
 

Kontaktblad Loenen 1 

           

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

              

 

 

 

augustus 2018 

                 Jaargang 49 – nummer 11 

 

 

 
 

Het mooiste wat je kunt worden, 

is jezelf 
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      Diensten 

 

In de maand augustus hopen wij onze serie over het profetenboekje Hosea voort 

te zetten. Op 5 augustus zal Jerrick van Brussel bevestigd worden als ouderling-

kerkrentmeester; een bijzondere gebeurtenis voor hem en voor ons als gemeente.  

Na afloop van de dienst kunt u Jerrick feliciteren. Wij zijn blij en dankbaar dat 

hij het college van ouderling-kerkrentmeesters komt versterken.  

Een week later, 12 augustus, is ds. K. Bochanen uit Dieren onze gastpredikant. Op 19 en 26 augustus sluiten we 

de serie diensten over Hosea af. 

 

Ziekenhuisbezoek 

 

In de afgelopen maanden hebt u ongetwijfeld het nodige gelezen en gehoord 

over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze wet beoogt uw en mijn privacy te beschermen met strakkere en 

strengere regels dan voorheen. Helaas heeft dit tot gevolg dat ik nu niet 

langer kan beschikken over het “ziekenhuisbriefje” dat ik vele jaren lang elke 

donderdagmorgen bij de huisartsenpraktijk kon ophalen. Aan dit voorrecht, 

waarvoor ik onze huisartsen hartelijk wil bedanken, is nu tot mijn grote spijt 

een einde gekomen. Vanaf nu is het de bedoeling dat ziekenhuisopnames door 

de familie zelf aan mij gemeld worden, als tenminste een bezoekje op prijs wordt gesteld. Dat zal allemaal wel 

even wennen zijn, maar laten we er met elkaar voor zorgen dat het ziekenhuisbezoek vanuit de kerk gewoon 

kan doorgaan! Mogen we op uw medewerking rekenen?   

 

Startzondag 

 

Noteert u alvast de datum van 9 september? Wij houden dan onze jaarlijkse startzondag. 

Iedereen, jong en oud, is daarbij van harte welkom! Nadere informatie volgt in het 

septembernummer 

 

See You Again / Kliederkerk 

 

De kerkdienst die we vanuit See You Again de laatste jaren organiseren was al eerder 

dit jaar. Alle kinderen van See You Again hebben er aan meegewerkt. Gelukkig deed 

iedereen die in de kerk zat ook volop mee met het stickers plakken, al bleek na het 

verhaal over de Nerflanders in de dienst dat we die stickers helemaal niet nodig hadden, 

we zijn goed zoals we zijn. Die zondag werd voor ons weer duidelijk hoe groot de groep 

momenteel is en dat gaf een dankbaar gevoel. Na afloop van de dienst kon er naar foto’s 

worden gekeken die gemaakt waren startend vanaf de opening in de Bruisbeek in 2016 tot nu toe. Op de foto’s 

zagen we de ontbijtjes (wat ontstaan er mooie gesprekken tijdens het gezamenlijk eten), de acties om geld in 

te zamelen voor ons jaarlijkse doel, de EO-Jongerendag, de vele knutselwerkjes die we aan de hand van het 

verhaal van de ochtend maken en de kerstmusical.  

We sluiten ook altijd af met een activiteit en deze vond vrijdag 22 juni plaats. We hebben eerst gezamenlijk 

gegeten waarna we de groepen hebben opgesplitst. De jongste groep ging op reis net als Abraham. Na eerst op 

een doos getekend of geschreven te hebben wat je mee zou moeten nemen op zo’n lange reis en tussen alle 
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landen “Het Beloofde land” opgezocht te hebben, konden we op pad gaan. Er kwam zoveel protest dat we net 

als Abram en Sarai 700 km gingen lopen, dat we het toch maar ingekort hebben. De oudste jeugd heeft op dat 

moment een GPS-route gelopen. We zijn na afloop erg verwend door de kinderen met chocolade een bon en 

heel veel nieuw werkmateriaal. Nu we vakantie hebben van See You Again kunnen we daar nieuwe ideetjes uit 

gaan opdoen voor het nieuwe seizoen. Voor wie ook eens wil komen kijken we beginnen weer op 2 september. 

