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Werkelijke liefde begint waar niets terug 

wordt verwacht  

 
                            Antoine de Saint-Exupéry 
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      Diensten 

 

Op 4 maart is het de derde zondag in de 40 dagentijd. Wij vervolgen onze weg naar Pasen. Een week later, 11 

maart, zal ds. A. Boelhouwer uit Wageningen onze gastpredikant zijn. 

Op 18 maart zijn we voor het derde achtereenvolgende jaar te gast bij De Groote 

Modderkolk. Deze dienst tussen de koeien heeft dit keer een oecumenisch karakter. 

Pastor Kantoci en ondergetekende hopen voor te gaan. Het thema is: “Ei – wonder van het 

leven”. De collecte is bestemd voor Verdandi. Ook zal het koor van Verdandi weer 

meewerken. Evenals voorgaande jaren hopen we op een goede opkomst! Zie ook het artikel 

elders in dit nummer.  

Op Palmzondag, 25 maart, zal de dienst worden geleid door ds. K.Bochanen uit Dieren. 

Op Witte Donderdag, 29 maart, verwelkomen wij het koor “In Between”, dat een uitvoering van de  

Young Messiah” zal verzorgen. De “Young Messiah” is Tom Parker’s wereldberoemde bewerking van het 

oorspronkelijke meesterwerk van G.F. Händel. Deze uitvoering begint om 19.30 uur! In verband hiermee is de 

op Witte Donderdag gebruikelijke viering van het Heilig Avondmaal voor één keer verplaatst naar Goede 

Vrijdag. Wij zien uit naar deze avond en wij hopen dan ook velen van u te zien! 

Op Goede Vrijdag, 30 maart, begint de dienst gewoon om 19.00 uur, deze keer dus met viering van het Heilig 

Avondmaal. 

Op de Paasmorgen, 1 april, is er om 10.00 uur een feestelijke dienst voor jong en oud, waarin wij de opstanding 

van onze Heer zullen vieren. Uiteraard mogen we ook nu weer rekenen op de medewerking van OLTO. 

 

Kerkdienst tussen de koeien 

 

Zondag 18 maart om 10.00 uur staat de Potstal van De Groote Modderkolk weer voor u/jou open. Die zondag 

zal onder het toezicht van de brandrode koeien een oecumenische dienst gehouden worden. Pastor Ivan 

Kantoci en ds. Hans van Driel gaan voor en de bewoners van Verdandi zingen tijdens de dienst een lied en 

trakteren ons erna op koffie/thee/limonade met wat lekkers.  De collecte tijdens de dienst is bestemd voor 

Verdandi. 

Het thema is, passend in de 40 dagen tijd naar Pasen en rond de woensdag van ‘Biddag voor het gewas’:                                      

“Ei, wonder van het leven” 

Voor de jongste kinderen is er tijdens de overdenking een alternatief programma. 

Omdat de Potstal een open schuur is, wordt geadviseerd om warme en comfortabele kleding aan te doen. Er 

zijn stoelen voor degene die niet op de strobalen kunnen zitten. 

Wij hopen jou/u allen zondag de 18e te kunnen begroeten bij De Groote 

Modderkolk aan de Vrijenbergweg te Loenen.   

 

Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, 

H. Antonius-Abt Kerk te Loenen en 

Natuurmonumenten   

 

Gesprekskring 

 

De gesprekskring sluit het seizoen af op maandag 12 maart. We zijn dan om 20.00 uur welkom bij 

Berenice van den Toorn, De Kempe 4 (tel. 5051555). Op deze avond bespreken we het vierde en 

laatste hoofdstuk van Jona. Ook zullen we dan een afspraak maken over het afsluitende etentje.  

Wilt u bij verhindering contact opnemen met de gastvrouw? 
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Diaconie 

 

11 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie-Sociale Supermarkt Almere 

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met 

andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals 

een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om 

boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee 

tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen 

benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer 

boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties 

verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.  

 

30 maart Goede Vrijdag Heilig Avondmaal collecte voor zwerfjongeren 

Een zwervend bestaan leiden als achttienjarige zonder uitzicht op perspectief; dat wens je niemand toe. Geen 

inkomen, geen dak boven je hoofd en afhankelijk van de 

goedwillendheid van een beperkt sociaal netwerk, 

wildvreemden of formele instellingen. Toch is het jaarlijks 

voor 20.000 jongeren in Nederland een realistisch 

perspectief. 

