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Wat God van mij weet is belangrijker dan 

wat anderen van mij denken 
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      Diensten 

 

De eerste dienst in het nieuwe jaar is op zondag 6 januari. Drs. K. Bulens zal voor gaan deze 

dienst. Naar goed gebruik staan na afloop de koffie, thee en de oliebollen klaar. We hopen u  

te ontmoeten en elkaar een goed en gezegend nieuw jaar te wensen. 

Op zondag 13 januari a.s. om 10.00 uur zal de nieuwe dominee van Loenen, ds. Marcel 

Oostenbrink, zijn intrede doen. Hij wordt bevestigd door Hans van Driel. Elders in dit blad 

vindt u een toelichting op deze dienst. Wij hopen op een feestelijke en gezegende dienst!  

Ook op 20 januari zal drs. K. Bulens de dienst leiden. Over deze dienst zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Op 27 januari wordt de Oecumenische dienst van Gebed voor Eenheid gehouden in de Hervormde Kerk. Elders 

in dit blad kunt u hier meer over lezen. Denkt u er aan dat we om 9.30 u beginnen!  

 

Diaconie 

 

Najaarszending collecte: 

In november werd de traditionele najaarszendingscollecte weer gehouden. De 

opbrengst was 1265 euro en hiervoor willen we de “lopers en gevers” hartelijk voor 

bedanken. Het geld is zoals u weet bestemd voor  COMIN. 

 

Collecte opbrengsten 

 
 

 

 

 

 

 

Collecte Eye For Others tijdens Kerstsamenzang 

 

Tijdens de Kerstsamenzang op 16 december mochten we collecteren voor de dorpsbewoners in Ritchie, Zuid 

Afrika. De stichting Eye For Others steunt hen om te leren zelfstandig te kunnen voorzien in eigen 

levensonderhoud. De collecte heeft het mooie bedrag van € 182,- opgeleverd.  

Alle gevers danken wij hartelijk voor hun gift! Esther Kelder. 

             

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: € 502,57. 

 

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). 

Maand Diaconie Zending Uitgangscollecte  

okt 2018  155 euro 55 euro 65 euro  Oekraïne 

nov 2018  218 euro  48 euro Comin 
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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,  bedspiralen, 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. 

 

Kerkbalans 2019 komt eraan! 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema 

van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 19 januari en 2 februari 

ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een 

huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze 

gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit 

Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. 

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 

 

Begroting 2019 

De begroting voor 2019 is in de kerkenraadsvergadering van 12-11-2018 goedgekeurd en vastgesteld. 

Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met M. de Croon. Tel. 055-5053667. De 

begroting is tevens te zien op onze website: www.pknloenenveluwe.nl 

 

Inkomsten  

Onroerende zaken, rentebaten, baten kerkhof en Jeugdhuis, collectes, giften 

en subsidies, Solidariteitskas 

€ 96.612,00 

Kerkbalans € 50.100,00 

Totaal €146.712,00 

  

Uitgaven  

Lasten kerk. Gebouwen, Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, koster en 

organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage Solidariteitskas, Quotum 

en contributies 

€ 165.357,00  

 

  

Nadelig resultaat - € 18.645,00 

 

 

 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Giften door middel van een overeenkomst periodieke gift 

Graag willen wij u op de mogelijkheid wijzen uw giften via een 

overeenkomst periodieke gift te regelen. Uw bijdragen voor de 

Kerkbalans kunnen dan in z’n totaal worden afgetrokken van het 

belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting. Anders geldt eerst een 

drempel van uw inkomen. Bij deze overeenkomst verplicht men zich om 

gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze verplichting 

vervalt bij overlijden). Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U 

hoeft dus niet naar de notaris). U kunt tevens de andere giften (zoals 

collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen. 

Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in 

januari 2019 bij u wordt bezorgd. 

 

 

 

Collectebonnen  

Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als ook voor het 

plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen gebruiken, wij rekenen dat onderling 

af en maken het over naar het doel waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt bonnen bestellen van € 0,50, van € 

1,00 en van € 2,00. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. De 

Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0.50 en € 

1,00 en € 2,00. Zodra het bedrag binnen is wordt dat aan de heer Kelder gemeld en zorgt hij verder voor de 

afhandeling. 