 Fijne vakantie Leiding See You Again 

Kliederkerk 

Kliederen in de kerk? JA het gaat echt gebeuren. Op 14 oktober 2018 zal de eerste Kliederkerk plaatsvinden 

in Loenen. Waar? In de Tweede Stee. Wanneer? 14-10 van 16 tot 18 uur. Wie? Iedereen (kinderen, ouders, 

grootouders en andere belangstellenden ) in Loenen die zin heeft in een middag ontdekken, knutselen, vieren, 

spelletjes etc. Thema ? Dat houden wij nog even geheim, maar het beloofd 

heel leuk te worden met veel bijzondere en spannende activiteiten. In het 

volgende nummer volgt meer informatie over deze super leuke middag! Tot 

dan? Schrijf dan vast deze datum in je agenda!!!  

Groet, Kliederkerk Loenen 

 

Diaconie 

 

12 aug. 2018 Kerk in Actie Collecte voor Opvang 

en scholing voor verstandelijke gehandicapte 

kinderen in Kameroen 

In Kameroen worden 

gehandicapte kinderen 

vaak uit schaamte thuis 

gehouden. Ze krijgen 

daardoor geen onderwijs. 

De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen 

met een verstandelijke handicap onderwijs en 

gedrags-therapie.  

De school staat in de stad Douala in het zuiden van 

Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen 

eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- 

en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere  

 

kinderen krijgen vakonderwijs en leren 

bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers 

maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het 

gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als 

nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. 

Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze 

het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de 

steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig 

verstandelijk gehandicapte passend onderwijs 

krijgen. Recent verhuurt de school de bovenruimte 

aan een reguliere school. Dit levert de school 

inkomsten op en geeft kinderen met een beperking 

de mogelijkheid om in de pauze met gezonde 

kinderen te spelen. Meer informatie zie 

www.kerkinactie.nl 

             

Collecte Jeugdwerk – 26 augustus 

 

Jeugdwerkmateriaal:: Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor 

inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat 

JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen 

of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën 

direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers 

bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren. De 

collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen. 

http://www.kerkinactie.nl/
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Kerkrentmeesters 

 

Collecte opbrengsten 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte 

  

April 2018 

 

 211 euro  83 euro Kerk in Actie IOCC 

Mei 2018 

 

30 euro   

Vriendelijk bedankt voor uw giften 

 
Jaarrekening 

baten 

  Opbrengsten uit bezittingen € 36.515 

 Bijdragen gemeenteleden € 62.408 

 Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 

Totaal baten € 98.923 

  lasten 

   

  Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 82.709 

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € -13.199 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 5.881 

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 16.133 

 Salarissen (koster, organist e.d.) € 4.141 

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 11.650 

 Lasten overige eigendommen en inventarissen € 6.755 

Totaal lasten € 114.070 

  Resultaat (baten - lasten) € -15.147 

    

Toevoeging exploitatiefonds € 15.147 

    

Resultaat € 0 

 

Op basis van advies van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken is besloten om de 

opbrengst van de verkoop van de voormalige kosterswoning in een exploitatiefonds onder te brengen en 

zodoende aan te wenden om de exploitatie sluitend te krijgen. Dit i.v.m. het beroepen van een nieuwe 

predikant. Dat betekent dat er vanuit het exploitatiefonds een toevoeging wordt gedaan van € 15.147 

waardoor het resultaat uitkomt op € 0. 
   
De jaarrekening 2017 is gecontroleerd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 4 juni 2018. 
De jaarrekening ligt ter inzage bij Marcel de Croon. Indien u daar belangstelling voor heeft neemt u dan even 
vooraf contact op. E-mail: famcroon@xs4all.nl 
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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: € 348,80. 
  

Oud IJzer Inzamelpunt  

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 

(voormalig terrein van Maalderink-Reusken). 

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu’s, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). 

