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      Diensten 

 

Zoals u al in het septembernummer kon lezen is er op 1 oktober een Top 2000 dienst. Deze zal worden 

gehouden in Spritshz om 16.00 uur. Het thema is “Geloof in Jezelf?!”. Kees Bulens is gastheer en zal deze 

dienst leiden. Er is op deze zondag geen ochtenddienst. 

Een week later, 8 oktober, hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Door 

brood en wijn met elkaar te delen vieren en bevestigen wij de gemeenschap met onze 

Heer en met elkaar. 

Aan de dienst van 15 oktober zal OLTO meewerken. Van oudsher is oktober de maand 

waarin de wijndruiven worden geoogst. Oktober wordt dan ook wel de wijnmaand 

genoemd. Het thema van oogst, een nieuw begin, zal in deze dienst meeklinken. Na afloop is er koffie en thee.  

Over de dienst van 22 oktober zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. 

Op 29 oktober zal de heer H.G. Dijkman uit Vorden de dienst leiden. 

 

GESPREKSKRING 

Op maandag 9 oktober gaat de gesprekskring weer van start. U bent dan om 20.00 uur van 

harte welkom in de pastorie aan de Beekbergerweg 14. Na vorig seizoen het evangelie van 

Johannes te hebben besproken, stel ik nu voor om ons te verdiepen in twee kleine boeken uit 

het Oude Testament, nl. Ruth en Jona. Het zijn beide verhalen van hoop, niet 

wereldschokkend maar wel hartverwarmend! Ruth is één van de vijf (feest)rollen uit de 

Hebreeuwse bijbel en wordt op het joodse Pinksterfeest in de synagoge gelezen. Jona 

behoort tot de zogenaamde kleine profeten. Aan hem hebben we de uitdrukking “iemand Jonassen” te danken. 

Hij is een eigenzinnige profeet die ons tot op de dag van vandaag een spiegel voorhoudt. Ruth en Jona: het zijn 

twee parels van Joodse vertelkunst. Daarom willen we bij de bespreking van deze twee boeken ook letten op 

verbanden met de Rabbijnse literatuur. 

We zullen op 9 oktober, na een korte inleiding, Ruth 1 bespreken. Wilt u dit hoofdstuk van te voren lezen? 

De tweede bijeenkomst, waarop Ruth 2 aan de orde zal komen, zal zijn op maandag 30 oktober. Wij zijn dan 

vanaf 20.00 uur te gast bij Paul Sanders, Hoofdweg 93, tel. 5051573. 

U kunt zich bij mij telefonisch (5051350) of per mail (dsvandriel@gmail.com) opgeven. Een ieder is van harte 

welkom! We hopen op mooie en inspirerende avonden! 

 

WOORD VAN DANK 

In de afgelopen maanden mocht ik van velen van u blijken van belangstelling en medeleven ontvangen. Dat 

heeft mij erg goed gedaan. Ik wil u daar dan ook heel hartelijk voor bedanken. Het is goed om te ervaren dat 

we in voor- en tegenspoed met elkaar verbonden zijn! 

In deze maand oktober hoop ik de draad weer helemaal op te pakken en mijn werk met nieuwe energie te doen.  

 

VANUIT DE PASTORIE 

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

 

Met vriendelijke groet, 

Ds. J.W.C. van Driel 

 

 

 

 

mailto:dsvandriel@gmail.com
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Diaconie 

 

8 okt. Heilig Avondmaal, collecte bestemd voor de stichting Choice 4 Life. 

Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan tieners, jongeren en (jong)volwassenen die door 

plotselinge situaties in het leven voor een bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving 

kunnen verblijven. Wij geloven dat je dan een huiselijke omgeving nodig hebt om je te 

hervinden en keuzes te maken, waarna jij je kunt aanpassen aan hun nieuwe situatie. Je 

krijgt tijd en ruimte om met de moeilijkheden van het leven om te gaan en je krijgt een 

realistisch perspectief voor een zelfstandig vervolg. 

Doelstelling is dat een jonge moeder en haar kind een goede start hebben in het maatschappelijk leven. Daar 

horen een opleiding en het vinden van werk bij. De opvang wordt dan ook aangeboden totdat één van deze 

doelen is bereikt. De begeleiding wordt dan ook geboden tot zo'n 2 jaar na de bevalling. Meer informatie 

http://www.choice4life.nu 

 

15 okt. Kerk in Actie, Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan  

Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere 

levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak 

uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien 

lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.  

Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen 

landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), 

partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe 

ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst 

en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.  

Op zondag 15 oktober collecteren we voor ERP en andere 

werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.   

Meer informatie zie www.kerkinactie.nl 

Classicale vergadering Apeldoorn 

 

Het gesprek over de kernpunten 

Dit jaar spreken de synode, de classicale vergaderingen en de kerkenraden 

over een verlichting van de regelgeving. Door deze verlichting krijgen de 

gemeenten meer tijd en ruimte om bezig te zijn met waar het in een 

gemeente om gaat en dat is de verkondiging van het heil in Jezus Christus en het omzien naar elkaar en naar 

de anderen buiten de kerk. In het najaar vraagt het tweede pakket wijzigingsvoorstellen de aandacht. Het 

pakket is samengevat in tien kernpunten en deze worden hieronder toegelicht.  

Gemeenteleden krijgen een grotere vrijheid om zich aan te sluiten bij de (wijk)gemeente van hun 

voorkeur.  Het voorstel houdt in dat gemeenteleden in een andere gemeente vriend kunnen worden als zij daar 

regelmatig meeleven. De mogelijkheid wordt geboden dat aan een vriend actief en passief stemrecht kan 

worden gegeven.  

  Een deel van de regelgeving die is vastgelegd in de ordinanties – met name rond de ledenregistratie en 

de vermogensrechtelijke zaken – verschuift naar generale regelingen. Tevens wordt voorgesteld de regel te 

http://www.choice4life.nu/
http://www.kerkinactie.nl/
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schrappen dat de kerkenraad van de gemeente waaruit men vertrekt niet meer de mogelijkheid heeft om 

bezwaar te maken tegen het vertrek.  

 In het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeester en kerkrentmeesters. 

Daarbij moest een meerderheid ambtsdrager zijn. Deze regel vervalt. Bij het college van diakenen wordt 

voorgesteld dat het college bestaat uit diakenen en diaconale rentmeesters. De laatsten zijn net als de 

kerkrentmeesters wel lid van het college maar geen ambtsdrager. 

 Er verandert rond de kerkenraden nog meer want de algemene kerkenraad krijgt een grotere vrijheid 

om zelf de omvang en samenstelling vast te stellen. De minimum omvang van een kerkenraad moet nu minimaal 

zeven leden zijn. En een kerkenraad die met werkgroepen werkt, hoeft niet meer te bestaan uit een grote en 

een kleine kerkenraad. Een kleine kerkenraad volstaat in het laatste geval. 

 Het blijft van belang dat plaatselijk de zorg voor het kerkrentmeesterlijk en het diaconaal beheer op 

orde blijft. Daarom krijgt het classicaal college voor de Behandeling van Beheerszaken de mogelijkheid om de 

colleges aan te vullen tot het vereiste minimum. Daarbij krijgt dit college meer bevoegdheden bij het 

toezicht. Dit wordt mede veroorzaakt dat de overheid strengere eisen stelt aan het financieel beheer ook uit 

oogpunt van de ANBI-verklaring. Boven deze classicale colleges komt een landelijk college voor eenheid in 

beleid en uitvoering. 

  Het moderamen heeft nog een aantal aanvullende voorstellen gedaan. Zij stelt voor dat er naast de 

gemeenteleden maar één andere categorie leden komt. De regelgeving moet beheersbaar een uitvoerbaar 

blijven. Andere voorstellen zijn: 

 Indien meerdere predikanten aan een (wijk)gemeente zijn verbonden, hoeven zij niet allemaal alle – kleine 

– kerkenraadsvergaderingen bij te wonen.  

 Biedt de ruimte om ambtsdragers met bepaalde opdracht te verbinden aan de ambtelijke vergadering 

waarvan zij deze opdracht hebben ontvangen. 

 De voorzitters van de colleges hoeven niet persé ook ambtsdrager te zijn. 

 De minimale omvang van een kerkenraad is naast de predikant twee ouderlingen, een diaken en een 

ouderling-kerkrentmeester. 

