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      Diensten 

 

Zoals ieder jaar zijn er in de maand december weer een groot aantal bijzondere 

diensten en vieringen. De eerste zondag van Advent is op 2 december. Er begint dan een 

nieuw kerkelijk jaar. Advent is een tijd van hoop en verwachting, van uitzien naar de 

komst van het Kerstkind. Wij vieren op 2 december de Maaltijd van de Heer. Het is 

goed en ook zinvol om dat te doen want het delen van brood en wijn getuigt ook van de 

hoop en de verwachting waarmee wij mogen leven. Na afloop van deze dienst is er koffie 

en thee. 

Op de tweede Adventszondag, 9 december, is mijn afscheidsdienst. Na een lange en goede tijd komt er dan 

een einde aan mijn dienstwerk als dominee van Loenen. Met heel veel vreugde en met grote dankbaarheid kijk 

ik op deze periode terug. Het was een voorrecht om met zoveel mensen voor langere of kortere tijd samen op 

te trekken, zowel binnen als buiten de kerk. Vanaf het allereerste begin hebben Monique en ik ons, met de 

kinderen, hier thuis gevoeld, en dat gevoel is niet meer weggegaan. Het is dan ook niet voor niets dat wij in ons 

goede dorp blijven wonen. Voor alle ondervonden betrokkenheid, warmte en vriendschap willen wij u heel, heel 

hartelijk danken! Na afloop van de dienst is iedereen welkom op de receptie die van 11.30 – 14.00 uur in “De 

Brink” wordt gehouden, ook als u niet in de gelegenheid was om bij de dienst aanwezig te zijn. 

Op vrijdag 14 december is er in “De Brink” weer een oecumenische Kerstmiddag voor onze ouderen. Dit 

samenzijn begint om 14.30 uur. De viering zal worden geleid door mevrouw D, Nieuwenhuis en pastor I. Kantoci. 

Het programma na de pauze wordt verzorgd door het duo Musiquette. 

Op 16 december zijn er twee diensten. Op deze derde Adventszondag zal de ochtenddienst worden geleid 

door ds. Lammers uit Beekbergen. ‘s Avonds is er om 19.00 uur in de RK kerk de jaarlijkse Kerstsamenzang. 

Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, The 4 of us, mevrouw  D. Nieuwenhuis en pastor I. 

Kantoci. Het thema is: 

 

                                       “EEN  KLEIN  LICHT  MIDDEN  IN  DE  NACHT” 

 

Na afloop wordt gecollecteerd voor de stichting Eye For Others. Het doel van deze stichting is om 

dorpsbewoners in Ritchie, Zuid Afrika, te ondersteunen zodat zij zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen 

levensonderhoud. Esther Kelder uit Loenen is als vrijwilliger betrokken bij deze stichting. Tijdens de dienst 

zal zij met oprichter Ton van der Smit vertellen over de stichting en het werk dat zij in Ritchie doen. Op 

www.eyeforothers.nl kunt u meer lezen over dit project. Ook vindt u in dit Kontaktblad de toelichting van 

Esther. 

Ook op de vierde Adventszondag, 23 december, zijn er twee diensten. ‘s Morgens zal voorgaan mevrouw ds. I. 

Boersma-Prins uit Wapenveld. De Kerstviering van See You Again is ‘s avonds om 19.00 uur. We verwachten 

weer veel vaders, moeders, opa’s, oma’s, broers, zussen, vrienden en vriendinnen! Iedereen is van harte 

welkom!                                                                                        

De Kerstnachtdienst op 24 december begint om 22.30 uur. Hierin zal ds. J. Lammers uit Beekbergen voorgaan. 

Medewerking zal worden verleend door jongerenkoor “VOX” uit Brummen. 

Op de Kerstmorgen, 25 december, zal de dienst eveneens door ds. J. Lammers worden geleid. Volgens goed 

gebruik zult u door OLTO op muzikale wijze worden verwelkomd. 

De laatste zondag van dit kalenderjaar valt op 30 december. Gastvoorganger is dan de heer H.G. Dijkman uit 

Vorden. 

De laatste dienst van dit jaar is op Oudejaarsavond om 19.30 uur en zal worden geleid door drs. K. Bulens uit 

Apeldoorn. 