 

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   Henk Kok - 055-5051102  

Tonnie Wansink - 55-5051873    Ap Kobussen - 055-5051136  

Chris van Oorspronk - 6-21271999    Jan Nijhof - 055-5051028  

 

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

Opbrengst afgelopen maanden: 
April      € 1.190,82 
Mei        € 1.029,00 
Juni       € 698,41 
Juli         € 1.333,40  
  

Beroepen Ds. Oostenbrink 

 

Beroepen ds. M. Oostenbrink  

Op maandag 2 juli heeft u kunnen kennismaken met ds. Oostenbrink. Op deze avond hebben allen die gestemd 

hebben unaniem positief laten weten dat zij het met onze keus eens zijn. Aansluitend hebben we de uitslag 

verteld aan Ds. Oostenbrink  en alle aanwezigen. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen 

de gevolgde beroepingsprocedure. We zijn blij met de uitkomst. Inmiddels hebben we het 

beroep uitgebracht op ds. Oostenbrink en hij heeft dit beroep aanvaard.  Zoals het er nu 

uit ziet zal zijn bevestiging plaats vinden tijdens de kerkdienst op zondag 13 januari 2019.  

Van harte wensen we dat ds. Marcel Oostenbrink zich thuis gaat voelen in onze gemeente 

en ons dorp en vertrouwen we op een fijne samenwerking! Kerkenraad Protestantse 

Gemeente Loenen. 
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Classispredikant 

 

Uitnodiging verbintenis ds. Wilbert van Iperen 

De classicale vergadering Veluwe (CV Veluwe) nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de eredienst op 

zondag 2 september waarin ds. Wilbert van Iperen als classispredikant wordt verbonden aan de classicale 

vergadering Veluwe. Zowel  voor hem als voor de classicale vergadering is het een gedenkwaardig moment.  

 

Met een eredienst wordt ook tot uitdrukking gebracht dat het werk van de classispredikant niet kan zonder 

de hulp van onze HEER en dat het werk in de Kerk afhankelijk is van Gods zegen. Daarom komen we samen om 

daar met elkaar om te bidden en zo aan elkaar verbonden te worden.  

 

De eredienst bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat ds. Gerben 

Westra, voorzitter van de selectiecommissie, voor. Hij zal naar de orde 

van de Kerk de verbintenis verrichten en daarin ook aandacht schenken 

aan de inhoud van het werk van classispredikant. Het tweede deel wordt 

geleid door ds. Wilbert van Iperen waarin hij intrede doet als 

classispredikant en de preek en de dienst van de gebeden zal verzorgen.   

 

De eredienst staat onder verantwoordelijkheid van de algemene 

kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elburg. 

In deze dienst is één diaconale collecte bestemd voor het missionaire werk 

van de Kerk. 

 

Na de dienst wordt in de kerk één toespraak gehouden waarna het symbool 

van de CV Veluwe wordt onthuld. Daarna is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje in het Hervormd 

kerkelijk centrum naast de kerk. 

 

Datum: zondag 2 september, Aanvangstijdstip  14.30 uur 

Locatie Grote of Sint Nicolaaskerk, 

Zuiderkerkstraat  1, 8081 CJ Elburg 

Parkeren:  buiten de vesting. Er is geen parkeergelegenheid bij de kerk. 

 

Indien u het voornemen hebt om deze eredienst bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 17 

augustus aan de scriba, cvVeluwe@kpnmail.nl, door te geven met hoeveel personen u denkt te komen. 

Namens de classicale vergadering Veluwe, 

M. Morsink, preses; G.W. Bok, scriba. 

 

Afscheid 

  

Beste Dorpsgenoten nadat we 33 jaar met veel plezier in Loenen hebben gewoond, verlaten wij dit 

mooie dorp, om in Eerbeek aan de Veldkantweg te gaan wonen. Maar ik ga niet weg zonder iedereen te 

bedanken waar ik in de afgelopen jaren nooit te vergeefs een beroep op heb gedaan voor welke 

activiteit binnen de kerk dan ook, want alleen met die fantastische medewerking kun je samen iets 

moois bereiken. In het volste vertrouwen dat mijn opvolgster op even veel steun  van u mag rekenen wens ik u 

allen het allerbeste toe. Dank en een warme groet, Betsy Efdé 
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Vanaf de Kempe

 

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

Allen mooie zomerse weken gewenst!  