 

Giften 

Wij ontvingen de volgende giften: € 100,- (NN), € 50,- (NN), € 50,- (NN) en € 15,- (NN). Hartelijk dank! 

 

Kerkvoogdij collecte: 

 

13 januari COLLECTE JEUGDWERK (JOP) 

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, 

spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet 

tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen 

voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met 

elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om 

ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in 

gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, 

groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor 

drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 

en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blij ven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.  
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Afscheid “Loenense dominee”  

 

Wat was het een mooi afscheid op zondag 9 december van Hans van Driel. 

Op deze zeer onstuimige zondagmorgen kwamen er veel mensen naar de kerk om de 

afscheidsdienst van dominee van Driel bij te wonen. De kerk was tot de laatste plaats 

bezet. Onder hen waren veel genodigden die we welkom konden heten. 

Na de zegen kregen we een foto-presentatie op de beeldschermen te zien over “27 jaar 

dominee in Loenen”. Daar kwamen mooie plaatjes voorbij. Na afloop gingen we naar 

dorpshuis “De Brink” voor de receptie. Ook daar was het al een drukte van belang  en 

werden we welkom geheten door de feestelijke klanken van OLTO. Er vormde zich een 

lange rij van ruim 300 mensen die Hans en Monique de hand kwamen schudden. De sfeer 

tijdens de receptie was erg gezellig en het handen schudden werd af en toe onderbroken door o.a. woorden 

van dank van de voorzitter van de kerkenraad, Jettie Tolman. Zij benoemde nog eens wat Hans voor de 

Loenense gemeenschap heeft betekend. 

Ook konden we genieten van een prachtig liedje van Lucas Greep met Simon Kleinjan, over Adam en Eva in het 

paradijs en ontvingen ze niet een kist met appels maar met peren. 

Wat later kwam Lucas Greep nog een keer binnen, dit keer op een oude fiets en verkleed als pastoor en bood 

namens de “Loenense gemeenschap” een bon aan voor een nieuwe fiets met een waarde van ruim € 1.400,-. 

We kijken met elkaar terug op een feestelijk afscheid. 

De kerkenraad 

 

Dankwoord  Hans van Driel 

 

Zondag 9 december 2018 is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke dag 

geworden. Een afscheid dat onze verwachtingen heeft overtroffen! Een volle 

kerk, een dienst met bijdrages van “See You Again” en “Quadro” en een 

fraaie, soms hilarische fotoreportage na afloop. Daarna de receptie in “De 

Brink”. Daar konden we meteen in de stemming komen dankzij OLTO. En toen 

passeerde er een lange, lange rij. Wat een belangstelling van binnen en 

buiten onze gemeente! Ik voelde me echt ‘de dominee van het dorp’. Zoveel 

lieve woorden, zoveel mooie cadeau’s, de toespraken vanuit de kerkenraad, 

OLTO en de dorpsraad, de muzikale bijdrage van Simon en Lucas en natuurlijk als klap op de vuurpijl de 

bijdrage van de kapelaan van over het spoor die mij namens de Loenense gemeenschap een prachtige bijdrage 

voor een nieuwe fiets overhandigde. In één woord: geweldig!! 

U hebt mij, u hebt ons heel erg verwend. Heel, heel hartelijk dank daarvoor, mede namens Monique! Mooier 

had het allemaal niet kunnen zijn! 

Daarom ook heel veel dank aan de kerkenraad en aan onze vrijwilligers die voor een perfecte organisatie 

hebben gezorgd, alsmede aan de mensen van “De Brink”, waar alles op rolletjes liep. 

