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Wacht niet op een goede dag, 

maak er een! 
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Diensten 

 

Om te beginnen wil ik u graag wijzen op de jaarlijkse oecumenische gedachtenisdienst, die op 4 mei op het 

Ereveld aan de Groenendaalseweg wordt gehouden. In tegenstelling tot andere jaren is de aanvang niet om 

11.30 uur maar om 11.00 uur. Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, 

het koor “Con Spirito” o.l.v. Corné de Haan, pastor W. Vroom en ondergetekende.  

Over de dienst op 7 mei, de vierde zondag van Pasen, zijn vooralsnog geen 

bijzonderheden te melden. Wel staat er voor iedereen na afloop een kop koffie of thee 

klaar.  

Een week later, 14 mei, is er een bijzondere dienst, waarin vrouwen centraal staan. De 

bijbelse verhalen worden gedomineerd door mannen. Dat is niet zo vreemd, want in de 

cultuur van het Oude Oosten maakten mannen de dienst uit. Vrouwen telden niet of 

nauwelijks mee. In de bijbel zijn zij bijna altijd “de vrouw van”. Ze worden niet 

afgeschilderd als vrije, onafhankelijke mensen. Toch betekent dat niet dat ze in de bijbel altijd een 

ondergeschikte rol spelen. Integendeel! Zowel in het Oude als Nieuwe Testament verschijnen vrouwen op 

allerlei cruciale momenten op het toneel. Denk alleen al eens aan het feit dat het vrouwen zijn die op de 

Paasmorgen als eersten het bericht over de opstanding mogen horen en de opdracht ontvangen om het 

evangelie te verkondigen. Later, in de geschiedenis van de kerk, zou het omgekeerde gebeuren: vrouwen 

werden achtergesteld en kregen de opdracht in de kerk te zwijgen. Inmiddels is er veel veranderd, hoewel er 

nog altijd kerken zijn waar vrouwen geen ambt kunnen vervullen. Ook zijn er in onze wereld nog tal van landen 

waar vrouwen niet echt meetellen. Eén van die landen is Oeganda. Carmen Paping, die de dienst van 14 mei 

mede voorbereidt, heeft in dit Afrikaanse land stagegelopen bij de lokale organisatie Women’s Rights 

Initiative, die zich inzet voor het verbeteren van de positie van vrouwen. Zij zal ons hier het nodige over 

vertellen. De extra collecte is hiervoor bestemd. Elders in dit nummer kunt u hier meer over lezen.  

Op 21 mei is mevrouw ds. I. de Zwart uit Deventer onze gastpredikant. 

In verband met het oecumenische reisje is er op 28 mei geen dienst. 

 

See You Again 

 

Op 26 maart zijn wij zoals we afgelopen jaar regelmatig hebben gedaan, om 9.50 uur gestart met een 

gezamenlijk ontbijt. Vorig jaar begonnen we met twee lange tafels, maar door het groeiende aantal kinderen is 

daar al een derde tafel bijgekomen. Na het ontbijt hebben we de groepen opgesplitst. 

De oudste jongeren kregen een menukaart waarop stond dat er onder hen een verrader 

was. Ze moesten samen op zoek naar Judas Iskariot. Door goed samen te werken 

kwamen ze erachter wie het was. Daarna hebben we stellingen besproken wat een reden 

voor verraad zou kunnen zijn. De jongste groep heeft eerst het paasverhaal gehoord uit 

de kinderbijbel met daarbij als visueel hulpstuk de plaatjes van een paasmemory en 

liturgisch stukje met het kruis van Jezus het graf en de wegrollende steen. De kinderen mochten een 

paaseitje kleuren en daarna hebben we het paasmemory-spel gespeeld. Wij collecteren ook tijdens onze 

bijeenkomsten. We hebben daar een mooie bus voor. Dit jaar voor Serious Request. Elk jaar 

met Kerstmis kiezen we een nieuw doel. Het ene jaar een Nederlands doel en het andere jaar 

een doel in het buitenland. 