Ondanks alle inspanningen is deze groep de afgelopen 

twintig jaar weliswaar beter in beeld gekomen, maar lijkt er 

nauwelijks verbetering op te treden. De hoop is nu dat de 

huidige decentralisaties, het verschuiven van de 

verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn, onderwijs en 

participatie naar de gemeenten, de kans bieden dit 

hardnekkige probleem echt in de kern aan te pakken. De 

werkelijkheid blijkt echter weerbarstig. 70% van de 

gemeenten heeft geen zicht op deze groep en haar 

problemen. En 25% van de gemeenten vindt het niet eens 

haar taak iets voor deze groep te doen. 

Daar willen we, de stichting Kansfonds in samenwerking met 

de stichting Zwerfjongeren, iets aan doen. Zes jaar lang 

zetten we de aandacht voor zwerfjongeren in een 

versnelling.  

We financieren tot 2020 circa 25 projecten met € 100.000, 

gespreid over drie jaar. We geven de projecten volop de kans te leren van elkaar. En we zorgen ervoor dat we 

zicht krijgen op de opbrengsten en leerpunten. Voor meer informatie zie www.kansfonds.nl 

 

 

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: € 235,40. 

 

http://www.kansfonds.nl/
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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  

 

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

 

Tarieven Jeugdhuis, kerk, en begraven 

Elk jaar worden de tarieven voor huur van het Jeugdhuis en voor een uitvaart geïndexeerd. Dit jaar kan voor 

het eerst de kerk worden gehuurd. De tarieven van 2018 vindt u op de website van onze gemeente: 

www.pknloenenveluwe.nl/financieel/tarieven. 

 

Resultaten actie Kerkbalans 

 

De actie Kerkbalans is bedoeld om de kerkelijke gemeente in stand te houden. De bijdrage die u betaald wordt 

gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente: het onderhoud van de gebouwen, de 

verwarming, de verlichting, personeelskosten, bijzondere vieringen, etc. 

 

Voor 2018 is er € 51.528,50 toegezegd. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 

vorige jaar. Voor het Kontaktblad is € 4.201,50 toegezegd. Een lichte daling.  

 

Uit ervaring weten we dat er na de actie Kerkbalans nog toezeggingen en stortingen 

binnen komen, waardoor het resultaat aan het eind van het jaar hoger uitkomt. We hopen dat de leden die het 

formulier nog niet hebben ingeleverd dit alsnog doen. 

 

Wij willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage, alsmede de lopers die ook dit jaar weer op pad zijn 

gegaan en waar wij elk jaar weer een beroep op kunnen doen. 

 

The Young Messiah 

 

Witte donderdag, 29 maart a.s. staat in het teken van ‘The Young Messiah’. Tijdens deze dienst geeft het 

Brummens koor “In-Between” een aantal liederen van ‘The Young Messiah’ van Händel in een moderne 

bewerking van Tom Parker ten gehore.  Ds. Hans van Driel zal de liederen met elkaar verbinden, zodat het één 

mooi geheel wordt wat past in de voorbereiding naar Pasen. 

De dienst begint om 19.30 uur in onze Protestantse Kerk te 

Loenen. 

Allen van harte uitgenodigd! 

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/financieel/tarieven
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Narcissen aktie 

 

 

Op zaterdag 10 maart zal de jaarlijkse narcissenactie voor Loenen en 

buitengebieden worden gehouden. De opbrengst dit jaar gaat naar de 

aanschaf/verbetering van geluidsapparatuur voor de muzikale ondersteuning van 

openluchtdiensten. Denk daarbij aan De Groote Modderkolk en de 

Schaapskooidiensten. 

Onze vrijwilligers bellen bij aan tussen 10.00 en 13.00 uur.  

Haal het voorjaar in huis en help ons om deze actie weer tot een succes te maken. 

 

Bij voorbaat onze dank. 

De kerkrentmeesters. 

 

ZOA  

 

Collecteweek ZOA start op 26 maart  

Word collectant en help vluchtelingen wereldwijd 

Van 26 t/m 31 maart vindt de jaarlijkse ZOA-Collecteweek plaats voor 

slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Ook in Loenen vindt deze 

collecte plaats. Om de collecte zo goed mogelijk uit te voeren en tot een 

succes te maken, zoekt ZOA-vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?  

Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk aan de 

Rohingya in Myanmar die huis en haard achter hebben gelaten. Of aan Jemen, waar een burgeroorlog al meer 

dan anderhalf jaar duurt en zo’n 21 miljoen van de 25 miljoen inwoners direct afhankelijk is van humanitaire 

hulp. Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig. We zoeken nog collectanten om deze mensen 

te helpen. Voor u een uurtje inzet, voor hen hoop op een betere toekomst!’ 

ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en 

daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp 

te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze 

mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.  

 

Helpt u mee? 

Ervaar dat u het verschil kunt maken. 

Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich bij mij, collectecoördinator, opgeven, 

Christien Jurriens Horstweg 19a ; tel. 055 - 505 17 82  

 

Kontaktblad 

 

vrijwillige bijdrage kontaktblad 

Dit Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt huis-aan-huis bezorgd. De kosten 

worden betaald door de leden van beide kerken. Wij horen vaak dat het kontaktblad het meest gelezen blad is 

in Loenen en dat ook diegenen, die niet kerkelijk betrokken zijn een bijdrage willen geven voor dit blad.  

Dus, als u het gratis ontvangen van het kontaktblad op prijs stelt en u wilt een bijdrage geven, dan kan dit 

door een bedrag over te maken op rekening NL 68 FVLB 0635 8099 31  t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit 

is het rekeningnummer van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te 
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geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Klachten bezorging 

Het kontaktblad wordt huis-aan-huis bezorgd in het postcode gebied 7371 vòòr of 

op de laatste zaterdag van elke maand in combinatie met regionale bladen en / of 

reclamefolders. Met een NEE-NEE-sticker: krijgt u geen kontaktblad in uw 

brievenbus, met een NEE-JA-sticker hoort u wel het kontaktblad te ontvangen, ook 

in de buitengebieden van Loenen met de postcode 7371. 

Als u vragen hebt of klachten over de bezorging schroom dan niet om contact op te 

nemen met Chris Brinkman, bij voorkeur per mail : janneke.chris@gmail.com, bellen kan ook 055-5052167 en 

bbg 06-17399507 (na 18.00 uur). 

 

Afwezig 

 

Van vrijdag 9 maart tot en met maandag 12 maart zijn wij enkele dagen afwezig. In dringende gevallen 

kunt u contact opnemen met onze scriba mevr. D. Nieuwenhuis, tel. 5052072. 

 

Collecte week Amnesty International 

 

Collecteweek Amnesty International 11t/m 17 maart 2018 

Geef om vrijheid 

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2018 voor de zestiende keer een 

landelijke collecte. In de gemeente Loenen (Gelderland) zullen van 11 t/m 17 maart acht 

collectanten de straat op gaan.  

 

Missie Amnesty  

Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken 

doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen.  

 

Waarom een collecte? 

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van 

overheden of politieke of religieuze groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van 

onschatbare waarde voor de organisatie.  

Nogmaals geef om VRIJHEID! 

 

Margriet Straver 0555052514, coördinator 

PS. Wij kunnen nog meer collectanten gebruiken in Loenen!  

 

Vanuit de pastorie 

 

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

 

Met vriendelijke groet, Ds. J.W.C. van Driel 
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In Memoriam 

 

Op 11 januari kwam er een einde aan het leven van Hermina Maria Brugman-Gorsseling, Hoofdweg 16b, 

Klarenbeek. Ze is 58 jaar geworden. Wij herinneren ons Ria als een zorgzame, actieve en 

zelfstandige vrouw, die binnen en buiten de familie zeer geliefd was. De afscheidsdienst 

werd op 17 januari gehouden in Het Boshuis in Klarenbeek. Daar klonken onder meer de 

woorden uit het Bijbelboek Spreuken over de sterke vrouw. Aansluitend vond de 

crematieplechtigheid plaats op Heidehof in Ugchelen. Van harte wensen wij haar man 

Hans en Jasper en Nikki, Marc en Marlou en haar vader heel veel kracht en sterkte voor 

de komende tijd. 

 

Oecumenische dienst 

 

De eindcollecte tijdens deze dienst op 21 januari was bestemd voor Beraad van Kerken en heeft € 101,80 

opgebracht. 

 

Oecumenisch uitje 

 

Op zondag 6 mei 2018 zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we het stadje 

Ootmarsum in Overijssel. 

We zullen de mis bijwonen en een rondleiding krijgen in de Sint Simon en Judaskerk. De 

mis begint al om 9.00 uur.  

De bus vertrekt daarom heel vroeg in de ochtend. Reken op 6.30 uur vertrek vanaf het 

Jeugdhuis in Loenen en 7.00 uur bij de Korenmolen in Eerbeek. We mogen onze auto’s 

parkeren op de parkeerplaats van De Korenmolen. 

In de middag volgt een lunch en daarna kunnen we een bezoek brengen aan het 

Schoolmuseum Educatorium of een van de andere musea. Een bezoek aan de whiskystokerij Sculte is ook een 

aanrader. 