Het ga u allen goed! 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Monique en de kinderen, 

 

Hans van Driel 
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Intrede predikant ds. Marcel Oostenbrink 

 

Afgelopen zomer hebben we het beroep uitgebracht op ds. Marcel 

Oostenbrink, die dit beroep heeft aanvaard. Nu ds. Van Driel afscheid 

heeft genomen vanwege zijn emeritaat, zijn we blij dat we zijn opvolger 

mogen verwelkomen! Op zondag 13 januari zal ds. Oostenbrink tijdens de 

intrededienst worden bevestigd als predikant in onze gemeente. We 

vinden het fijn dat ds. Van Driel de intrede van ds. Oostenbrink zal 

verzorgen. Wij hopen op een feestelijke en gezegende dienst. U bent van harte uitgenodigd om na de dienst 

onze nieuwe predikant in het Jeugdhuis onder het genot van een kopje koffie te feliciteren met zijn intrede 

en nader met hem kennis maken. Ds. Oostenbrink woont inmiddels in Loenen. Vanaf maandag 14 januari kan er 

een beroep op hem worden gedaan.  

Hieronder zijn gegevens:    

Ds. Marcel Oostenbrink,  

Hoofdweg 9, 

7371 AC Loenen (Gld.) 

Tel. 06-11100130  

Email: 29oostenbrink@home.nl 

We heten ds. Marcel Oostenbrink van harte welkom en wensen hem een fijne tijd toe in ons mooie dorp 

Loenen! De kerkenraad. 

 

Verkiezing ouderling 

 

In haar vergadering van 12 november jl. heeft de kerkenraad mevrouw Dea van Milligen, 

Watermolen 16, verkozen tot ouderling. Wij zijn erg blij dat zij de kerkenraad komt 

versterken. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen worden 

ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente. Deze dienen uiterlijk tot en met 5 

januari 2019 schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend. 

 

Opbrengst kerstverkoop  

 

De opbrengst van de kerstverkoop van zaterdag 15 december in 

het Jeugdhuis heeft € 2279,95 opgebracht. Wij kunnen 

terugkijken op een gezellige, geslaagde morgen met dit mooie 

bedrag als eindresultaat. Wij willen iedereen bedanken die 

hieraan heeft bijgedragen. Van de mensen waar we groen mochten 

knippen of ophalen, de vele mensen die hebben geholpen bij kerst- 

en grafstukken maken, een aantal voor het eerst, maar ook een grote groep mensen die elk jaar weer bereid 

zijn om mee te helpen. Ook dit keer werden we erg verwend tijdens het maken van de kerststukken met 

koffie, thee en zelfgebakken koek en heerlijke soep met broodjes tussen de middag. Iedereen heel erg 

bedankt voor het meehelpen!  

Namens de groep kerstverkoop vrijwilligers 

 

 

mailto:29oostenbrink@home.nl
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Zonnebloem 

 

Als u dit leest, zijn de feestdagen al bijna voorbij en komt 2019 er aan. 

De Zonnebloem Loenen wenst een ieder alle goeds voor dit nieuwe jaar. Onze 

vrijwilligers staan ook in 2019  weer voor u klaar, om er een mooi Zonnebloemjaar 

van te maken. Om te beginnen zullen zij binnenkort gasten uitnodigen (of hebben dat 

misschien al gedaan) voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in de Brink 

Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten over ons Zonnebloemwerk, neem dan contact op met onze 

voorzitter Dicky Verheul of onze penningmeester Gerard Nijhof. Tot slot, onze penningmeester heeft nog  

een leuke mededeling……. 

Er zijn dit jaar prijzen gevallen op lotnummers met de eindcijfers:  

6653    353    112    245 
Bent u de gelukkige, dan van harte gefeliciteerd! Op uw lot staat wat u vervolgens moet doen. 

Tot ziens, hartelijke zonnebloemgroeten namens ons allen,  

Stefie Eijmans. 

 

Classis vergadering 

 

Op 22 november kwam de CV Veluwe bijeen op de vaste vergaderplek: ’t 

Kerkheem te Voorthuizen. Na de opening door preses Martin Morsink leidde 

classispredikant Wilbert van Iperen het geloofsgesprek in. Ds. Van Iperen 

heeft zijn werkzaamheden gekarakteriseerd onder de term HOPEN: Horen, 

Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/Evalueren, Namens.  