 Zorg voor een eenduidige set regels bij de komst en vertrek van voorgangers. 

 Laat het moderamen meekijken voordat een plaatselijke regeling wordt vastgesteld. 

Voor de één is het taaie kost om door het pakket heen te worstelen. Voor de ander is het een aangenaam 

tijdverdrijf om mee te denken over een goede kerkorde die aan de ene kant ruimte biedt op plaatselijk niveau 

en aan de andere kant ook voldoende houvast biedt als het echt op de regels aankomt. Het gaat er toch ook om 

dat het ordelijk toegaat in de gemeente van Christus. 

  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw scriba, tot ondergetekende of kijk op de website van 

de Protestantse Kerk bij Kerk 2025. Gerrit Bok, scriba van de classicale vergadering Apeldoorn.  

 

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.  
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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 

Allen H. dank voor uw bijdrage en de ijzervreters voor het inzamelen en ten gelde maken van het oud ijzer.  

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

 
  

Verzilvering certificaten 2017 

Voor het vierde jaar kunnen de certificaten, die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk in 2009, 

worden verzilverd. 

 

De nummers van de uitgelote certificaten die dit jaar voor verzilvering in aanmerking komen zijn:  

 

00102 00178 00255 00418 01326 01454 

00106 00187 00259 00421 01335 01467 

00113 00190 00270 01204 01338 01469 

00114 00191 00271 01208 01354 01470 

00126 00192 00277 01209 01355 01472 

      

00133 00193 00283 01214 01362 01476 

00142 00206 00290 01227 01370 01489 

00143 00211 00295 01251 01371 01493 

00150 00212 00298 01253 01402 01494 

00151 00215 00300 01278 01405 01495 

      

00159 00224 00305 01290 01409 01497 

00163 00232 00310 01301 01417  

00164 00236 00314 01303 01419 

00168 00239 00414 01304 01428 

00170 00252 00417 01318 01453 

 

Verzilvering van deze certificaten is mogelijk tot en met 31 december 2017. 

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

- Marcel de Croon, tel. 055-5053667 

- Jettie Tolman, tel. 055-5052597 
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Onderhoud Kerkhof 

 

 Beste vrijwilligers onderhoud Kerkhof,  in de maand oktober beginnen we nog om 8.30 uur 

vanaf november wordt dat 9.00 uur. Okt, en Nov. zijn maanden waarin de bomen hun blad 

verliezen en is onderhoud alleen op de eerste donderdag van de maand niet voldoende om 

dat blad allemaal op te ruimen, daarom willen wij deze maanden ook op de derde donderdag 

van de maand bij elkaar komen zoals we al enkele jaren doen. Bij slecht weer schuiven ze 

beiden een week op. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk het hele jaar van harte welkom, 

maar ook als u ons alleen in de komende maanden met al dat blad ruimen wilt helpen ben u van zeer welkom.                                                                                                                   

Contact persoon: Joop Efdé tel: 055-5051980 

      See You Again - Verkoop 

 

Op 1 september hebben de kinderen van See You Again tijdens een workshop 

getimmerd, geverfd en geplakt. Dit alles om zoveel mogelijk dingen (vaasjes, placemats 

en wandborden met vaasjes) te maken voor de verkoop tijdens het koffiedrinken op 

Startzondag. Dat dit goed gelukt is, blijkt wel uit de geweldige opbrengst van € 170,-! 

Dit geld gaat weer bij de eerdere opbrengsten voor Serious Request en gaan we in 

december aanbieden in Apeldoorn.             

    1 oktober: Top 2000 dienst bij Spritshz 

 

Zondagmiddag 1 oktober wordt Spritshz weer omgetoverd tot een Top2000 a 

Gogo café waar we een top 2000 dienst gaan houden. Deze dienst is voor jong en 

oud en Iedereen! 

De deuren gaan open om kwart voor 4 en de dienst zal om 16.00 uur beginnen. 

Kees Bulens zal weer het geheel aan elkaar praten en we hebben interessante 

gasten die hun favoriete lied toelichten of een mooi verhaal hebben rond het 

thema  Geloof in Jezelf?!     

Nieuw dit jaar is dat we een online Quiz Kahoot gaan doen. Normaal laat je in de kerk je mobiel thuis of zet je 

hem uit. Nu mag hij mee en kunnen we allemaal meedoen aan de Quiz!   