De bus vertrekt weer om 16.30 uit Ootmarsum en arriveert omstreeks 18.00 uur bij De Korenmolen voor het 

dinerbuffet. 

 

In het komende nummer van dit blad zult u meer informatie aantreffen. 

U kunt zich vast opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 

of 0653563619). U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@g.mail.com of tvhensbergen@hetnet.nl . 

 

Sobermaaltijd  

 

Evenals voorgaande jaren organiseert het Beraad van Kerken in Loenen weer een 

sobermaaltijd. Dit jaar vindt de maaltijd plaats op woensdag 14 maart in het 

Parochiehuis. De deur is vanaf 17.30 open en het programma begint om 18.00 uur. 

 

Het is een moment van bezinning op de 40-dagentijd (vastentijd) met een korte 

overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door 

pastor Kantoci en dominee Van Driel. 

 

mailto:ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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De collecte is bestemd voor Amnesty International. Margriet Straver zal namens Amnesty een toelichting 

geven op de collecte. 

 

Als u wilt meedoen met de sobermaaltijd dan kunt u zich vóór 10 maart melden bij  

Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook 

mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com  of tvhensbergen@hetnet.nl . 

 

In de kerken komen intekenlijsten te liggen. 

 

Kleurplaat Tempelreiniging 

 

 

 

 

 

mailto:ellyvandergouwbloemink@gmail.com
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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Kerkdienst tussen de koeien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het maart nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 15 maart 2018 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 maart 2018. 

 

3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 LET OP: NIEUW EMAILADRES   

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

     Kerststukjes R.K.-kerkhof verwijderen graag. 

 

Nu Pasen voor de deur staat, we zitten al in de vastentijd, een vriendelijk verzoek uw kerststukjes te 

verwijderen voor donderdag 15 maart, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Mogelijk kunt u nog vaste 

onderdelen gebruiken voor de Paasstukjes. Mocht u er niet aan toe komen, dan nemen we aan dat u ons 

gemachtigd heeft dat te doen. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Overdenking – Willem Klomp 

 

De maand maart is reeds aangebroken en dat 

brengt ons de lente. Op dit moment zitten we in de 

aanloop naar Pasen, het feest van de verrijzenis 

van de Heer. Tevens zitten we in de vastentijd, die 

door katholieken in acht werd genomen. Op dit 

moment zal het wel verwaterd zijn bij de meesten. 

Vroeger, zo’n honderd jaar geleden, toen mij vader 

nog jong was, dronk men zwarte 

koffie zonder koekje. Bovendien at 

men de helft van de sneetjes brood 

zonder vleesbeleg. De warme 

maaltijd werd  ook gehalveerd en 

men at geen vlees. Op dit moment 

houdt men zich ook in Protestants 

Christelijke kring wel bezig met 

een vorm van vasten. Wat is de 

bedoeling van het vasten? Wel: het 

lichaam te zuiveren van overdaad en de geest voor 

te bereiden op wezenlijke dingen van het geloof. 

Kortom: Een betere omgang met jezelf; Een betere 

omgang met je medemensen, Een betere omgang 

met het milieu en de wereld (rentmeesterschap) en 

een betere omgang met God. Christus zelf vastte 

veertig dagen in de woestijn om het kwade (de 

duivel) te weerstaan. Onze vastentijd is 46 dagen, 

maar de Zondagen worden niet meegeteld, dus dan 

kom je toch nog aan de bijbelse 40 dagen. Op de 

zondagen werd er niet gevast. Dan kon er 

bijgetankt worden. In het van oorsprong 

overwegend katholieke zuiden viert men ook nog 

Halfvasten, de halve vastentijd zit erop. In 

sommige plaatsen wordt dan de carnavalsoptocht 

gehouden. 

De laatste week voor Pasen is de goede week, dan 

gedenken wij het lijden en sterven van Christus. 

Die week wordt ingeluid door Palmzondag. Christus 

wordt glorieus ingehaald in Jerusalem. Deze 

gebeurtenis wordt beschreven door de vier 

Evangelisten Mattheüs, Markus, Lukas en 

Johannes. Volgens deze evangeliën kwam zes dagen 

voor het Joodse Pascha, jezus in Bethanië en in 

Bethfagé. Die avond at hij met Lazarus en zijn 

zussen Maria en Martha. Twee van de 

discipelen werden erop uitgestuurd, 

naar “een tegenover gelegen dorpje” 

(bijvoorbeeld Eerbeek zullen we maar 

zeggen), om een veulen op te halen 

“waar nog niemand op gereden heeft. 