Wij wensen elkaar goede en feestelijke diensten toe. 

http://www.eyeforothers.nl/
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See you again  

 

Zondag 23 december wordt de kerstmusical “Het familieportret” opgevoerd door kinderen 

uit het dorp en kinderen van See You Again. We zijn al druk aan het oefenen en het beloofd 

weer ontzettend leuk te worden. Ook benieuwd of het allemaal soepel verloopt om een 

familiefoto van een bijzondere familie te maken? Kom dan kijken op:  

Zondag 23 december om 19:00 uur in de kerk. 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten, zodat we er samen een mooi kerstfeest van kunnen maken! 

 

Diaconie 

 

2 dec. Collecte Heilig Avondmaal voor (ex) gedetineerden 

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om 

dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en 

geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is 

groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. 

 Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te 

werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen 

terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven 

na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en 

een vrijwillig maatje.  

Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 

1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken 

gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks 

ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.  

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in 

Nederland. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/exodus 
 

24 en 25 dec. Kerst Collecte Kerk in Actie(kinderen in de Knel) 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen 

Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in 

voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en 

Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme 

armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 

netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon 

en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen 

ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. 

Ook zorgen deze kerken en organisaties dat 

vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij 

psychologische hulp. Verder delen zij medische en 

hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- 

en sanitaire voorzieningen. Meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl 

             

 

 

http://www.kerkinactie.nl/exodus
http://www.kerkinactie.nl/
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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: € 384,10. 

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  

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. 

 

Opbrengst oktober: € 1.452,41 

 

16 december: COLLECTE PASTORAAT 

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. 

Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse 

Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. 

Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor 

trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en 

voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe 

kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blij ven in een veranderende samenleving en kerk. 

 

31 december:  

De eindcollecte tijdens de dienst op oudejaarsavond is zoals gebruikelijk bestemd voor het plaatselijk 

kerkenwerk. 

 

Oudejaarscollecte  

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de 

oudejaarscollecte. Al een aantal jaren hebben wij u verzocht om het bedrag dat uw 

wilt geven zelf over te maken op onze rekening NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. 
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Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. Dit is goed bevallen. Zo worden administratieve kosten bespaard en 

komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.  

 

Giften 

Wij ontvingen een gift van € 50,- (N.N.) bestemd voor de diaconie. 

 

Terugblik concert OLTO 

Heeft u ook zo genoten van het mooie en afwisselende concert dat de 

drumfanfare van muziekvereniging OLTO o.l.v. Simon Kleinjan op 21 oktober 

heeft verzorgd?!  Aan dit vrijwel uitverkochte concert verleenden ook de 

fluitisten Anneleen Rotering en Vivian Koller, zangkwartet The four of us met 

pianist Lex Sonneveld en onze organisten Leen Jacobs en Maarten Willers hun medewerking.  De deelnemende 

musici wilden graag hun steentje bijdragen aan de bekostiging van de renovatie van de kerk. Dat is gelukt: het 

concert heeft het mooie bedrag van € 150,- opgeleverd! In de pauze genoten we buiten van het lekkere weer 

en werd er koffie en thee verkocht. Daardoor kon € 155,- worden toegevoegd aan de opbrengst. We kijken dan 

ook terug op een geslaagde middag en danken OLTO hartelijk voor de organisatie van dit prachtige concert. 

We hopen vaker op deze manier van de harmonieuze klanken te mogen genieten en willen dit onderstrepen met 

de woorden van hun laatste lied: 'We'll meet again'.  

Kerkenraad Protestantse gemeente te Loenen Veluwe 

 

AVG / Privacy 

 

AVG / Privacy 

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is per 25 mei 2018 van kracht. Deze Europese 

wetgeving is ook op onze kerk van toepassing. Ook als kerk is het belangrijk om zorgvuldig met de 

persoonsgegevens van leden van onze gemeente om te gaan. In de privacyverklaring, dat te vinden is op onze 

website (https://www.pknloenenveluwe.nl/), kunt u lezen welke van uw persoonlijke gegevens wij als kerk 

verwerken voor welke doeleinden. U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. 

Hiervoor kunt u zich melden bij de coördinator gegevensbescherming (jerrickvanbrussel@gmail.com) 

 

Met vriendelijke groet, Jerrick van Brussel 

 

Kerstverkoop zaterdag 15 december 

 

Zaterdag 15 december bent u van 9.30 tot 12.00 uur van harte welkom in het 

Jeugdhuis Beekbergerweg 16. Uitgebreide informatie vindt u in het november nummer 

van ons Kontaktblad. 