Vrijwilligersavond Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 

 

Aan de vrijwilligers  

In plaats van een persoonlijke uitnodiging. 

 

Beste vrijwilliger(s),  

 

Zonder uw inzet is het  niet mogelijk het voortbestaan van onze gemeente te waarborgen. Gelukkig zijn 

vrijwilligers in onze gemeente eigenlijk niet weg te denken, maar wij beseffen goed dat dat niet 

vanzelfsprekend is. Het geven van uw kostbare tijd is voor ons dan ook onbetaalbaar. Om te tonen, dat uw 
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actieve betrokkenheid bij onze gemeente zeer gewaardeerd wordt, heeft de kerkenraad weer een 

vrijwilligersavond georganiseerd. 

Deze avond staat gepland op vrijdag 13 oktober in het Jeugdhuis. Dit jaar willen we weer gezamenlijk eten. 

We beginnen om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom.  

We hopen op een gezellige avond die rond 22.00 uur is afgelopen. 

 

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, daarom dient u zich wel vooraf op te geven 

voor deze avond. Ook kunt u hier uw dieetwensen doorgeven. Aanmelden kan tot en met 6 oktober bij:  

 

Ans Gooiker, Langschoten 61    Marcel de Croon,  Horstweg 66a,   

Tel: 055-5051862     Tel. 055-5053667 of per mail: famcroon@xs4all.nl   

 

Wij hopen op uw komst. 

Mocht uw partner geen vrijwilligerswerk doen, toch is hij of zij ook van harte welkom! 

 

Kent u een vrijwilliger waarvan u weet dat hij/zij mogelijk deze uitnodiging in het Kontaktblad niet onder ogen 

krijgt, wilt u dan zo vriendelijk zijn hem of haar op deze uitnodiging te attenderen?  

 

Met vriendelijke groet,  

de Kerkenraad 

 

     Mountainbiken met je vriendengroep of vereniging 

Op 27 en 28 oktober vindt bij Horeb in Beekbergen een mountainbike-evenement 

voor Stichting De Hoop plaats. Er is keuze uit 24, 12 of 6 uur mountainbiken. 

Cross jij deze tijd individueel vol of kies je voor de team-estafette en wissel je 

elkaar af na meerdere ritten? Door af te zien op de pedalen en daar geld mee in 

te zamelen, vecht je mee met verslaafden die knokken voor een nieuw leven. Je 

ontmoet deze mensen tijdens het evenement op locatie Horeb van Stichting De 

Hoop. Kijk voor meer informatie en inschrijven op cycleforhope.nl! 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 oktober 2017 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 oktober 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 

 

Dinsdag  28 augustus 2017 is overleden Albertus Johannes Harmsen op 80- jarige leeftijd. 

Hij woonde aan de Watermolen in Loenen. De uitvaartdienst  vond plaats op 2 september in 

de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna zijn lichaam ten ruste werd gelegd op het 

parochiële kerkhof. Wij wensen zijn kinderen en verdere familie, Gods troostende zegen 

en strekte toe. 

 

 

Op donderdag 30 augustus 2017 overleed  Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen 

op 81- jarige leeftijd. Hij woonde aan de Cornelis Hendrixstraat te Loenen. 

De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 6 september in de H. Antonius Abt kerk te 

loenen, waarna de begrafenis volgde  op het parochiële kerkhof . 

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie Gods nabijheid en troost toe. 

 

 

Donderdag 30 augustus 2017 is overleden  Filipo Nicolo Di Vita op 84- jarige leeftijd. 

Hij woonde met zijn echtgenote aan de Kamerlingh Onnestraat te Eerbeek. 

De crematieplechtigheid vond 5 september plaats in Dieren. 

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie, Gods nabijheid en troostende zegen toe. 

 

 

Verjaardagen en Huwelijk 

 

Op 2 oktober hoopt mevr. M.W. Put-Beumkes 95 jaar te worden.  

Zij woont : Loenenseweg 39, kamer 27, 7361 GB Beekbergen. 

 

Op 31 oktober hoopt mevr. A.J.A. van Oorspronk-van Deelen 80 jaar te worden.  