Het veulen zou naast een ezelin 

staan; Indien gevraagd moesten ze 

zeggen “dat de Heere het veulen 

nodig heeft en dat Hij het ook weer 

terug zou brengen”. ’s-Ochtends vroeg, op de 

achtste dag van de Joodse maand Nisan, legden de 

discipelen hun mantels op de rug van het dier, 

waarna Jezus erop ging zitten en naar Jeruzalem 

reed. Langs de weg stonden mensen die riepen: 

“Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam des 

Heeren! Gezegend zij het Koninkrijk van onze 

vader David, hetwelk komt in de naam des Heeren. 

Hosanna in de hoogste hemelen. Ook spreidden ze 

hun mantels uit op de weg en haalden ze jonge 

takken van de bomen om die op de weg te leggen. 

Dit was dan de glorieuze intocht. Daarna kwam de 

kentering te beginnen bij Witte Donderdag. Maar 

op Paasmorgen kwam alles eer goed, zoals we 

weten. Ik wens iedereen een goede bezinning in de 

vasten.  

 

  

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De meteorologische lente is aangebroken. Op vrijdagmorgen 2 maart zal de klussenmorgen 

gehouden worden. Om 8.00 uur eerst werkbespreking met koffie, soms nog koek. We 

kunnen nog nieuwelingen gebruiken. Ook hier krapte op de arbeidsmarkt. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
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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 

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. 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 04 mrt. ‘18  Eucharistieviering – Voorganger pastoor Hofstede 

   Intenties:        Everdina Adriana Bijvank, Willem Joseph Visseren, Gerardus Schut,  

    Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

                                    Henk Derick, Cornelia Maria Buysman-Blokker, Wim Schiphorst 

 

Za. 10 mrt ’18 Woord en communieviering – Voorganger pastor Vroom 

   Intenties:        Hendrikus Antonius Reulink, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek,  

    Willem Joseph Visseren, Overl ouders Harmsen-Hafkamp,  

    Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen,  

    Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

    Overl echtpaar Meurs-vd Linde, fam Reusken 

 

Zo. 18 mrt ’18 Oecumenische Viering bij de Groote Modderkolk  

 

Za. 24 mrt. ’18 Gezinsviering - Voorganger pastoor Daggenvoorde (voorstellen communicanten) 

 Intenties: Annie Hafkamp-Vos, Theodora Hafkamp-Sanders, Filipo Nicolo di Vita, 

    Overl ouders Boerkamp-Schiphorst, Pieter Jan Lok, Overl fam Bijvank,  

    Antonia Grada Klomp, Willem Joseph Visseren, Overl ouders Elders-Koers,  

 

Do. 29 mrt. ‘18 Schoolviering - Witte Donderdag  

 

Do. 29 mrt. ‘18  Gebedsviering - Witte Donderdag - Voorganger P. Kantoci     

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Kerkdiensten Maart 2018 

Protestantse gemeente 

 

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

       Koffie na de dienst  

 

Zondag  11 maart   10.00 uur  Ds. A. Boelhouwer -  Wageningen 

       Coll.: bestemd voor Sociale Supermarkt Almere 

 

Zondag  18 maart  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/I.Kantoci 

Biddag voor gewas en arbeid 

Oecumenische kerkdienst tussen de koeien: Groote 

Modderkolk  

Koffie/thee na afloop 

 

Zondag  25 maart  10.00 uur  Ds. K. Bochanen – Deventer 

Palmzondag  

 

Donderdag 29 maart   19.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel   

 Koor “In Between” uit Brummen zingt  

“Young Messiah" van Händel 

 

Vrijdag 30 maart  19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Goede Vrijdag: Heilig Avondmaal 

Coll.: Bestemd voor zwerfjongeren 

 

 

See You Again:    11 maart See You Again jongste groep 10:00 uur in de Bruisbeek     

18 maart Biddag voor gewas en arbeid. Dienst om 10:00 uur bij de Groote Modderkolk.  

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 4 maart   10.00 uur    Eucharistieviering 

                             Voorganger P. Hofstede – mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 10 maart    19.00 uur    Woord en Communieviering 

                             Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 

 

Zondag 18 maart         10.00 uur     Oecumenische viering bij de Groote Modderkolk 

 

Zaterdag 24 maart    19.00 uur     Gezinsviering- voorstellen communicanten 

                              Voorganger P. Daggenvoorde 

 

Donderdag 29 maart  08.45 uur     Schoolviering- Witte Donderdag  

 

Donderdag 29 maart  10.00 uur     Gebedsviering- Witte Donderdag  

                              Voorganger P. Kantoci     