Graftakken: Weet u nu al dat u een graftak/ takken wilt hebben, bestel die dan 

A.U.B. even bij Dicky VerheulTel: 5051360.  Een graftak kost € 14,-. 

Samen met u hopen wij er weer een gezellige en sfeervolle morgen van te maken.  

De groep kerstverkoop vrijwilligers  

 

 

 

 

https://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:jerrickvanbrussel@gmail.com
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Collecte 9 december  Join4Energy 

 

Tijdens de afscheidsdienst van ds. Hans van Driel is de eindcollecte bestemd voor Join4Energy. Join4Energy  

zamelt geld in voor onderzoek naar een medicijn tegen energiestofwisselingsziekte. 

Iedere week worden 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg, 

laadt niet op, en loopt snel leeg. Bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een 

marathon te hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal uitgeput. 

Bij veel kinderen zijn ook organen die veel energie verbruiken zoals het hart en de hersenen aangetast . Door 

een ernstige ontwikkelingsachterstand, epilepsie en hart- en leverfalen overlijden veel van deze kinderen voor 

het 10e levensjaar. Er is tot nu toe nog geen medicijn gevonden of behandeling mogelijk. 70% van deze 

kinderen wordt niet ouder dan 18 jaar. 

Het doel van de stichting Join4Energy is zoveel mogelijk geld op te halen om het onderzoek naar een medicijn 

te versnellen en de kwaliteit van leven van de kinderen te verbeteren. Aandacht voor deze zeldzame, maar 

levensbedreigende ziekte is daarom erg belangrijk.  

 

Verzilvering certificaten   

 

Voor de laatste keer kunt u certificaten verzilveren die verkocht zijn voor de restauratie van de kerk in 2009.  

Inmiddels heeft een aantal van u de certificaten ingeleverd. Onderstaande certificaten zijn echter nog niet 

verzilverd. Het betreft de nummers: 

 

00279 00307 01280 01357 01459 

00284 00311 01282 01359 01461 

00286 01202 01283 01361 01464 

00287 01207 01305 01363 01466 

00292 01210 01306 01367 01468 

00294 01213 01307 01373 01471 

00296 01215 01331 01411 01480 

00301 01252 01336 01415 01492 

00304 01276 01353 01423 

 

U kunt deze certificaten inleveren tot 31 december 2018. Hiervoor kunt u contact op 

nemen met 

- Marcel de Croon, tel. 055-5053667 

- Jettie Tolman, tel. 055-5052597 

 

Giften 

  

Wij ontvingen een gift van € 50.- (fam. Van O.), waarvoor hartelijk dank! 

 

Kliederkerk  

  

Wat hebben we een mooie start gehad met onze eerste KLIEDERKERK. 

Natuurlijk was het spannend hoeveel kinderen, ouders en grootouders er zouden komen. 

De opkomst was geweldig. Kinderen, ouders en grootouders, gelovig en minder gelovig, ze 

waren er allemaal. Charlotte, Erna en Ilja hebben met hulp van andere vrijwilligers een 

prachtprogramma opgezet. Ik zal er een paar noemen. Kinderen konden in kleine groepjes 

aan verschillende activiteiten deelnemen. In een aantal groepjes schoven ook papa en mama 

aan en ook oma’s en opa’s lieten zien dat ook zij meer dan vaardig waren in de verschillende 
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activiteiten. Er werden koekjes gemaakt; kleurrijk versierd, in prachtige vormen en met dinosaurusafdrukken. 

Voor degenen die niet bang uitgevallen waren lagen er uilenballen. Deze werden nauwkeurig uitgeplozen en met 

een voorbeeldvel kon je zien welk botje of kaakje van welke muis was. Opvallend was hoeveel meiden hieraan 

deelnamen. Geweldig!  

En, als je niet bang was voor vuile voeten, kon je een pad volgen waarop verschillende dingen lagen zoals, zand, 

eikels, bladeren, koeienbrokjes en op het laatst….modder! En gek genoeg voelde dat het lekkerst, haha echt 

lachen. Even voeten wassen en schoon waren je voeten weer. Ook liepen er enkele kinderdetectives rond, die 

met een speciaal mengsel geheimschrift konden maken en door het blaadje te verwarmen werd zichtbaar wat 

je geschreven had.  