Mocht je ook een keer mee willen doen ben je van harte welkom. De datums wanneer wij 

draaien staan achterop het kontaktblad. Voor meer informatie kan er gemaild worden naar:  

Ilja mail2waszink@gmail.com of Erna famcroon@xs4all.nl 

 

mailto:mail2waszink@....of
mailto:famcroon@xs4all.nl
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Zondag 21 mei “Dienst voor iedereen” See You Again 

Op zondag 21 mei houden we een  “Dienst voor iedereen” met medewerking van See You Again. Het thema is 

BFF  = Best Friends For Ever (beste vriend voor altijd). Samen met Ds. I. de Zwart uit Deventer gaan we op 

zoek naar onze BFF. Na afloop van de dienst staat er koffie, thee en fris voor iedereen klaar. Zoals u vast wel 

weet is de collecte van See You Again dit jaar bestemd voor Serious Request. Onze jongeren hebben 

verschillende acties bedacht om hiervoor geld in te zamelen. Onze eerste actie houden we 21 mei na de dienst. 

De jongeren bakken allerlei lekkers waarvan we hopen dat u deze bij de koffie of thee tegen een kleine 

vergoeding wilt kopen.  

 

Inzamelen hard plastic doppen 

Al enige tijd zamelen wij bij See You Again hard plastic doppen in voor 

geleidehonden in Nederland. De basisopleiding van zo’n geleidehond kost € 

5000,- dit staat gelijk aan 20.000 kilo doppen. Denk aan doppen van 

fruitsappakken, wasmiddel, deo en pindakaaspotten. Wilt u ook meedoen kijk 

dan goed op de site naar de richtlijnen (verwijderen van losse plasticjes). U 

kunt de doppen nu ook in de kerk inleveren.  

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-

geleidehonden  
 

Diaconie 

 

Fruitactie Dankdag voor het gewas. 

Het is een goed gebruik dat de oudere leden op de zondag na de Dankdag voor het gewas 

een “fruitattentie” ontvangen. De diaconie wil Erna, Margriet en Ilja hartelijk bedanken 

voor het jarenlang zo goed organiseren van deze activiteit.   

Zij stoppen er nu mee en de diaconie is er erg blij mee dat Annelies en Charlotte hebben 

aangegeven dat zij de organisatie van de “fruitactie” willen overnemen.  

 

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 u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig 

druk.  De opbrengst vorige maand was: €372,40. 

 

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 

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden
http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden
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Tonnie Wansink 055-5051873 

Chris van Oorspronk 06-21271999 

De opbrengst vorige maand was € 382,50 

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

 

Collecte Zondag 5 mei Missionair werk en Kerkgroei. 

In Zwijndrecht hebben de gemeente en de kerk de handen ineengeslagen en Het Badhuis geopend. Het 

Badhuis wil een huiskamer zijn voor de wijk en een plek om elkaar te ontmoeten. Zo worden er zowel door de 

week als op zondag activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor de kinderen is er bijvoorbeeld iedere 

zondagochtend een kinderbijbelclub, waar gezongen en geknutseld en naar het 

verhaal geluisterd wordt, is er een alpha cursus voor de ouderen en doet de kerk mee 

aan activiteiten in de wijk. 

Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Als we dat op 

Loenen projectteren, dan is er een verwantschap, want wij willen als Kerk ook een 

kerk van het dorp (Loenen) zijn.  

 

Giften 

Er is een gift van €10,- ontvangen voor het kerkhof.  

 

Financiële info feb 2017 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Jan/Feb ’17     15.854,19  15.854,19 51.368,50 

Collectes diensten: 

Jan/feb ’17   155,55   155,55
    

          

Loenen Vitaal 

 

Carmen Paping zal Zondag 14 mei ons meer vertellen over haar stage in Oeganda bij de Oegandese 

organisatie Women’s Rights Initiative (= WORI).  

Zij heeft tijdens deze 5 maanden met eigen ogen kunnen zien hoe de werknemers van WORI zich elke dag 

weer inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen in de Oegandese samenleving. Dit is hard nodig 

in deze door mannen gedomineerde cultuur, waar huiselijk geweld aan de orde van de dag is. WORI doet er 

alles aan om mishandelde vrouwen te helpen. Desondanks blijft het probleem dat deze vrouwen vaak nergens 

naartoe kunnen, nadat ze hun huis zijn ontvlucht.  

Uit dit gevoel van machteloosheid ontstond de droom van Kigere Rose, de oprichter van WORI, om het eerste 

blijf-van-mijn-lijf huis van Oeganda te openen. En haar droom wordt werkelijkheid! Een Nederlandse stichting 

heeft toegezegd de bouw van het huis te sponseren. Het blijf-van-mijn-lijf huis zal zo gebouwd worden dat er 

plek is voor 30 vrouwen en 15 kinderen. Daarnaast zullen er ook kantoren aanwezig zijn voor een dokter, een 

psycholoog, een sociaal werker en een juridisch adviseur. Op deze manier is deze opvang niet alleen een veilige 

plek om bij te komen, maar kunnen de vrouwen ook professionele hulp krijgen. Zo hoopt WORI de vrouwen 

kracht en zelfvertrouwen te geven en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.  