Deze thema’s zullen in de opeenvolgende vergaderingen aan de orde komen. Als eerste dus over Horen. Daarbij 

kan gedacht worden aan: stil worden, ontvankelijk worden voor het grote Verhaal van God met mensen; ruimte 

maken voor het lezen van de Bijbel en daarover mediteren; aandachtig luisteren, wat de A/ander zegt niet 

meteen invullen met eigen ideeën of persoonlijke opvattingen. Na het voorlezen van twee teksten uit de 

Confessiones van Aurelius Augustinus gingen de aanwezigen in tweetallen daarover met elkaar in gesprek. De 

teksten werden best moeilijk gevonden, een zin die aansprak was: “Uw beste dienaar is diegene die er niet 

zozeer naar uitziet om van u te horen wat hij zelf heeft gewild, maar die er eerder op bedacht is te willen wat 

hij van u gehoord heeft.” 

Bij het punt Mededelingen classispredikant bleek dat ds. Van Iperen zijn werkzaamheden met 

voortvarendheid en enthousiasme heeft aangepakt.  

De CV heeft de begroting 2019 – opgesteld door de classicale financiële commissie Veluwe – vastgesteld. Bij 

zo’n eerste begroting is het best lastig om te schatten hoe hoog de uitgaven voor het werk in de classis zullen 

zijn. Het is wel de verwachting dat de uitgaven hoger zullen zijn dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke 

kerk. Er zal gebruik gemaakt worden van de kerkordelijke mogelijkheid om het ontbrekende bedrag om te 

slaan over de (wijk)gemeenten. Zij worden hierover geïnformeerd. 

Een belangrijk deel van de vergadering stond in het teken van ‘Diaconaal werk in de classis’. Mw. Jaantje Vink, 

consulent diaconaal werk in Oost-Brabant, Gelderland en Limburg, gaf een presentatie over dit onderwerp. Een 

paar elementen uit deze presentatie: Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente, in navolging van Christus, 

gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld; 

kernwoorden daarbij: barmhartigheid en gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel belangrijk: 

kunnen diakenen signaleren dat iemand hulp nodig heeft, kan een gemeentelid aangeven dat hij/zij hulp nodig 

heeft, vinden ze elkaar? Laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen hierbij een 

goede rol vervullen.  
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Op de agenda stond ook de evaluatie van het Nieuwe Liedboek (2013), de CV besloot dat het liedboek voldoet 

aan de gestelde criteria: uitdrukking van de identiteit van de Protestantse Kerk, rekening houden met diverse 

taalvelden en muziekculturen in de kerk, liederen moeten zingbaar zijn, de verschillende stromingen in de 

Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.  

De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal afgevaardigden: diaken Wim Witteveen (ring Apeldoorn), 

ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring Harderwijk), 

diaken Henry Westein (ring Nijkerk); deze dank gold ook voor ouderling-kerkrentmeester Riky Hilbrink (ring 

Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd naar de generale synode van de Protestantse Kerk. 

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe 

 

Nieuwjaarsconcert projectkoren 

 

Op vrijdag 11 januari 2019 om 20.00 uur geven het Groot Mannenkoor Noord-Nederland en het Groot 

Mannenkoor Midden-Nederland een gezamenlijk nieuwjaarsconcert in de Grote (Loolaan) Kerk in Apeldoorn. 

Het gaat om twee projectkoren van Martin Mans die na enkele repetities een hoogwaardig programma ten 

gehore weten te brengen. Tijdens dit nieuwjaarsconcert bundelen zij hun krachten en vertolken vele 

aansprekende liederen. De bekende mannenkoordirigent Martin Mans heeft de leiding over 200 zangers. De 

koorbegeleiding is in handen van Bastiaan Stolk, een ervaren organist die naast de begeleiding een improvisatie 

verzorgt. Het concert begint met het indrukwekkende ‘Majesty’ van Hayford. Daarna volgt een aantal 

geestelijke liederen en spirituals zoals: De Storm, Rust en Guide me. Bij de spiritual ‘Where no one stands 

alone’ zingt Rindert Kempenaar op unieke wijze de solopartij. Tenslotte zingen de mannen enkele feestelijke, 

populaire liederen.  

 

Datum: vrijdag 11 januari 2019 

Locatie: Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn 

Aanvang 20.00 uur. 

Toegang € 15,=. Online € 12,50.  

Leden PCOB, KBO en ANBO € 11,=. Kinderen t/m 11 jaar € 5,=. 