 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 augustus 2018 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 augustus 2018. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Overdenking   - ds. J.W.C. van Driel 

 

God liefhebben en je naaste als jezelf. In de Bijbel 

zijn dat de twee grote geboden waar alles om 

draait. En ze zijn allebei even belangrijk. Ze horen 

bij elkaar. Je kunt nooit zeggen dat je een gelovig 

mens bent zonder je naaste lief te 

hebben. Het één hoort bij het ander. 

“Ah, dat is mooi”, zullen sommigen nu 

zeggen. “Zo is het maar net! Het gaat 

erom wat je voor je medemensen doet. 

Dat is het belangrijkste! En het is 

meteen een mooie waarschuwing aan 

het adres van al die vrome christenen 

die alleen maar uit gewoonte of uit 

fatsoen naar de kerk gaan, maar die zich niet 

bekommeren om hun naasten”. Mensen die zo 

praten hebben voor een groot deel gelijk. Want 

geloven doe je natuurlijk niet tijdens dat ene uur 

op zondag in de kerk, maar ook op alle andere 

dagen van de week. Maar als je dat probeert te 

doen, dan kun je ook wel eens te maken krijgen met 

allerlei teleurstellingen en vragen. Waar haal je de 

moed vandaan om het niet op te geven als je ziet 

hoeveel liefdeloosheid en onrecht er in de wereld 

is en hoe vaak mensen onverschillig langs elkaar 

heen leven? Waar vind je iets of iemand waardoor 

je weer inspiratie krijgt en waardoor je zegt: “En 

toch ga ik door!”? Al dit soort vragen hebben te 

maken met die twee grote bijbelse geboden. Want 

onze liefde tot de naaste gaat 

uiteindelijk terug op onze liefde tot 

God. Wij hebben er alleen niet altijd 

zicht op hoe die twee met elkaar 

verbonden zijn en hoe die twee in 

elkaar grijpen. Voor Jezus was dat 

geen probleem. Hij durfde God aan te 

spreken met “Vader”. Zo sterk voelde 

Hij zich met God verbonden. En juist 

op basis daarvan kon Hij ook intens met zijn 

medemensen verbonden zijn en hen liefhebben. 

Toch is het feit dat God hier “Vader” wordt 

genoemd niet zo vreemd. Je komt dat wel in meer 

godsdiensten tegen. Het is ook heel begrijpelijk 

dat mensen namen bedenken die aan hun diepste 

gevoelens beantwoorden. Het woord “Vader” kan 

daar één van zijn. Ieder mens heeft behoefte aan 

veiligheid en geborgenheid. Ieder van ons stelt met 

een zekere regelmaat de vraag naar de zin van het 

leven. Dat leven heeft vele kanten. Het kan 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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prachtig zijn. Je kunt soms het gevoel hebben dat 

de zon maar blijft schijnen. En laten we daar dan 

ook van genieten! God wil immers dat we het leven 

zo veel mogelijk vieren. Aan de andere kant weten 

we ook maar al te goed dat het leven ook zo zijn 

schaduwkanten heeft en dat die soms heel 

nadrukkelijk aanwezig kunnen zijn in tijden van 

ruzie, verdriet, ziekte en dood. Dan heb je het 

gevoel dat het leven zijn beloftes niet nakomt en 

dat er allemaal niets van terecht komt. Dan komen 

ook de vragen. Vragen naar het waarom, vragen naar 

de zin van alles wat we meemaken. Vanuit onszelf 

weten wij niet of er wel een antwoord is op al die 

vragen. Het is de Bijbel die ons vertelt dat er een 

antwoord is en dat we daar ook op mogen 

vertrouwen. Jezus bevestigt dat wanneer Hij over 

God spreekt als over zijn Vader. Maar – en dat is 

het belangrijkste en dat kunnen we niet genoeg tot 

ons laten doordringen – Jezus zegt er wel één ding 

bij en dat is dit: dat antwoord kan ons alleen maar 

geschonken worden. We kunnen er niet eigen-

machtig over beschikken, hoe religieus of 

spiritueel we ook mogen zijn. Dat antwoord komt 

van een andere kant op ons toe. Anders gezegd: 