Zij woont: Patrijsgaarde 5, 7329 BK Apeldoorn.  

 

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 wij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijksjubilea 

Op 18 oktober hopen de heer en mevr. H. Bos-Bosch hun 55 jarig huwelijksfeest te vieren. 

Zij wonen: Hoofdweg 94, 7371 AK  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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Kleurplaat – Mozes in het biezen mandje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter overdenking: je medemens over het hoofd zien (Ds. Hans van Driel) 

 

Het verhaal over Kaïn en Abel is overbekend. Het is het verhaal over de eerste broedermoord. U kunt het 

vinden in Genesis 4. Als je het leest, dan zou je haast denken dat de schrijver heel goed naar het gedrag van 

kinderen heeft gekeken. Want als een kind een broertje of een zusje krijgt, kan dat gevoelens van jaloezie 

opwekken. Begrijpelijk.  

Want voortaan moet het de aandacht van vader en moeder delen.  

Het staat niet langer alleen in het middelpunt van de belangstelling.  
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Om deze mogelijke jaloezie weg te nemen, is het de taak van de ouders om het kind duidelijk te maken dat ze 

niet minder van hem of haar houden, nu er een tweede kindje is. Hun hart is immers groot genoeg 

voor meer kinderen! In het verhaal van Kaïn en Abel is het God die deze taak op zich 

neemt. Het is haast vanzelfsprekend dat Hij zich in eerste 

instantie richt op de jongste, de zwakste. Abel betekent “nietigheid”, 

“zuchtje”. Maar dat betekent niet dat er bij God geen plaats is voor Kaïn! In 

kinderbijbels wordt nog wel eens geschreven dat Kaïn minder gelovig was of 

dat hij een slechter offer aan God bracht dan Abel, maar in de tekst van 

Genesis 4 staat dat allemaal niet. God spreekt Kaïn dan ook niet zozeer aan op 

een zonde die al begaan is, maar Hij wijst hem er op dat de zonde op de loer ligt.  

En die zonde is: alleen willen zijn en de ander, je medemens – en daarmee God – geen plaats gunnen. De mens is 

immers alleen maar mens in relatie. Ieder van ons is aangelegd op communicatie, op contact met elkaar. Het 

gaat in tegen Gods bedoelingen, wanneer wij onze medemensen over het hoofd zien. Dit alles wordt prachtig 

verwoord in dat bekende kinderlied van Henk Jongerius: 

 

Handen heb je om te geven 

van je eigen overvloed 

en een hart om te vergeven 

wat een ander jou misdoet. 

 

Refrein: 

Open je oren om te horen, 

open je hart voor alleman. 

 

 

Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 

wat een ander moed inspreekt. 

 

Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan. 

 

Voeten heb je om te lopen 

naar de mens die eenzaam is 

en een hart om waar te maken 

dat geen mens een eiland is. 

 

Oren heb je om te horen 

naar de mens die vrede is 

en een hart om te geloven 

in zijn God die Liefde is.

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 

Pater Dekkerhuis, 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. 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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     Mariaviering in grote zaal Pater Dekkerhuis 

 

In de 19e eeuw werd de gedachtenis aan de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans op 7 oktober uitgebreid 

naar de hele maand oktober, die voortaan Rozenkransmaand werd genoemd. Op dit moment 

zijn er in de wereld zeer veel bedreigingen. Maria’s hulp smeken voor vrede in de wereld en 

in ons midden is een belangrijke opdracht.  

 

Op woensdag 25 oktober vindt in de grote zaal van het Pater Dekkerhuis (de voormalige H. 

Geestkerk) een Mariaviering plaats. De viering wordt geleid door pastor Ivan Kantoci en 

muzikale medewerking wordt verleend door het koor Con Spirito. Tijdens de viering wordt 

vooral veel gezongen en wordt deze keer de rozenkrans gebeden. Er wordt ook een 

bloemenhulde gebracht aan Maria, dus, als u wilt, kunt u één of meer bloemen meenemen. 

En, als u wilt, kunt u ook uw rozenkrans meenemen, die aan het eind van de viering met 

wijwater gezegend wordt. De viering begint om 14.00 uur. Na afloop kan er gezellig koffie en thee gedronken 

worden. U bent van harte uitgenodigd! Harry Hoekstra 

 

KVV - bijeenkomst dinsdag 17 oktober 

 

Op dinsdag 17 oktober a.s. zijn wij te gast bij modehuis “Pijnappel” te Klarenbeek.  

