loenen 

 
11 

 

Kleurplaat: de Kruisiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOFFIEMIDDAG PATER DEKKERHUIS 

 

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis:  

Tijd:  van 14.30 - 1630 uur. 

Adres:  Lorentzlaan 20 Eerbeek. 

 

We willen u graag hierbij het schema voor de komende maanden laten weten. 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

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.  

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 
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Vrijwilligersavond 18 februari 

 

De vrijwilligers avond in het Parochiehuis,  is weer 

door een grote groep vrijwilligers bezocht. Bert 

Meurs opende de avond met een 

toespraak waarin hij het belang 

van de vrijwilligers voor onze 

gemeenschap benadrukte. 

Zonder vrijwilligers is er geen 

werkbare organisatie meer en 

kunnen noodzakelijke taken niet 

meer verricht worden. 

Met de vrijwilligersavond willen wij alle 

vrijwilligers bedanken voor hun inzet, deze is 

onbetaalbaar. Hij sprak wel zijn zorg uit over de 

toekomst, als er geen aanvulling is van jongere 

generaties, zal het moeilijk worden de 

parochiegemeenschap te versterken en binden.  

We werden verrast door een 

tweetal optreden van ons koor Con 

Spirito dat een aantal mooie 

liederen ten gehore bracht. Dit 

werd door iedereen zeer 

gewaardeerd en met een 

welgemeend applaus onderstreept. 

We werden ontvangen met koffie 

en een heerlijk gebakje en later op de avond waren 

er hapjes en een drankje, verzorgd door Wilma en 

Gerard. Henk Gerritsen. 

 

Secretariaatswerkzaamheden  

Na lange tijd gezocht te hebben, zijn we blij u te kunnen mededelen dat we 

iemand bereid hebben gevonden secretariaatswerkzaamheden in Loenen op zich 

te nemen: 

 

Patricia Koopman-Lippmann zal in principe elke donderdagochtend aanwezig zijn 

in Loenen, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Mails die gericht zijn aan het 

secretariaat zullen ook op dat moment gelezen en behandeld worden. 

 

Ans Brom en Gerda Havekes, hebben in de periode dat het secretariaat onbemand was, deze werkzaamheden 

samen opgepakt. Hiervoor zijn we hen enorm dankbaar ! Met vriendelijke groet, Henk Gerritsen 

Wandelen en bezinnen tijdens Pinksteren (48ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Bewegi ng) 

 

Voor de 48ste keer in haar bestaan organiseert de Franciscaanse Beweging een Pinkstervoettocht. Dit 

jaar van 3 – 5 juni in de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Nijmegen. De Pinkstervoettocht is een 

weekend waarin wandelen en bezinnen gecombineerd worden. Wandelen met diepgang dus. Dit jaar is er 

aandacht voor de schepping. Aan de hand van de spiritualiteit van Franciscus van Assisi reflecteren de 

deelnemers op de manier waarop we met de aarde omgaan. Het aardse en het spirituele worden op die 

manier samengebracht. 

 

Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over 

een afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd 

samengesteld. Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en 

volwassenen.  Op die manier zorgt de FB ervoor dat de gesprekken onderweg 

aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers. De Pinkstervoettochten 

van de Franciscaanse Beweging kennen een lange traditie. In 1970 vond de 

eerste meerdaagse wandeltocht plaats. De Pinkstervoettocht van 2017 is de 

48ste op rij en wordt dit jaar gelopen in de Hatertse en Overasseltse Vennen bij Nijmegen.  
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Het jaarthema van de Franciscaanse Beweging, ‘het lied van broeder zon’, het Zonnelied of de lofzang van de 

schepselen, staat centraal tijdens de Pinkstervoettocht. Tijdens de gesprekken onderweg, in de ontmoetingen, 

de bezinningsmomenten, vieringen en workshops in het Pinksterweekend is er extra aandacht voor deze 

beroemde tekst van Franciscus. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek voor de 

Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging. Aanmelden en meer informatie via 

www.franciscaansebeweging.nl 

 

De Franciscaanse Beweging (FB) brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen 

tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze  

inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te 

gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun 

compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag 

nog steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en   

vredelievend.    