En wat is een feestje nou zonder (hartige) snoep en limonade. Dus daar werd gretig gebruik van gemaakt. We 

sloten de middag af met een viering door Marlies Visser-Bulens. Zij ging in gesprek met de kinderen over het 

spoor zoeken en het spoor van Jezus volgen. En dan als laatste verrassing…hamburgers, die ik had gebakken. 

Dat was smullen hè! En als toetje een drolkoekje, over sporen gesproken…. De eerst KLIEDERKERK was een 

mooie manier om samen in ons dorp Loenen elkaar te leren kennen en op een gemakkelijke manier te ontdekken 

wat God of Jezus kan betekenen in je dagelijks leven.  

Schrijf alvast in de agenda de volgende Kliederkerk is op zondag 7 april.  

Lucas Greep 

 

Tussen twee dominees in  

 

Tussen mijn afscheid op 9 december en de bevestiging van ds. Oostenbrink zit een periode van vijf weken. 

Loenen zit dan even zonder eigen predikant. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. D. 

Nieuwenhuis, tel. 5052072. 

 

Vanaf de Kempe  

 

wensen wij iedereen goede en gezegende Kerstdagen, een feestelijke jaarwisseling en een voorspoedig 2019 

onder Gods zegen toe. Denken we ook aan hen die tegen deze maand opzien en voor wie 

er weinig te vieren valt? 

 

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

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het januari-nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 december 2018 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 december 2018. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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In Memoriam 

 

Op 6 november overleed in de leeftijd van 87 jaar  Berend Hendrik Luesink, Eerbeekseweg 106. 

De crematieplechtigheid vond plaats op 13 november in Dieren. Daar klonken onder meer de 

woorden van Psalm 139 over God, die ons beter kent dan dat wij onszelf kennen. Hij doorgrondt 

ons en Hij gaat met ons mee, tot welke grenzen ons leven ook komt. Van harte leven wij mee met 

de kinderen en kleinkinderen van de heer Luesink. Voor de komende tijd wensen wij hen veel 

kracht en sterkte. 

 

Verjaardagen 

 

Op 21 december hoopt mevr. H. Meijerink-Nijenhuis 80 jaar te worden. Zij woont: Watermolen 

10, 7371 SR Loenen Gld. 

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

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

nabijheid ervaren.  

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

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. 

 

Eye for others  

 

Stichting Eye For Others, project Ritchie      

Afgelopen zomervakantie zijn wij als gezin meegegaan met de projectreis van “Eye 

For Others”, om in Zuid-Afrika vrijwilligerswerk te doen. Dit stond bij mij al heel 

lang op mijn “to do” lijstje  en Jack vond het verhaal zo goed, dat hij besloot mee 

te gaan. De kinderen volgden al snel, toen bleek dat er meerdere 15-17 jarige 

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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meegingen. Een super ervaring om dit met het hele gezin te mogen ervaren/delen. We zijn in Ritchie met een 

groep van 12 adolescenten gaan werken. Ieder van ons had een Afrikaans maatje,…er zijn er 8 trouw gebleven. 

We werden al gauw een (h)echte groep/familie. Er werd gepraat over 

toekomstplannen, maar ook over het gebrek daaraan; denk aan de corruptie, 

gebrek aan goed voorbeeld en de 

leefomstandigheden. Daadwerkelijk hebben we 

gebouwd aan shenties (golfplaten huisjes) en 

aan/op landbouwgrond; maar nog veel meer 

hebben we gebouwd aan de hoop, vertrouwen en liefde. Op dit moment zijn 

er studenten van de Hogeschool  Saxion op het project om met “onze” 

groep te praten over hulpvragen/onderzoeksvragen, ook krijgen zij wat 

geleerd over het gebruik van computer en media; waaruit vanzelf weer een 

hulpvraag komt: Hoe kunnen zij de computer inzetten om bv een baan te 

vinden; een soort marktplaats op te stellen. Met ander woorden: hoe kunnen wij helpen om hen te helpen? En 

dat is precies de kern van de Stichting; hier geldt het principe ‘Teach the teacher (leer de leraar)’. Demi en ik 

gaan volgend jaar terug  en zullen daar 3 maanden blijven! We gaan sowieso verder met de tunnelkassen en 

moestuinen op de landbouwgrond; maar ook willen wij de trainers trainen zodat zij het sporten doorzetten 

wanneer wij weer weg zijn. Uiteraard is er geld nodig, maar wat ik vooral zou willen is dat er meerdere mensen 

mogen genieten van deze geweldige ervaring. Dus ik zoek mensen die mee willen op de projectreis; maar ook 

mensen die mee willen fietsen bij de sponsorrit eind mei 2019: 160 km fietsen voor het goede doel! De 

saamhorigheid, het groepsgevoel is zo aanwezig! 