het gaat er niet zozeer om dat wij bij God moeten 

komen, maar dat Hij naar ons toekomt. Als wij God 

willen liefhebben, dan betekent dat ook dat we 

aanvaarden dat dat antwoord ons als mens 

geschonken wordt, gratis, voor niets! Het hoeft 

niet verdiend te worden door prestaties. Juist dat 

zou ons moeten bevrijden van onze (religieuze) 

krampachtigheid, alsof we het allemaal zelf zouden 

moeten doen. God komt naar ons toe, als een Vader, 

als een bron van inspiratie en hoop, waardoor wij 

weer verder kunnen. Wie Hem liefheeft, die mag 

weten dat hij bevrijd is van allerlei behoeftes en 

ambities en dat er tijd en ruimte vrijkomt voor de 

medemens, veraf en dichtbij. Wie zich door God de 

Vader aangesproken weet, mag een vrij mens zijn. 

Vrij om er te zijn voor de ander.    J.W.C. van Driel 

 

 

 

 

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, Email:  janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 

 

 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Gelijkenis van de onrechtvaardige pachters’ 
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In Memoriam 

 

Donderdag 28 juni 2018 is overleden Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker, 

Zij is 95 jaar geworden. Ze woonde aan De Els te Beekbergen. 

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 4 juli in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, 

waarna de begrafenis volgde op de begraafplaats te Beekbergen. 

Wij wensen haar familie Gods troostende nabijheid toe. 

 

Verjaardagen 

 

Op 22 augustus hoopt de heer D.J. Meijer 85 jaar te worden.  

Hij woont : Horstweg 4, 7371 BP Loenen Gld. 

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

Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst 

Gods nabijheid ervaren. 

 

Jubileum 

 

Huwelijksjubileum 

Op 25 augustus hopen de heer en mevr. E.J. Dammers-Modderkolk hun 25 jarig 

huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Loenerdrift 63, 7371 CN 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. 

 

Gerardus kalender 

 

Er is een nieuw verkooppunt voor de Gerarduskalender in Eerbeek, binnen de parochie van 

Franciscus en Clara. De Gerarduskalender is uitgebracht door Klooster Wittem, het is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken. 

Elke dag een beetje spirit. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 

bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem 

worden georganiseerd. 

De prijs van deze kalender is dit jaar: € 7,25. Bij onderstaand adres kunt u de kalender bestellen en ophalen: 

Tonny Savelberg-Daamen .  W.Einthovenstraat 4 te Eerbeek.  Tel: 0313 650798 

 

     Ontmoetingsdagen 

 

Donderdag 31 mei hadden wij u willen verwelkomen met koffie/thee in het Pater Dekker huis. 

Maar waarschijnlijk door de hitte kon u niet ingaan op de uitnodiging. 

Hopelijk komt u de volgende keer wel even bijpraten. Ook als u nog geen 80 jaar bent heten 

wij u van harte welkom. En neem uw buurman/vrouw mee! De volgende datum is: 30 augustus. 

Misschien handig om alvast in uw agenda te schrijven. Heeft u vervoer nodig belt u dan: 06-40372602 

 Ceciel Bult, Betsie Klomp, Jan Kobussen, An Hoogervorst. 
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Rommelmarkt Pater Dekkerhuis 

 

Op zaterdag 15 september wordt in en bij het Pater Dekkerhuis aan de 

Lorenzstraat in Eerbeek een rommelmarkt gehouden. Bericht inzake alles wat er 

die dag te doen is volgt op een later moment. Om deze rommelmarkt te 

kunnen houden zijn de vrijwilligers en de bestuursleden van het Pater 

Dekkerhuis op zoek naar goede gebruikte spullen. Hierbij kunt u denken aan 

boeken, cd’s , dvd’s, kerstspullen, kleine huishoudelijke artikelen, serviesgoed en speelgoed.  

 

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw spullen op zaterdag 18 en 25 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur, te 

brengen bij het Pater Dekkerhuis. De koffie staat voor u klaar. Het bestuur van het Pater Dekkerhuis wil 

graag een betere geluidsinstallatie en meer parkeerplaatsen aanleggen.  

De opbrengst komt ten goede aan deze doelen. 