Eigen leden zullen meelopen in een modeshow en dat gaat vast voor mooie en 

misschien wel verrassende outfits zorgen. Het zal zeker een heel gezellige en zeker 

inspirerende avond worden.  

Vervoer : neem even contact op met een van bestuursleden.  

 

     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. 

26 oktober: nog niet bekend 

30 november: Citerkwartet “ Het Klaverblad”. 

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 

 

Openbare repetitie gemengd Ensemble ‘van ZinGs’ 

 

Een groot aantal mensen houdt zich bezig met de zangkunst en eenieder doet dit op zijn 

of haar eigen wijze.  Van Nederlandstalige liederen tot Popmuziek, van Gospel tot 

Klassiek. Voor ieder wat wils.  

Mijn gemengd Ensemble “van ZinGs” is een klein ensemble van muziekliefhebbers. Wij 

zingen klassiek repertoire van Renaissance tot Modern onder leiding van zangdocente 

Marjolein Berkvens. Plezier hebben in dit samen zingen is heel belangrijk, maar we 
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hebben ook ambitie. Versterking is altijd welkom en om de drempel te verlagen komen we dit najaar eens naar 

u toe.  

Openbare repetities bij u in de buurt te starten in de Heilige Antonius Abtkerk te Loenen op Dinsdagavond 3 

oktober a.s.   Start 20.30 uur. U bent hierbij in ieder geval van harte uitgenodigd om te komen luisteren en 

heeft u zin om mee te doen, dat zou het allerleukste zijn. Hierna volgen nog een aantal openbare repetities.  

Informatie hierover verschijnt in de Regionale Weekbladen.  

 

Graag tot ziens, René RJ Beeking (Bariton)  

‘Van ZinGs’ repeteert elke dinsdagavond van 20.15 - 21.15 uur in Dieren.  

Heb je belangstelling, neem dan contact op met Marjolein Berkvens: 026-3335972 of 06-57616461 

 

     Filmavond 

 

Op donderdag 19 oktober wordt er weer een film gedraaid in het Parochiehuis in 

Loenen . De film Le Boun-dieu vertelt ons het verhaal van de fam. Claude en Mariia 

Verneuil met hun kinderen.  

 

Claude en Marie Verneuil zijn afkomstig van katholieke ouders uit de grote 

provinciale Bourgeoisie en nogal conservatief.  

Maar ze zijn altijd ruimdenkend geweest. Het was echter even slikken toen hun eerste dochter trouwde met 

een moslim, hun tweede met een Jood en de derde met een Chinees. Hun hoop dat hun laatste dochter toch 

voor de kerk trouwt wordt aangewakkerd wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft 

ontmoet.  

 

Wij nodigen U van harte uit om samen  met ons te genieten van deze film.                       

Van af 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. 

De Pastoraat groep. 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

 De eerstvolgende klussenmorgen is vrijdagmorgen 6 oktober 2017. Aanvang 8.00 uur. 

Het zal wel blad ruimen worden.  Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

Franciscus en Claradag: Franciscus en Clara brengen ons samen 

 

Op zondag 8 oktober tijdens de Franciscus en Claradag in Loenen. Deze voor onze  

parochie wel zeer speciale dag komt nu steeds dichterbij! U bent vast al heel erg 

nieuwsgierig? De voorbereidingsgroep is al vanaf januari druk bezig om een leuk 

programma uit te werken. Waarbij we natuurlijk ook denken aan de kinderen. 

Het programma in Loenen ziet er als volgt uit: 

 Iedereen is van harte uitgenodigd vanaf 10.00 uur gezellig de dag te 

starten met koffie/thee en iets lekkers. 

 Om 10.30 uur begint de H. Mis in H. Antonius Abt kerk met het pastorale team. 
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 Na de dienst hopen we iedereen te verwelkomen voor verrassende , le uke activiteiten en een heerlijke 

lunch in en rondom het Parochiehuis naast de kerk. Voor de kinderen is er een leuk programma 

samengesteld door de werkgroep Jonge Ouders uit Klarenbeek. 