Het geld van de collecte van 14 mei zal gebruikt worden voor de inrichting van het eerste blijf-van-mijn-

lijf huis in Oeganda. 
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Schaapskooidienst 1e pinksterdag (4 juni) 

 

1e pinksterdag wordt er als het weer het toelaat een kerkdienst gehouden op het veld 

naast de schaapskooi van het Geldersch Landschap aan de Droefakkers. Het is deze 

keer een dienst met medewerking van beide kerken in Loenen en begint om 10.00 uur.  

Het thema is heel toepasselijk voor Pinksteren:        Gees†ig.  
De kinderen gaan tijdens, een deel van de dienst, hun eigen invulling aan dit thema geven.  

De collecte zal voor de kinderen in Lopatyn (Oekraine) zijn. 

Komt allen! 

 

Sobermaaltijd 

 

Op 22 maart organiseerde het Beraad van Kerken in Loenen weer de jaarlijkse oecumenische sober maaltijd. 

Ongeveer 30 personen hadden zich opgegeven voor de maaltijd die werd 

gehouden in het Jeugdhuis. 

Pastor Kantoci en dominee Van Driel verzorgden het liturgische deel. De 

schriftlezing was uit Mattheüs 6: 1-6 en 16-18 en ging over bidden, aalmoezen 

geven en vasten. Na de overdenking en een gebed was het tijd voor de 

maaltijd met soep en brood. 

De collecte was bestemd voor kinderen in El Salvador. Mevrouw Silvi 

Hurkmans van Vastenactie Nederland gaf een presentatie over project van Vastenactie 2017 "Eilanden van 

hoop in San Salvador”. Kijk op http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop als u meer wil weten over 

dit collectedoel. 

Mevrouw Hurkmans is zelf in El Salvador geweest en ze vertelde dat de mensen daar dagelijks te maken 

hebben het geweld tussen rivaliserende bendes. Ze heeft meegewerkt aan de documentaire voor ‘Roderick 

zoekt licht’. U kunt het bekijken via de volgende link:  

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/383040/Roderick_Zoekt_Licht.html 

  

De collecte bracht het mooie bedrag van € 241,- op. 

De avond werd afgesloten met een kopje koffie of thee. 

  

Zonnebloem 

 

Het eerste kwartaal van 2017 is alweer voorbij. De lente is begonnen, de maand mei komt eraan.  

In de maand mei starten we altijd onze jaarlijkse verkoop van onze Zonnebloemloten. 

Wij hopen natuurlijk van harte dat, als er in deze periode door onze vrijwilligers bij u 

wordt aangebeld, u onze actie van harte gaat steunen en een lot (of meerdere loten) 

wilt kopen. Mocht u niet thuis zijn, u kunt ons begin juli aantreffen bij de Spar, waar 

we u graag te woord staan en daar dan onze “laatste lootjes” aanbieden.  

Bij voorbaat danken wij u namens de Zonnebloem afd. Loenen voor uw medewerking. 

Hartelijke groeten namens het bestuur en alle vrijwilligers, De Zonnebloem afd. Loenen. 
 

 

 

 

http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/383040/Roderick_Zoekt_Licht.html
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Solidariteitskas 

 

De meeste gemeenten van de PKN in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er 

soms hulp nodig op geestelijk en/of financieel gebied. Als een gemeente, na al 

het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan 

realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel zijn. Bijdragen uit de 

Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om elkaar duurzaam op weg te 

helpen. De Solidariteitskas is dus Christen zijn in zijn puurste vorm, namelijk 

dat we naar elkaar omzien en elkaar helpen als dit nodig is.  

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10,- per belijdend lid. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de 

Solidariteitskas. De andere €5,- is voor onze eigen gemeente. Eind mei ontvangt u hiervoor een acceptgiro. 

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Wilt u meer weten over de solidariteitskas? Kijk dan op de 

website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas. 