Reserveren en online bestellen kan op: www.martinmans.nl of op 06-25391903. 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het februari nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 januari 2019 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 januari 2019. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

http://www.martinmans.nl/
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Wijziging bankrekeningnummers diaconie Protestantse Gemeente Loenen  

 

De diaconie en de zending van de protestantse gemeente hebben met ingang van 1 november 2018 nieuwe 

bankrekeningnummers.  

 

Omschrijving Oud rekeningnummer Nieuw rekeningnummer 

   

Diaconie Loenen GLD NL95VLB0635815168 NL22RABO0373738234 

Zending Loenen GLD NL73VLB0635815176 NL97RABO0373738242 

 

We willen u vragen om uw eventuele schenkingen of betalingen vanaf 6 november te doen op de nieuwe 

rekeningnummers en zo nodig de rekeningen in uw administratie aan te passen. 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

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. 

 

 

 

 

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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In Memoriam 

 

Donderdag 8 november hebben we afscheid moeten nemen van ons koorlid Tony Klomp, die de 

leeftijd van 81 jaar bereikt heeft. Verknocht aan Eerbeek en verknocht aan de voormalige H. 

Geestkerk, vond het samenzijn rond het afscheid van Tony dan ook plaats in het Pater 

Dekkerhuis.  

Ondanks de vele belangstellenden tijdens het afscheid, was de sfeer zo prettig, dat men het gevoel kreeg 

aanwezig te zijn bij een besloten samenzijn. Een broer en zus van Tony haalden herinneringen op uit het leven 

van Tony en Betsie en Ingrid en Hans blikten terug op de belangrijke rol die hun vader in hun leven had 

gespeeld. Tony Klomp is 53 jaar lid geweest van “zijn” koor Con Spirito. En op dat aspect heeft Harry 

Hoekstra, voorzitter van het koor, zijn herinneringen met name toegespitst. 

In de begintijd van het koor zette Betsie thuis altijd koffie voor het koor en die werd dan door Tony 

meegenomen. Tony was een markante figuur in het koor en was een voorvechter voor gerechtigheid. Tony 

draaide nooit om de hete brij heen en gaf ongezouten en recht voor z’n raap zijn mening. Met als voordeel, dat 

je bij Tony altijd precies wist waar je aan toe was. Wetend, dat zijn afscheid naderbij kwam, heeft Tony zelf 

zijn favoriete nummers uitgezocht en die zijn deze ochtend gezongen. Tijdens het uitdragen vormde het koor 

een erehaag, terwijl  “In paradisum” gezongen werd. Dergelijke aangrijpende momenten blijven nog lang in je 

geheugen gegrift. We kunnen en willen ons vasthouden aan de vele mooie herinneringen aan Tony. Dat hij moge 

rusten in vrede! Harry Hoekstra  

 

Op 18 november kwam er een einde aan het leven van Jan Dieseraad, Watermolen 1. Hij 

overleed in de leeftijd van 91 jaar. De afscheidsdienst vond op 23 november plaats in De 

Bruisbeek. Daar klonken onder meer de woorden van Psalm 23, een lied dat talloos veel 

mensen door de eeuwen heen tot troost is geweest. Aansluitend hebben wij hem begeleid 

naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. Van harte leven wij mee met zijn vrouw Janny, de kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen. Wij wensen hen alle sterkte en troost toe. 

 

Op 26 november overleed Catharina Engelina van Dijk-Berends, Hameinde 15. Zij is 84 jaar 

geworden. De afscheidsdienst vond plaats in de kerk op 30 november.  

Daar hoorden wij woorden uit Jesaja 40 en Psalm 139. Aansluitend vond de begrafenis plaats 

op ons kerkhof. Van harte wensen wij haar kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe 

voor nu en de  komende tijd. 

 

Verjaardagen 

 

Op 16 januari hoopt mevr. G.H. van Oorspronk-van Delden 90 jaar te worden. 

Zij woont: Loenerdrift 120,  7371 CN Loenen Gld. 

Op 27 januari hoopt mevr. H.J. van Oorspronk 85 jaar te worden. 

Zij woont Jan Goossenweg 4, 7371 BG Loenen Gld. 

Op 31 januari hoopt de heer T.A. Berends 85 jaar te worden.  