 Om 14.00 komt de H. Franciscus hoogst persoonlijk op bezoek en zal ons heel wat te vertellen hebben, 

dit mag u niet missen! 

 Rond 15.00 uur gaat u dan vol indrukken weer naar huis. 

We hopen op mooi weer en op uw komst! Tot 8 oktober! 

De voorbereidingsgroep 

Vrijwilligers gezocht voor korte cursus hartreanimatie en bediening  AED 

 

De stichting “Vrienden van de H. Antonius Abt” is van plan 2 AED apparaten aan te 

schaffen voor in de kerk en het parochiehuis. De parochiegemeenschap veroudert en het 

is belangrijk dat deze  levensreddende middelen beschikbaar zijn. 

 Het plaatsen van deze AED’s heeft alleen nut als er ook mensen zijn die weten hoe er 

met deze apparaten omgegaan moet worden in combinatie met reanimatie. 

Er zijn inmiddels 8 personen die een training gaan krijgen op 24 oktober.  

Het maximum aantal deelnemers dat mee kan doen is 9, dus als u interesse hebt, meldt 

zich dan aan. Hopelijk komen er meer aanmeldingen zodat we ook een tweede avond kunnen organiseren.   

 

U kunt zich opgeven bij Gerard en Wilma Klomp, tel. 055-5052163.  

Wilt u de stichting financieel steunen, het rekening nummer is NL47RABO 0170 516 091. 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 01 okt ’17 Woord en Communieviering - Voorganger pastor Kantoci 

 Intenties: Antonia Grada Klomp, Overl ouders Elder-Koers, Gerardus Hendrikus  

    Lambertus van Overbeek, Gerard Schut,  

    Overl ouders Boerkamp-Schiphorst, Willem Joseph Visseren 

Zo. 08 okt ‘17  Franciscus en Clara dag 

  Intenties:        Jaargetijde Albertus Gerardus Klomp, Jacoba Tiemessen-Peters,  

    Wilhemina Maria Brom-Paalman, Hendrikus Antonius Reulink,  

    Overl fam Bijvank, Jaargetijde Elisabeth Sophia Diks-Reulink,  

    Willem Joseph Visseren 

Zo. 15 okt ’17 Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede  

 Intenties:        Riek Schotman, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl echtpaar  

    Meurs-vd Linde, Willem Joseph Visseren, Overl ouders Tiedink-Streppel 

Za. 21 okt ’17 Eucharistieviering - Voorganger: Pastoor Daggenvoorde  

 Intenties: Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek,  

   Overl fam Bijvank, Willem Joseph Visseren 

Zo. 29 okt ’17 Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede 

 Intenties: Overl ouders Theo en Marietje Hamer-Harmsen, Theodora Hafkamp-Sanders,  

   Annie Hafkamp-Vos, Willem Joseph Visseren 
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Kerkdiensten oktober 2017 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   1 oktober   16.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn 

       Top 2000 dienst bij jeugdsoos Spritsz  

 

Zondag   8 oktober   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Heilig Avondmaal 

       Collecte voor Choice 4 Life 

 

Zondag  15 oktober  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Dienst met Olto  

Koffie na de dienst 

Collecte voor Kerk in Actie, Soedan 

 

Zondag  22 oktober  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

 

 

Zondag  29 oktober  10.00 uur  Dhr. H.G. Dijkman – Vorden 

 

 

 

See you again:  1 oktober Top 2000 dienst   16:00 uur Spritshz 

                         8 oktober  See You Again jongste groep  10:00 uur in de Bruisbeek 

                         22 oktober See You Again iedereen    10:00 uur gezamenlijk ontbijt in de Bruisbeek 

 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag    01 oktober  10.00 uur    Woord en communieviering 

      Voorganger P. Kantoci- mmv Con Spirito 

Zondag 08 oktober  10.30 uur    Franciscus en Clara dag- mmv Con Spirito 

Zondag   15 oktober  10.00 uur   Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hofstede – mmv In Between 

Zaterdag 21 oktober  19.00 uur    Eucharistieviering  

       Voorganger P. Daggenvoorde – mmv Con Spirito 

Zondag 29 oktober  10.00 uur Eucharistieviering 

       Voorganger P. Hofstede- mmv Con Spirito 