 

Classicale vergadering Apeldoorn van 29 maart 

 

Opening 

De classicale vergaderingen van 2017 staan in het teken van de verandering van de kerkorde. Voordat er over 

de inhoud begonnen wordt, zet de preses ons stil bij de Emmaüsgangers. De weg die ze gaan wordt hen 

uitgelegd. Jezus schetst vanuit het verleden het heden. Hij komt zo ons 

leven binnen als de Opgestane.  

Judaïca 

De vergadering vindt het belangrijk dat bij de nascholing voor predikanten 

aandacht vraagt voor de wortels van de Bijbelse teksten in de context 

waarin ze zijn ontstaan. We besluiten de synode aandacht te vragen voor 

dit vak genaamd Judaïca. 

Verkiezing afgevaardigde nieuwe classes 

De classes Apeldoorn gaat op in Gelderland I. Dat is ruwweg de Veluwe met haar randen en Flevoland. We 

mogen het eerste jaar vier personen afvaardigen naar de nieuwe classis en stellen voor dat dit ds. Marrit 

Bassa, Gerrit Bok, Wim Witteveen en Antoon Menkveld zijn. De gemeenten zullen in augustus gevraagd worden 

hier mee in te stemmen. 

Considereren 

Aan de gemeenten is de beoogde tekst van de nieuwe Kerkelijke Ordinanties gestuurd. Dit zijn zorgvuldig 

samengestelde spelregels hoe we in de kerk met elkaar omgaan. Elke gemeente heeft deze gehad, besproken 

en voorzien van commentaar. Dit is vooraf naar de scriba toegestuurd, door hem gebundeld en weer verspreid. 

Zo delen we kennis en inzichten heel praktisch met elkaar. Tijdens deze vergadering voeren we met elkaar het 

gesprek en proberen goed te doordenken of het zo goed staat, of anders geformuleerd moet worden. 

Uiteindelijk wordt per voorstel gestemd of we voor of tegen zijn. 

De discussies zijn soms scherp, maar altijd respectvol. De meeste gaan over het proces (te snel, te veel, te 

weinig historisch besef), de nieuwe indeling (te groot, te anoniem) en de nieuwe classispredikant. De 

classispredikant is vrijgesteld voor ongeveer 200 gemeenten. Hij bezoekt deze tenminste éénmaal per 4 jaar, 

is vraagbaak en kan bij een breed scala van problemen geraadpleegd worden. In het uiterste geval, mag hij 

namens de kerk ook ingrijpen in een gemeente.  

Over het algemeen wordt breed ingestemd met de voorstellen van de kerk. Wel worden er volop adviezen 

meegegeven om teksten beter te maken. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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Kernvragen 

Vergroten classis 

Om al die wat droge teksten te structureren heeft de landelijke kerk een aantal kernvragen gemaakt. Deze 

zijn bedoeld om te discussiëren op hoofdlijnen. Dat werkt vrij goed.  

Het opheffen van de classis Apeldoorn wordt als niet plezierig ervaren. De samenwerking onderling is goed en 

effectief en we hebben twee goed draaiende werkgemeenschappen van predikanten. Wel zien we dat het 

steeds moeilijker is vrijwilligers te vinden en stemmen daarom in met het voorstel. Het geeft toch weer een 

vermindering van stukken en vergaderingen. 

Classispredikant 

Met het idee classispredikant hebben we niet zo veel. Sommigen willen deze functie helemaal niet, anderen 

zien liever een verdeling over meerdere predikanten zodat er voor een deel van de tijd ook binding is met het 

gewone kerkelijk leven. Uiteindelijk krijgt de landelijke kerk wel ons vertrouwen dat het een goed idee is. We 

zijn benieuwd hoe dit uit gaat pakken. 

Ringen 

Om in de regio onderling samen te blijven werken komt de kerk met een nieuwe term ‘ringen’. Alleen is dit niet 

goed ingebed in de structuur. Als vergadering komen we met een tegenvoorstel hoe dit echt goed verankerd 

kan worden. We zijn benieuwd of ons voorstel overgenomen wordt. 

Door de strakke regie van de voorzitter loopt de agenda nauwelijks uit. Na een korte rondvraag, komen we tot 

rust bij het voorlezen/ bidden van het gezang Jezus roept hier mensen samen (lied 975). 

Steven Lobregt, notulist.  
 

Giften 

 

Wij mochten een gift van € 20.- (NN) ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Vanuit de pastorie 

 

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

 

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

 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 mei 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 mei 2017. 