Een lieve en warme groet van Esther Kelder 
 

Inleverdatums Kontaktblad 2019 
 

Nummer Postbus Via mail 

Januari 2019 13 December 2018 14 December 2018 

Februari 2019 10 Januari 2019 11 Januari 2019 

Maart 2019 7 Februari 2019 8 Februari 2019 

April 2019 14 Maart 2019 15 Maart 2019 

Mei 2019 11 April 2019 12 April 2019 

Juni 2019 9 Mei 2019 10 Mei 2019 
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Kleurplaat: Jozef en Maria 
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Concert No Dubio 

 
Christmas Concert door popkoor No Dubio uit Brummen 

Sinds 3,5 jaar zing ik bij koor No Dubio uit Brummen, een gemengd 

popkoor met leden variërend in de leeftijd van  

18 t/m 55 jaar. Regelmatig heb ik nu al met No Dubio een concert mogen 

verzorgen. Veelal vonden deze concerten plaats in de standplaats van ons koor, namelijk Brummen. Het leek me 

leuk wanneer dit een keer in Loenen plaats zou kunnen vinden en dus heb ik hier een voorstel voor gedaan. Hier 

kwamen veel positieve reacties op en het is gelukt dit rond te krijgen! Erg leuk om in eigen dorp te mogen gaan 

zingen!  

Het concert zal plaats vinden op zaterdag 15 december in de RK kerk en zal om 20.00u van start gaan. De 

deuren zijn geopend vanaf 19.30u. Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt echter gewaardeerd. Na 

afloop van het concert zal hiertoe mogelijkheid zijn bij het verlaten van de kerk.  

Ik heb er heel veel zin in en hoop u allen te mogen ontmoeten! Tot 15 december?  

Groetjes Sanneke Slief 

 

     Overdenking: Op weg naar het Licht – Hans van Driel 

 

Op weg naar het licht. Deze woorden passen goed 

bij de Kersttijd. Op 21 december is het de kortste 

dag van het jaar. Daarna wordt het iedere dag 

steeds iets langer licht. Daar is aanvankelijk nog 

niet zoveel van te merken, maar toch....... 

Toch gaan we langzaam maar zeker naar 

het licht toe. 

Het is dan ook niet toevallig dat we juist 

in deze periode van het jaar het 

Kerstfeest vieren, het feest van het 

Licht, het feest van de komst van het 

Licht in de duisternis. Bij dat feest 

hoort dat aloude geboorteverhaal dat 

Lukas ons vertelt. Dat is zo’n verhaal dat 

telkens opnieuw verteld moet worden; 

over dat kleine weerloze kind dat in de 

stal van Bethlehem geboren wordt, ergens 

achteraf, in het duister van de nacht. En juist van 

dat kind zal later gezegd worden dat Hij het Licht 

van de wereld is. 

Lukas heeft zijn evangelie destijds geschreven 

voor de eerste christelijke gemeente. Voor gewone 

als u en ik. Zeker, dat is allemaal al heel lang 

geleden, maar mensen blijven mensen. Met andere 

woorden: ook toen was er oorlog en geweld, onrecht 

en armoede. Ook toen werden mensen ziek, net als 

wij. Ook zij moesten hun man of vrouw, vader, 

moeder of kind verliezen. Ook zij hadden hun 

angsten en zorgen. Ook toen hadden de mensen te 

maken met allerlei machten en krachten die hun 

leven beheersten. Ook zij zaten met vele, vele 

vragen. En daarom wilden ze weten hoe 

ze verder moesten met hun leven, wilden 

ze weten waar ze een houvast konden 

vinden en hoe ze op weg naar het licht 

konden gaan. 