Hij woont Derickxkamp 27, Kamer 32, 6961 DZ Eerbeek. 

 

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

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
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Geslaagde kerstmiddag ouderen 

 

Op 14 december 2018 organiseerden de Loenense kerken in samenwerking met 

de VCL weer een geslaagde kerstmiddag voor ouderen. Deze jaarlijkse 

kersviering bracht weer een behoorlijke groep Loenense senioren bijeen in De 

Brink. Het programma voor de pauze werd vanuit de kerken verzorgd door 

pastor Kantoci en mevrouw Nieuwenhuis. De overdenking had als titel “God voor 

iedereen aanwezig”. Op de liturgie stonden bekende kerstliederen die iedereen 

makkelijk mee kan zingen. Maarten Willers verzorgde de muzikale begeleiding 

voor dit deel van het programma. De collecte was dit jaar bestemd voor peuterspeelzaal Pippeloentje. Een 

groepje met kinderen, juffen en andere betrokkenen zong enkele bekende kerstliedjes. De collecte heeft ruim 

€ 174,- opgebracht. 

Na de pauze was het tijd voor het kerstprogramma van duo Musiquette, met prachtige zang, begeleid door een 

elektrische piano en de voordracht van enkele gedichten. Ook dit programmaonderdeel bood de mogelijkheid 

om enkele liederen mee te zingen. De bezoekers gingen aan het eind van de middag tevreden naar huis. Ze 

hadden genoten van het programma. We bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen 

van dit kerstfeest. 

 

Oecumenische dienst van Gebed voor Eenheid  

 

Op 27 januari wordt deze gezamenlijke dienst gehouden in de Hervormde Kerk. Het thema van de dienst is  

‘Recht voor ogen’.  
Pastor I. Kantoci en Ds. M. Oostenbrink zullen deze dienst leiden. Het koor 

Con Spirito o.l.v. Corné de Haan verleent medewerking aan deze dienst. Denkt 

u er aan dat we om 9.30 u beginnen! Na de dienst bent u welkom om samen 

koffie en thee te drinken. Daarna zullen vrijwilligers van beide kerken 

attenties brengen naar de ouderen en zieken in ons dorp. Wij willen hen alvast 

hartelijk danken voor hun inzet! Beraad van Kerken. 

 

Einde verjaardagzakjes actie 

 

Na onderling overleg hebben we besloten om te stoppen met de zakjesactie rondom de verjaardagen.  

We merkten dat de animo steeds minder werd, het lijkt niet meer van deze tijd te zijn. Tegelijk werd het 

organiseren door de vrijwilligers steeds moeilijker.  

 

We willen graag iedereen bedanken voor de bijdragen die wij steeds mochten 

ontvangen. En natuurlijk alle vrijwilligers die hun tijd gegeven hebben! Als iedereen 

nog eens nadenkt over zijn kerkbijdrage wordt het allemaal een stuk eenvoudiger! 

Pastoraatgroep/locatieraad 
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Kleurplaat: Simeon en Anna in de tempel 
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Overdenking 

 

Beminde gelovigen of geachte medezondaars, zo 

begon een kapelaan of pastoor wel eens zijn preek. 

Een overweging moet natuurlijk niet materialistisch 

zijn of politiek ge-inspireerd. Kerk en Staat zijn 

gescheiden. Maar de kerk mag zich wel bemoeien 

met maatschappelijke zaken. Wat was 

er onlangs in het nieuws, wel de gilets 

jaune (gele hesjes) in Frankrijk en 

ook in Nederland en Belgie. Er is veel 

onvrede aan de onderkant van de 

samenleving, ook in Nederland. 

Dominee Hans van Driel memoreerde 

in zijn afscheidsrede dat er in Loenen 

ook verborgen armoede is. En dat zal 

ook wel. Het neoliberalisme, de 

marktwerking, de flexibilisering van de 

arbeidsmarkt en de banen zonder pensioenopbouw 

zijn te ver doorgeschoten. Er schijnen heel veel 

kinderen in Nederland onder de armoedegrens te 

leven. Volgens de geleerden komt dat ook wel 

doordat veel mensen geen benul hebben van de 

toeslagen die ze allemaal kunnen krijgen. Om 

inzicht te krijgen in het woud van toeslagen, daar 

moet je bijna universiteit voor hebben. De 

oplossing van deze problemen zal toch van de 

regering moeten komen. In noodgevallen kan de 

kerk ook nog wel eens bijspringen: De Hervormde 

Diaconie of de Katholieke Caritas. Gelukkig hoeft 

er in Nederland niemand dood te gaan van de 

honger. Je hebt ook nog de voedselbanken. 