 

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

en met duidelijke omschrijving van het onderwerp! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

mailto:kontaktbladloenen@online.nl
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In Memoriam 

 

Op 21 maart overleed in de leeftijd van 83 jaar Jantje Wilbrink-Schoonheden. De laatste jaren van haar leven 

woonde zij in de Beekwal te Eerbeek. Wij herinneren ons haar als een lieve en zorgzame moeder en 

schoonmoeder en als een lieve en gulle groot- en overgrootmoeder. Ze was een bescheiden, vriendelijke vrouw 

die niet op de voorgrond trad. De crematieplechtigheid vond plaats op 27 maart in Dieren, waar ondermeer de 

woorden van psalm 103 klonken. Wij leven van harte mee met Rikie, André, Theo en de 

klein- en achterkleinkinderen. Voor de komende tijd wensen wij hen veel kracht en 

sterkte toe. 

 

Op 30 maart is Nicolaas Josephus Berghuis, Hendrick Berntsweg 20, overleden. Hij is 

88 jaar geworden. Met zijn vrouw Joke was hij jarenlang een trouw, betrokken en 

zeer gewaardeerd lid van onze gesprekskring. Met veel plezier en interesse bezocht 

Nico de bijeenkomsten. Hij had altijd wel iets te vragen of op te merken. Wij zullen 

hem in onze kring dan ook erg missen. 

De uitvaartdienst vond plaats op 6 april in Velp in “De Hoeksteen”, het kerkgebouw van de  Volle 

Evangeliegemeente, waar Nico lid van was. Daarna vond de begrafenis plaats op ons kerkhof. Daarbij mocht ik 

enkele woorden ten afscheid spreken. Van harte leven wij mee met Joke, de kinderen en de kleinkinderen. 

Mogen zij allen in de komende tijd de troostende nabijheid ervaren van Hem, wiens Naam is: “Ik zal er zijn”. 

 

Verjaardagen 

 

Mw. Meijman-Mulders, Molenbeek 93, is 9 april 97 jaar geworden en is daarmee momenteel de oudste inwoner 

van Loenen. 

 

Op 8 mei hoopt mevr. L.B. Groen-Geerdink 92 jaar te worden. Adres: Hackfortweg 5, 

7371 BK Loenen Gld. 

 

Op 13 mei hoopt mevr. B.J. Muller-ter Velde 80 jaar te worden. Adres: De Kempe 31, 7371 

BT  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 2 mei hopen de heer en mevr. J.M. van Oorspronk-van Deelen hun 55-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Adres: Horstweg 46, 7371 BR Loenen Gld. 

 

Op 7 mei hopen de heer en mevr. J.H. te Kamp-Hofmeijer hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren 

Adres: Deelsum 31, 7371 EJ Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen 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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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. 

 

Oecumenisch uitje 

 

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

We vertrekken ’s ochtends om 8.00 uur bij het Jeugdhuis (Beekbergerweg 16) in Loenen of 8.30 uur 

restaurant Pijnappel in Klarenbeek (Klarenbeekseweg 55) 

We arriveren omstreeks 10.00 uur in Woerden. Daar wonen we de dienst bij in 

de Evangelisch-Lutherse kerk. De dienst begint om 11.30 uur. Na afloop van de 

dienst drinken we koffie. Vanaf 12.00 uur krijgen we een rondleiding door de 

kerk en vanaf 13.00 uur gebruiken we een lunch. 

Daarna bezoeken we het Stadsmuseum in Woerden. In het museum is het werk 

te zien van toonaangevende textielkunstenaars. U kunt op eigen gelegenheid 

het museum bekijken of een rondleiding krijgen. De Rondleiding begint om 14.00 uur. In het museum is de 

Vroedschapszaak voor gereserveerd waar we koffie of thee kunnen drinken. 

 

Vanaf 15.00 is er een gildewandeling door het historische centrum van Woerden.  

Uiterlijk om 16.45 uur vertrekt de bus weer naar Klarenbeek. Zorg dat u om 16.30 uur bij de bus bent. Evenals 

andere jaren is er vanaf 18.00 uur een afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek. 

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. Geef het in ieder geval door als u ergens niet aan wilt of kunt 

deelnemen. 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. U zult ook een stukje moeten lopen van en naar de 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
mailto:ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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parkeerplek van de bus. 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 - Beraad van 

Kerken Loenen. 

 

Overdenking door Willem Klomp 

    

Het is weer mei en dan leggen alle vogels een ei 

volgens een oud gezegde. Behalve een paar vogels. 