 

Pater Dekkerhuis volop in gebruik 

 

Op zondag 27 mei is het Pater Dekkerhuis in Eerbeek officieel in 

gebruik genomen. Het multifunctionele gebouw kende al een kleine en 

middelgrote zaal. Daar is nu een aanzienlijk grotere zaal bijgekomen. 

Deze zaal leent zich uitstekend voor uitvoeringen van 

toneelverenigingen, muziekverenigingen, koren, lezingen en dergelijke. 

De twee andere zalen worden al gebruikt door diverse verenigingen, 

zoals twee bridgeclubs, een schaakclub en een sjoelclub. Ook vinden er 

bingoavonden plaats. Er wordt ook al door een koor gerepeteerd. Op 

meerdere dagdelen is er nog ruimte voor meer verenigingen. 

 

En heeft u een verjaardag of een jubileum te vieren, dan zijn, afhankelijk van de grootte van de groep, alle 

zalen daar geschikt voor. Tegen een aantrekkelijke vergoeding kunt u één van de zalen huren en zorgen wij 

ervoor dat alle dranken op voorraad zijn. De bediening houdt u in eigen hand. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze beheerder, Evi Mouw, bereikbaar onder nummer 

(06) 12 45 48 09. Harry Hoekstra 

 

Afscheid van pastoor Paul Daggenvoorde 

 

Op zaterdag 4 augustus a.s. zal Pastoor Paul Daggenvoorde voor de laatste 

keer in onze kerk voorgaan bij de Eucharistieviering van 19.00 uur. Wij willen 

hem bedanken voor zijn werk en inzet voor onze locatie en onze parochie en 

zullen hem na de viering, namens ons allen, een attentie aanbieden. Begin 

september vertrekt hij naar zijn nieuwe parochie in het oosten van het land 

en zal hij in Twello afscheid nemen van de HH Franciscus en Claraparochie. 

 

De Locatieraad Loenen/Eerbeek acht het van belang dat u op 4 augustus a.s. in Loenen de gelegenheid krijgt 

persoonlijk afscheid van hem te nemen. Na de viering drinken we koffie in het parochiehuis. Wij willen graag 

dat onze beste wensen hem naar zijn nieuwe werkplek vergezellen en wensen hem God's Zegen toe. 
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RK Kerk in Loenen in het licht gezet 

 

De Locatieraad Loenen/Eerbeek heeft het voornemen de kerk en de toren aan de 

Hoofdweg in Loenen in het licht te zetten. Het kerkgebouw is gemeentelijk monument en 

de toren is rijksmonument. 

Voor de uitvoering van het werk is reeds een offerte ontvangen en de Locatieraad zoekt 

naar middelen om het werk, nog dit najaar, te kunnen laten uitvoeren tegelijk met 

restauratiewerk aan de kerktoren. 

Diverse mogelijke subsidieverstrekkers werden benaderd doch alleen van de Rabobank 

werd een toezegging ontvangen. Wij zoeken dus naar aanvullende geldmiddelen. Ook 

rekenen wij op steun van onze mede-parochianen en onze dorpsgenoten.  

 

Het zou heel bijzonder zijn wanneer onze kerktoren in donkere dagen al van veraf te 

zien zou zijn. Voor Loenen zou dit een  " opsteker" zijn en een verfraaiing van ons mooie dorp betekenen. Uw 

bijdrage, onder vermelding van "verlichting"kunt u overmaken op rekeningnummer NL47RABO 0170516091 

t.n.v. Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. De stichting is een zgn AMBI-instelling dus uw gift is 

fiscaal aftrekbaar. Wanneer u meer informatie over dit project wilt ontvangen horen wij dat graag van u.  

Daartoe kunt u telefonisch contact opnemen met Bert Meurs tel. 0622809096. 

 

Mededeling van de locatieraad over de parochie bladen 

 

Wij willen voorkomen dat er informatie niet op de juiste manier wordt 

aangeleverd en dat er verschillen zijn tussen de informatie die via het 

Contactblad Loenen en via het Parochieblad Eerbeek bekend gemaakt wordt. 