Wanneer je arm bent kun je de moed er ook nog 

een beetje inhouden, zoals blijkt uit het verhaal uit 

Jesus Sirach 28, 1-5: “Geld maakt niet gelukkig. 

Maar wat zal er met de arme gebeuren? Moet de 

arme niet bezorgd zijn, als de kinderen om eten 

roepen? Ja natuurlijk, maar eigenlijk is dat zijn 

zorg niet…..hoe vreemd dat ook klinkt.                                                                                                                                   

Als uitleg een verhaal: Twee broers woonden 

tegenover elkaar. De ene was steenrijk, de andere 

arm. U weet hoe het dan gaat: De rijke wordt 

steeds rijker en de arme armer. De arme moet een 

lening bij zijn rijke broer aangaan en het geld na 

drie maanden terugbetalen. Na 

verloop van de drie maanden is het 

zover. De arme doet geen oog 

dicht, want de volgende dag zal hij 

zijn lening moeten inlossen. 

Midden in de nacht krijgt hij een 

helder idee. Hij doet het raam 

open en roept naar de overkant: 

Broer, ik moet je morgen veel geld 

betalen, maar ik heb het niet! 

Ziezo, zegt hij, nu heeft hij de zorgen. Tevreden 

slaapt de arme in.” 

Politicus en schrijver Jan Terlouw, die in Twello 

woont, zegt het volgende: “We gaan kapot aan het 

neoliberalisme. We gaan er helemaal aan kapot. De 

economie gaat tegenwoordig voor alles. Geld is 

macht. We worden geregeerd door het kapitaal. De 

politiek is niet meer de baas. Neem die Clintons, 

tweehonderdduizend dollar voor een lezing. Wat is 

dat voor moraal. In de bijbel staat: Eerder gaat 

een kameel door het oog van de naald dan dat een 

rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En over 

de zelfredzaamheid: Ik noem het een overheid die 

niet meer garant staat voor zijn burgers. In 

Amerika bezit 1 procent van de bevolking de helft 

van het nationaal inkomen. Wat voor massieve 

macht gaat daar achter schuil.” 

En om toch nog positief af te sluiten. In Nederland 

zullen echt wel mensen zijn die het dubbeltje 

verscheidene keren om moeten draaien, maar de 

onderkant van de samenleving heeft het hier niet 

zo slecht als in Amerika. 

Willem Klomp 
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Bijbelleesgroep Eerbeek 

 

In het voorjaar van 2019 gaan wij verder met onze maandelijkse middagen Bijbel lezen. 

In onze maatschappij komen wij tal van problemen tegen. Wij zien op de tv en lezen in de krant over de 

problemen in de zorg, over de komst van vluchtelingen, over individualisering van de samenleving, over de 

angstcultuur, de religieuze onverschilligheid etc… 

Omdat wij zelf onderdeel van de maatschappij zijn, zullen wij deze problemen in meerdere of mindere mate 

ook bij onszelf signaleren. 

En wij vragen ons af of de Bijbel ons/mij iets te zeggen heeft over deze actuele problemen. 

Wat kan ik hebben aan de Bijbel als ik te lijden heb aan problemen in de maatschappij, in mijn directe 

omgeving of in mijzelf? 

 

Wij willen samen lezen, nadenken en delen over actuele problematiek aan de hand van eeuwenoude teksten.  

Ook nieuwe Bijbellezers zijn van harte welkom. 

 

Data: donderdagmiddag 10 januari 

    7 februari 

    7 maart 

    11 april 

    9 mei 

 

Plaats:  Pater Dekkerhuis  H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek 

Tijd:  13.30-15.30u 

 

Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com. 