Hoe dit gezegde ontstaan is, weet ik niet. De 

weidevogels beginnen trouwens al wel eerder met 

leggen. In mei staat er een hoop te gebeuren: 

Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, 

Moederdag, Hemelvaart, kermis en 

begin van de Ramadan. Wij, als 

christelijke kerken zitten in de 

paastijd. Die duurt tot Pinksteren, 

de vijftigste dag na Pasen. Daarvoor 

zit nog Hemelvaartsdag, de 

veertigste dag na Pasen. In de oude 

romeinse missalen, die in de 

katholieke kerk gebruikt worden, 

wordt iedere dag een heilige 

herdacht volgens een vast calendarium. Vroeger, 

velen van ons hebben dat nog meegemaakt, werd er 

iedere dag een mis opgedragen, vaak wel twee of 

meer. Om 7 uur de vroegmis en om kwart voor 8 de 

schoolmis, waar veel schoolkinderen regelmatig 

naar toe gingen. Dat werd ook door de ouders 

gestimuleerd. En op 4 mei werd de heilige Monica 

herdacht, de moeder van een van de grootste 

kerkvaders Augustinus. Deze Augustinus wordt in 

alle christelijke kerken als een van hun voorlopers 

beschouwd. Hij verlangde naar kerkelijke eenheid. 

Het levensverhaal van Augustinus en moeder 

Monica kan model staan voor onze gezinnen waarin 

ook tegenstellingen kunnen voorkomen.  Augustinus 

leeft in het begin van de christelijke tijd. Hij is 

geboren in 354 in Noord-Afrika, dat toen tot het 

Romeinse rijk behoorde en stierf in het jaar 430.  

Augustinus heeft het er in zijn jeugd goed van 

genomen, hij was een echte 

levensgenieter en ging 

samenwonen met zijn vriendin. 

Bovendien hing hij de leer van de 

Manicheeërs aan en dat alles was 

tegen het zere been van zijn 

moeder. Hij kwam er thuis niet 

meer in. De Manicheeërs waren 

van mening dat zij het ware 

Chrislelijke geloof hadden. Zij 

verkondigden een dualisme, de 

tegenstelling tussen goed en kwaad, de 

tegenstelling tussen ziel en stof. Augustinus begon 

ook aan zijn leerstellingen te twijfelen en in Milaan 

kwam de grote ommekeer. Via kerkvader 

Ambrosius keerde hij terug naar het “echte” 

Christelijke geloof. Moeder Monica had daar voor 

de pannen van het dak gebeden en haar gebed was 

verhoord. De huiselijke vrede was weer getekend. 

Augustinus begon nu zijn preken en andere werken 

te schrijven die allemaal bewaard zijn gebleven. 

Zijn werken behoorden tot de vertaalstof op de 

gymnasia voor het vak. Latijn. Of dit nu nog zo is?  

 

 

ZOA collecte maart 2017 

 

Collecte ZOA brengt ook dit jaar weer meer op ! De huis-aan-huis collecte van 

ZOA in Loenen heeft dit jaar  een bedrag van € 1.305,11 opgebracht  

(Bijna € 80,-- meer dan vorig jaar!!) Daarmee zijn de 14 collectanten er in 

geslaagd de collecte opnieuw tot en succes te maken. ZOA wil zowel de 

collectanten als de gevers hartelijk bedanken. In 2018 is de collecte t.b.v. ZOA 

in de week van 25 tot en met 31 maart. Als ook u dan uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor 

deze collecte te lopen dan hoor ik dat graag. Christien Jurriens Horstweg 19a, Loenen  Tel. 055- 505 17 82  
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Kleurplaat: de ongelovige Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Amnesty International 

De opbrengst van de Amnesty International collecte die van 5 t/m 11 maart in Loenen is gehouden is 

936,88 Euro. Alle donateurs van harte bedankt, met vriendelijke groet Margriet Straver, coördinator 

Stiltewandeling   … en toch ontmoeten 

 

Samen wandelen is heerlijk en verrijkend. Genieten van de natuur en je onderweg bezinnen 

op een thema. Vanaf de Dorpskerk in Twello rijden we gezamenlijk naar de Dorpskerk in 

Wilp. Daar beginnen we met koffie en thee en na een meditatief moment ter inspiratie 

door ds. Lidy van Prooyen Schuurman gaan we wandelen. We gaan op weg om ons bewust te 

worden van de omgeving, de natuur en onze eigen voetstappen. Grote kans dat we ook een 

stukje van de weg naar binnen ontdekken.  