 
 Franciscaanse Beweging,  Van der Does de Willeboissingel 11,   5211 CA ’s-Hertogenbosch 

 Tel: 073-6131340 E-mail:  info@franciscaansebeweging.nl Web: www.franciscaansebeweging.nl 

 

K.V.V Bijeenkomst dinsdag 18 april 

 

Deze avond is de heer Arjan Knapen te gast. Hij vertelt over het aantrekkelijke Veluws 

landschap en de Loenermark. Stichting Landschapsbeheer Gelderland  is de organisatie 

in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap. Het wordt zeker  een boeiende 

avond, aanvang 19.30 uur. 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 01 apr. ’17 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Daggenvoorde 

 Intenties: Willem Joseph Visseren 

Zo. 9 apr. ‘17  Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 

Intenties:        Antonia Grada Klomp/ overl. Fam Bijvank/ Hendrikus Antonius Reulink/  

   Willem Joseph Visseren/ Frans vd Werf/ Cornelia Maria Buijsman – Blokker 

Zo. 16 apr. ’17 Pasen - Woord en communieviering – voorganger pastor Kantoci 

Intenties:        Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde/ Jan en Lina Schotman – Reusken/    

    Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman/ Willem Joseph Visseren/  

    Wilhelmina Maria Brom – Paalman/ Gerhardus Marinus Dunhoft/ Pieter Jan  

    Lok/ overl. Ouders Theo Hamer en Matietje Hamer- Harmsen/ overl.  

    Ouders Tiedink – Streppel/ Nellie v Amersfoort – Tiedink 

Za. 22 apr. ’17 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

 Intenties: Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd/ overl. Echtpaar Kamphorst – v  

    Schaik/ overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek/ Willem Joseph Visseren/  

    Jacoba Tiemessen – Peters  

Zo. 30 apr. ‘17   Eucharistieviering – voorganger pastoor Hofstede 

Intenties: Overl. Fam Bijvank/ Hermannus Wilhelmus Bijvank/ Willem Joseph  

   Visseren/ Frans vd Werf/ Overl. Ouders vd Veer – Revenberg 

 

http://www.franciscaansebeweging.nl/
mailto:info@franciscaansebeweging.nl
http://www.franciscaansebeweging.nl/
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Kerkdiensten april 

 

Protestantse gemeente 

Zondag   2 april    10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Dienst voor iedereen 

       Koffie na de dienst  

       Coll.: Wereld Diaconaat Zuid Afrika 

 

Zondag   9 april   10.00 uur  Dhr. H.G. Dijkman -  Vorden 

 

Donderdag 13 april  19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Witte Donderdag/ Avondmaal 

Coll.: Heilig Avondmaal collecte voor Epafras 

 

Vrijdag 14 april  19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Goede Vrijdag 

 

Zondag 16 april   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Pasen m.m.v. “Olto” 

 

Zondag 23 april  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

        Bevestiging  mevr. J. Tolman 

 

See You Again: 2 april “Dienst voor iedereen” om 10.00 uur in de kerk. 

16 april Pasen 10.00 uur in de kerk 

 

Rooms Katholieke parochie 

Zaterdag 1 april (L)   19.00 uur Eucharistieviering  

Voorganger Pastoor Daggenvoorde 

 

Zondag 9 april (L)  10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger pastoor Hofstede (koffie na de dienst) 

 

Donderdag 13 april (L)  08.45 uur Witte donderdag - Schoolviering 

Donderdag 13 april (L)  10.00 uur Witte donderdag 

Voorganger: pastor Kantoci 

Vrijdag 14 april (L)  19.30 uur Goede Vrijdag 

The Passion (Step by Step) 

 

Zondag 16 april (L)  10.00 uur Woord en communieviering  

Voorganger Pastoor Kantoci  

 

Zaterdag  22 april (L)  19.00 uur Woord en communieviering 

Voorganger Pastor Vroom  

 

Zondag 30 april (L)  10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger: pastoor Hofstede 