De afspraak is dat iedereen zijn of haar bijdrage voor de bladen mailt naar 

het secretariaat. De secretariaat medewerkers zorgen er dan voor dat de 

aangeleverde stukken op het juiste moment worden aangeleverd bij de 

redacties. Dit geldt ook voor overdenkingen, avondwake, roosters van koren, uitvaart en huwelijk vieringen, 

spontane inzendingen, in memoriam, enz. enz.  

Als iedereen zich daar aan houdt is de inhoud van de bladen identiek en hebben Loenen en Eerbeek dezelfde 

en volledige informatie en kunnen we er zo voor zorgen dat de bladen interessant en leesbaar blijven voor 

iedereen. Ten slotte zijn Loenen en Eerbeek één parochie. Wij vertrouwen op uw medewerking. 

Contactgroep Eerbeek 

 

We hebben een ”Contactgroep Eerbeek” opgericht. Om een beter contact te 

krijgen met nieuwe parochianen in Eerbeek, willen we voortaan bij hen langs gaan 

met een welkomstbloemetje en onze contactbladen. Zo willen we hen wijzen op 

het bestaan van onze geloofsgemeenschap. We hopen dat nieuwkomers zich op 

deze manier meer welkom en thuis zullen voelen binnen onze kerk.  

Joep van Aggelen, Bruno van der Werff 
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Secretariaat gesloten 

 

Het secretariaat in Loenen ivm vakantie is gesloten d.d 9 augustus en 16 augustus. 

 

Voedselbank 

 

Zo werd het Eerste H. Communiefeest ook een feest van delen. Tijdens de viering werd als onderdeel van de 

collecte een grote hoeveelheid etenswaren naar het altaar gereden. Op de dag van de Eerste H. Communie 

namen velen van u allerlei  voedsel mee voor de Voedselbank in Apeldoorn. De opbrengst was overweldigend en 

ze waren erg blij met de 6 bananendozen vol met allerlei (houdbaar) lekkers! Hartelijk dank! 

 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

Augustus alweer, de laatste volle maand van de zomer. De klussenmorgen in deze maand zal 

zijn vrijdagmorgen 3 augustus 2018. Aanvang 8.00 uur met werkbespreking en koffie. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zaterdag 4 aug.  Eucharistieviering - Voorganger P. Daggenvoorde  

Intenties: Overl ouders Streppel-Stoer, Willem Joseph Visseren,    

     Everdina Adriana Bijvank, Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk,  

     Petronella Bannenberg-Schuiling 

 

Zondag 12 augustus Woord en communieviering - Voorganger P.Kantoci  

 Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Antonia Grada Klomp, Gerardus Schut,  

     Overl ouders Linthorst-Pijnappel, Frits Seeman-Voogd,  

     Willem Joseph Visseren 

 

Zaterdag 18 augustus Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom  

 Intenties: Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Riek Schotman,  

     Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Filipo Nicolo di Vita,  

     Willem Joseph Visseren 

 

Zondag 26 augustus Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede  

  Intenties: Overl ouders Harmsen-Hafkamp, overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

    Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Anna Maria Suurmeyer-Mulder,  

    Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek,  

     Berendina Maria Everharda Blom-van de Beld,  

    Overl ouders Tiedink-Streppel, Willem Joseph Visseren 
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Kerkdiensten augustus 2018 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   5 augustus   9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

       Bevestiging Jerrick van Brussel 

       Koffie na de dienst 

 

Zondag  12 augustus   9.30 uur  Ds. K. Bochanen – Deventer 

       Koffie na de dienst 

       Coll. Kerk in Actie; Kameroen 

        

Zondag  19 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  

 

Zondag  26 augustus  9.30 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

Koffie na de dienst  

Coll. Jeugdwerk 

 

 

See You Again:   2 september eerste keer 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 4 aug   19.00 uur     Eucharistieviering 

             Voorganger P. Daggenvoorde mmv Con Spirito 

 

Zondag 12 augustus  10.00 uur     Woord en communieviering 

              Voorganger P.Kantoci mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 18 augustus   19.00 uur     Woord en communieviering  

                        Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito 

 

Zondag 26 augustus  10.00 uur     Eucharistieviering  

             Voorganger P. Hofstede mmv Con Spirito 

 

 

 

 

 

 

 

 