 

Onderweg zal er een kaartje met bezinningsvragen uitgedeeld worden, vanaf dat punt begint de echte stilte.  

Na 5 kilometer is er een stop bij een horecagelegenheid. Bij dat punt staat een auto klaar om mensen die 10 

kilometer te lang vinden terug te brengen naar Twello of Wilp. We vragen uw vrijwillige bijdrage voor het 

restauratiefonds en de gastvrije ontvangst in de kerk van Wilp. Wel is het goed dat u voor uw eigen 

lunchpakketje en drinken voor onderweg zorgt.  

Vertrek op 22 april om 9.30 uur bij de Dorpskerk, Dorpsstraat 10 in Twello. 

Aanmelden is wenselijk bij bi.twello@gmail.com en handig bij het carpoolen. 

mailto:bi.twello@gmail.com
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Kijken bij en wandelen rond de kledingbank van Apeldoorn 

              In het voorjaar samen op pad gaan: dat doen we in onze parochie al weer enkele 

jaren op een zaterdag in het voorjaar. We doen dat rond een plek in de parochie, 

waar mensen op een inspirerende manier actief zijn ten behoeve van een ander 

en/of het milieu. We luisteren naar het verhaal van de mensen die er bij 

betrokken zijn en maken een korte wandeling waarin we ook met elkaar in 

gesprek gaan over wat we hebben gehoord en gezien.  

 

Dit jaar maken we, op 20 mei, een uitstapje naar Apeldoorn. Want in onze 

buurparochie kent men een kledingbank, één van de activiteiten van de 

Sant‘Egidiogroep van de parochie. Graag vertelt Ronald Dashorst, diaken van de 

parochie, over wat ze doen met de kledingbank, wat hun verdere activiteiten 

voor de arme kant van Apeldoorn zijn en ook wat hen daarin inspireert.  

              We zijn van harte welkom.  
Waar:   Kledingbank Apeldoorn, Oude Beekbergerweg 157, 7333AE Apeldoorn  -  

Wanneer:  20 mei 2017 

Programma: 

10.30-11.00 uur    Binnenkomst, met koffie en thee 

11.00-12.00 uur    Gesprek met diaken Ronald Dashorst en bezichtiging van de kledingbank  

12.00-12.30 uur    Lunch (brood zelf meenemen) 

12.30-13.30 uur    Wandeling in de omgeving van de kledingbank 

13.30-14.00 uur    Afsluiting met kort gebedsmoment 

Opgave: tot uiterlijk 8 mei bij het secretariaat van onze parochie: secretariaat@franciscusenclara.com of 

telefonisch: 0571-274445 (dinsdag en donderdag). Aan het eind van de dag wordt een vrijwillige bijdrage in de 

kosten gevraagd. U bent van harte welkom! 

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis 

 

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekkerhuis : van 14.30 -16.30 uur. 

Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek. We willen u graag hierbij het schema voor de komende 

maanden laten weten. Noteer alvast in uw agenda: 

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. 

29 juni: Pater Dries van den Akker sj: een nieuw licht op de religieuze schilderijen van Vermeer. 

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. 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De klussenmorgen in mei zal zijn op vrijdag de 5e. Aanvang 8.30. Tevens Nationale Bevrijdingsdag. Onder het 

werk zullen we zeker aan de bevrijding denken. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

Eerste Heilige Communie 

 

Zondag 14 mei om 10.00 uur gaan 6 kinderen uit Klarenbeek, Loenen en Eerbeek de Eerste 

Heilige Communie doen. Voorgangers zijn Pastor Daggenvoorde en Pastor Vroom.  

mailto:secretariaat@franciscusenclara.com
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Kerk TV H. Antonius Abt kerk Loenen 

 

Het is al weer vijf jaar geleden dat we de kerk TV in gebruik genomen hebben. Op Goede vrijdag 2012 was de 

eerste uitzending. In het begin ging alles nog niet vlekkeloos, de belichting was onvoldoende en de 

beeldkwaliteit liet nog te wensen over. Na enkele aanpassingen en de plaatsing van de LED spots boven het 

priesterkoor werd de beeldkwaliteit beter. Inmiddels hebben ook veel mensen de weg gevonden naar 

kerkdienst gemist en volgen ze de viering direct of kijken op een ander tijdstip de viering alsnog. We weten 

dit omdat wij kunnen zien hoeveel er gekeken is. 