Mede namens het pastorale team, 

Anneke van der Werff-Verbraak 

 

Wijziging telefoonnummer Pater Dekkerhuis 

 

Hierbij wil ik een wijziging doorgeven betreffende Pater Dekkerhuis in het Parochieblad. 

Telefoonnummer Pater Dekkerhuis voor afspraken:  Fam. Mouw 

Was 06-12454809 moet worden 06-11504469 

 

Jan van den BersselaarStichting Pater Dekker 

 

KVV bijeenkomst 

 

Dinsdag 15 januari houden wij de eerste bijeenkomst in 2019. 

Na elkaar de hand geschud te hebben, bespreken we alles in onze jaarvergadering. 

 

Na de pauze laten we de bingo-balletjes rollen; er zijn weer mooie, leuke en gezellige 

prijsjes te winnen. 

Laten we het nieuwe jaar goed beginnen. 15 januari 2019, aanvang 19.30 uur. 

mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
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Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

Hier een bericht van de kerkhofgroep: Geen winterstop dit jaar om geen achterstand op te 

lopen. De eerste klussenmorgen in het nieuwe jaar zal zijn op vrijdagmorgen 4 januari 2019. 

Alleen onwerkbaar weer kan roet in het eten gooien. Aanvang: 8.00 uur. 

Namens de kerkhofgroep:  

Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 06 jan ’19 Woord en communieviering – Voorganger J. Oude Voshaar 

Intenties:        Henk Derickx, Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Willem Joseph Visseren,  

   Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker, Overl ouders Klomp-Koers,  

   Bertus Havekes, Grada Johanna Blom-Linthorst 
 

Zo. 13 jan ’19 Woord en communieviering - Voorganger Pastor Kantoci 

 Intenties: Overl Fam Elders-Meulenbeek, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

    Antonia Grada Klomp, Overl echtpaar Reulink-Harmsen, Willem Joseph  

    Visseren, Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren,  

    Overl ouders Tiedink-Streppel 

 

Za. 19 jan ’19 Eucharistieviering - Voorganger Pastor Sebstian 

 Intenties: Overl ouders Diks-Reulink, Overl echtpaar Meurs-vd Linde,  

    Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Willem Joseph Visseren,  

    Frits Seeman-Voogd, Berendina Maria Everharda Blom-vd Beld 

 

Zo. 27 jan ‘19 Oecumenische viering in Hervormde Kerk 

   Voorganger P. Kantoci  en Ds M.  Oostenbrink mmv Con Spirito 

 

 

Nieuwjaarswens van de redactie 

 

Omarm het nieuwe jaar 

Het komt 

met het geschenk van tijd 

om het beste ervan te delen, 

  om het risico te nemen 

van verandering 

Om geluk te vinden 

in wat op je weg komt 

Om met gratie 

te zijn wie je bent 

 

Een goed jaar gewenst! 
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Kerkdiensten januari 2019 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   6 januari   10.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn 

       Nieuwjaarsdienst 

       Koffie na de dienst met oliebollen  

       Coll.: Bestemd voor Kerk en begraafplaats 

 

Zondag  13 januari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel/ ds. M. Oostenbrink  
       Intrededienst 

       Koffie na de dienst in het Jeugdhuis 

       Coll.: Jeugdwerk (JOP) 

 

Zondag  20 januari  10.00 uur  Drs. K. Bulens – Apeldoorn  

 

Zondag  27 januari  09.30 uur  Ds. M Oostenbrink/pastor I. Kantoci 
Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid  

       Koffie na de dienst 

       Coll.: Beraad voor Kerken 

 

See You Again: 13 januari Iedereen See You Again 10:00 uur eerste gedeelte in de kerk 

                                    20 januari Iedereen See You Again 9:50 uur gezamenlijk ontbijt in de Bruisbeek  

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 6 januari  10.00 uur  Woord- en Communieviering  

      Voorganger J. Oude Voshaar mmv Con Spirito 

 

Zondag 13 januari   10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 19 januari  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Sebastian mmv Con Spirito 

 

Zondag 27 januari  09.30 uur Oecumenische viering in Hervormde Kerk 

      Voorganger P. Kantoci  en Ds M. Oostenbrink  

       mmv Con Spirito 

 

 