Precies daarom heeft Lukas zijn verhaal 

geschreven, waarbij hij heel goed 

luisterde naar al die vragen van de 

mensen van zijn tijd. Daarin herkende hij 

dat algemeen menselijke verlangen naar 

liefde en warmte, naar vrede en 

gerechtigheid. Dat is een verlangen dat 

ieder van ons óók diep van binnen voelt, een 

verlangen dat zo actueel is als maar zijn kan in 

onze wereld anno 2018. Lukas ging dus schrijven. 

Hij vertelde eerst het verhaal van een gewoon 

meisje van een jaar of zestien dat zwanger werd en 

dat dat allemaal te vertelde hij het verhaal over de 

geboorte van een kind dat neergelegd werd in een 

kribbe; zo weerloos en zo kwetsbaar, zo dichtbij 

ook en zo herkenbaar. 

“En om dat kind zal het in mijn evangelie gaan”, 

zegt Lukas, “want in dat kind worden al die 
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beloften van God, die de eeuwen door hebben 

geklonken, vervuld”. Want dat kind groeide op en 

werd een man die zijn eigen unieke weg ging. Dat 

was niet de weg van de macht en de eer of van geld 

en goed, maar dat was de weg van liefde en 

vergeving, van vrede en gerechtigheid. Dat kind van 

Bethlehem zou zijn naam waarmaken: Jezus – dat 

betekent ‘God bevrijdt’. In de gestalte van een 

kind komt God naar ons toe om ons vanuit de 

duisternis van deze wereld en van ons eigen leven 

te leiden op de weg naar het licht. 

Dat is dus niet een traject dat we zelf hoeven af 

te leggen, als we dat al zouden kunnen. Het mooie 

en bevrijdende van de Kerstboodschap is nou juist 

dat dat licht naar ons toekomt. Zomaar, gratis, als 

een geschenk uit de hemel. Het is God Zelf die in 

en door het kind van Bethlehem naar ons toekomt 

en die ons zo de hand reikt. En het is aan ons om 

die hand te pakken en ons te laten meenemen, op 

weg naar Zijn licht. 

           

 

Kerst concert Young Voices   

 

WANNEER: DINSDAG 18  DECEMBER  2018  

TIJD : 19.30 uur: tot 20.30 uur  

Waar: RK kerk hoofdweg 51 Loenen  op de Veluwe. 

We zingen nieuwe kerst  nummers in deze prachtige kerk met mooie 

akoestiek. We laten vrolijke, swingende Kerstliedjes horen, die we afwisselen met sfeervolle kerstnummers.  

Dit Kerstconcert wordt begeleid door onze eigen band met toetsenist en drummer. 

IEDEREEN IS WELKOM. 

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk, waarmee u ons koor  financieel ondersteund. 

Vrolijke groeten van “Popkoor Young Voices” uit Eerbeek 

 

KVV bijeenkomst creatieve avond 

 

Op donderdag 20 december houden we onze kerstbijeenkomst . Het bestuur draagt zorg 

voor een gezellig en sfeervolle aankleding van de zaal, een passend programma  en natuurlijk wordt de 

innerlijke mens ook niet vergeten. Aanvang 19.00 uur in het parochiehuis. 

Nog niet opgegeven; dat kan nog tot 11 december bij Thea Derksen  tel:5051798  

 

Gerardus kalender 2019 

 

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.   

Deze prijs van deze kalender is dit jaar: € 7,25 

Binnen de parochie van Franciscus en Clara is het verkooppunt bij: 

Tonny Savelberg-Daamen, W. Einthovenstraat 4, 6961 CK  Eerbeek Tel.: 0313-650798 
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Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De eerstvolgende klussenmorgen op het R.K. kerkhof in Loenen zal zijn op vrijdagmorgen 7 

december  om 8.00 uur. De meteorologische winter is aangebroken. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 02 dec ’18 Eucharistieviering – Voorganger pastor Hofstede 

Intenties:        Willem Joseph Visseren, Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren 
 

Za. 8 dec ’18 Eucharistieviering - Voorganger Pastor Hermens 

 Intenties: Franciscus Maria v.d. Werf, Willem Joseph Visseren, Hendrikus Antonius  

    Reusken, Everdina Adriana Bijvank, Johanna Geertruida Streppel- 

    Dollenkamp 

 

Zo. 16 dec ’18 Eucharistieviering - Voorganger Pastor Hofstede 

 Intenties: Willem Joseph Visseren 
 

Za. 22 dec ‘18 Woord en communieviering - Voorganger Pastor Kantoci 

            Intenties:   Willem Joseph Visseren, Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik 