 

Alle vieringen die opgenomen worden blijven één jaar beschikbaar om terug te kijken. 

Toch merken wij dat er in ons parochieverband nog mensen zijn die niet op de hoogte 

zijn van de TV uitzendingen. Vandaar dat we nog eens uw aandacht vragen en u 

oproepen om ook aan andere mogelijk geïnteresseerden te wijzen op de mogelijkheid 

van de kerk TV. Om te kijken gaat u op internet naar: kerkdienstgemist.nl en gaat u 

naar Gelderland waar u de H.Antonius Abt kunt vinden. Als u hulp nodig hebt om de 

weg te vinden kunt u contact opnemen met het secretariaat of een van de locatieraad  

    leden.  

Iedereen met een internet of wifiverbinding heeft de mogelijkheid om te kijken.  

Henk Gerritsen. 
 

K.V.V Bijeenkomst dinsdag 16 mei 

 

Dinsdagavond 16 mei -”In de winkel van Sinkel”. Jan Bark, eigenaar van het Apeldoornse museum “In de 

Zevende Hemel”, kijkt met ons terug naar het boodschappen doen in de 19e en 20e eeuw en over de koopwaar 

uit die tijd. Aanvang  19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 06 mei ’17 Woord en Cummunieviering – Voorganger pastoor Kantoci 

 Intenties: Willem Joseph Visseren, Riet Blom-Tijhuis, Cornelia  Maria Buijsman- 

    Blokker, Bernard Blom, Overl. fam van de Veer 

 

Zo. 14 mei ‘17  Eucharistieviering – Voorganger pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom 

Intenties:        Hendrikus Antonius Reulink, Overl fam Bijvank, Jan en Lina Schotman- 

   Reusken, Bernardus Wilhelmus Antonius Kolkman, Willem Joseph Visseren,  

   Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Henk Derickx, Pieter Jan Lok,  

   Overl ouders Tiedink-Streppel, Jaargetijde Johanna Maria Klomp- 

   Streppel, Wim Biezeman, Annie Harmsen-Hafkamp, Jgt . Jan Derksen 

 

Za. 20 mei ’17 Eucharistieviering – Voorganger pastoor Sebastian 

Intenties:        Jacoba Tiemessen-Peters, Willem Joseph Visseren, Overl echtpaar 

   Kamphorst-van Schaik, Antonia Grada Klomp, Overl. ouders Uiterweerd-ten  

   Broek, Overl. fam Bijvank, Hermannus Wilhelmus Bijvank, Frans vd Werf 

 

Zo. 28 mei ’17 Woord en communieviering – Voorganger dhr. Oude Voshaar 

 Intenties: Annie Hafkamp-Vos, Theodora Hafkamp-Sanders, Overl. echtpaar Meurs- 

    vd Linde, Willem Joseph Visseren 
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Kerkdiensten mei 

 

Protestantse gemeente 

 

Donderdag 4 mei   11.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/pastor W. Vroom 

       Oecumenische gedachtenisdienst – Ereveld 

       m.m.v. Beraad van Kerken/ “Con Spirito” 

 

Zondag   7 mei    10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Koffie na de dienst 

       Coll.: Missionair Werk en Kerkgroei 

 

Zondag  14 mei   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 Coll.: Womens Right Initiatif te Oeganda 

 

Zondag  21 mei   10.00 uur  Mevr. ds. I. de Zwart – Deventer 

Afsluiting seizoen “See You Again”  

       Koffie na de dienst 

 

Zondag  28 mei   GEEN DIENST Oecumenisch reisje 

 

 

 

See You Again: 7 mei Jongste groep 10.00 uur bij de Bruisbeek 

21 mei “Dienst voor iedereen” medewerking See You Again om 10.00 uur in de kerk. 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 6 mei (L)   19.00 uur Woord en Communieviering  

                                                 Voorganger Pastoor Kantoci – mmv koor Con Spirito 

 

Zondag 14 mei (L)  10.00 uur Eucharistieviering 

          Voorganger pastoor Daggenvoorde en pastor Vroom  

          Eerste Heilige Communie 

Zaterdag 20 mei (L)  19.00 uur Eucharistieviering  

                                                                  Voorganger pastor Sebastian – mmv koor Con Spirito  

 

Zondag 28 mei (L)  10.00 uur Woord en communieviering 

      Voorganger: dhr. J. Oude Voshaar – mmv Con Spirito 

 

 

 
 

 

 