 

Ma.  24 dec ’18 Gezinsviering (19.00u) 

 Intenties: Overl. Ouders Streppel-Stoer, Jaargetijde Hendrik Blom, Overl. Ouders  

    Blom-van Oene, Overl. Ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, 

    Herman Rutgers, Frits Seemann-Voogd, Franciscus Maria v.d. Werf,  

    Overl. Ouders Tiedink-Streppel, Nellie van Amersfoort-Tiedink,  

    Overl. Fam. Boschman 
 

Ma. 24 dec ’18 Woord en communieviering (21.00u) – Voorganger pastor Kantoci 

Intenties: Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Berendina Maria Everharda  

    Blom-v.d. Beld, Overl. Ouders Meurs-de Ruyter, Overl. Ouders Aartsen-de 

    Boer, Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde, Overl. Ouders Uiterweerd-ten  

    Broek 

 

Di.  25 dec ’18 Woord en Communieviering – Voorganger Pastor Vroom 

 Intenties: Henk Derickx, Willem Joseph Visseren, Overl. Ouders Diks-Reulink,  

    Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren, Andrea Dorothea Amelia  

    Noordam-Becker, Antonia Grada Klomp, Overl. Echtpaar Reulink Harmsen 

 

Zo.  30 dec ’18 Eucharistieviering – Voorganger Pastoor Hofstede 

 Intinties: Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Willem Joseph Visseren 

 

Ma. 31 dec ’18 Woord en Communieviering – Voorganger Pastor Vroom 

 Intenties: Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Jaargetijde Bennie Slief 
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Kerkdiensten december 2018 

Protestantse gemeente 

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

       Heilig Avondmaal – (Koffie na de dienst) 

       Coll:. Heilig avondmaal, collecte voor Exodus 

Zondag  9 december   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 
       Afscheidsdienst - Coll.: Collecte voor Join4Energy 

Zondag  16 december  10.00 uur  Ds. J.R. Lammers – Beekbergen 

       Coll.: Collecte voor het Pastoraat 

Zondag 16 december  19.00 uur  Pastor I. Kantoci/D. Nieuwenhuis   

       Oec. Kerstsamenzang RK kerk m.m.v. “The 4 of us”  

Zondag  23 december  10.00 uur  Mevr. ds. I. Boersma–Prins – Wapenveld 

Zondag 23 december  19.00 uur  Kerstviering See You Again  

Maandag 24 december  22.30 uur  Ds. J.R. Lammers – Beekbergen    

       Kerstnachtdienst m.m.v. “Vox” uit Brummen 

       Coll.: Collecte voor kinderen in de knel 

Dinsdag 25 december  10.00 uur  Ds. J.R. Lammers – Beekbergen,    

       Kerstmorgendienst m.m.v. “Olto” 

       Coll.: Collecte voor kinderen in de knel 

Zondag 30 december  10.00 uur  Dhr. H.G. Dijkman – Vorden 

Maandag 31 december     19.30 uur   Drs. K. Bulens – Apeldoorn - Oudejaarsavonddienst  

       Coll.: Collecte voor plaatselijk kerkenwerk 

 

See You Again:     2 en 16 december om 10.00 uur in de Bruisbeek 

     9 december om 10:00 uur eerste gedeelte in de kerk 

                            Kerstviering See You Again: 23 december om 19:00 uur in de kerk 

Rooms Katholieke parochie 

Zondag 2 december  10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hofstede, mmv Con Spirito 

Zaterdag  8 december  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger H. Hermens, mmv Con Spirito 

Zondag 16 december  10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hofstede, mmv Con Spirito 

Zaterdag 22 december  19.00 uur Woord- en communieviering 

      Voorganger P. Kantoci 

Maandag 24 december  16.30 uur Gezinsviering - mmv Gezinsgroep 

Maandag 24 december  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Sebastian 

Maandag 24 december   21.00 uur Woord- en communieviering 

      Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito 

Dinsdag 25 december  10.00 uur Woord- en communieviering 

      Voorganger P. Vroom 

Zondag 30 december  10.00 uur Eucharistieviering 

        Voorganger P. Hofstede mmv Con Spirito 

Maandag 31 december  19.00 uur Woord- en communieviering 

      Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito 


