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      Diensten 

 

In de kerk ontvangen we 3 maart ds Bochanen uit Deventer. 10 maart is het voor mij weer 

de beurt om voor te gaan. Deuteronomium 30:14 wil ik overdenken, dat het woord van God 

dichtbij ons is, in onze mond en in ons hart. Maarten Willers speelt het orgel en zal met 

enkele zanglustigen een nieuw lied instuderen, lied 84a, een lied met beweging.  17 maart 

gaat mw ds Eigenhuis-de Kool uit Kampen bij ons voor. 24 maart wordt een onrustige zondag 

voor de koeien op de Groote Modderkolk, meer nieuws daarover op andere plekken in dit 

blad. 31 maart ga ik preken over de schoonmaak van de tempel, zoals we dat lezen in Marcus 11:11-26. Niet een 

gewone schoonmaak, maar waar gaat het Jezus om…de tempel moet een huis van gebed zijn.  En geldt dat dan 

ook voor onze kerk? 
Marcel Oostenbrink 

 

Gesprekskring 

 

De bijbelgesprekskring hoop ik eerst maar eens voort te zetten met een eerste  bijeenkomst en wel op 

dinsdag 12 maart in het Jeugdhuis van  19.30 tot 21.30.  Maar dat we ook met elkaar 

uitspreken wat we graag op zo’n kring gaan doen. En wat het in elk geval ook is, een 

ontmoetingsplek. De eerste keer in het jeugdhuis, omdat ik niet helemaal kan overzien hoe 

groot de belangstelling is om hier aan deel te nemen, in elk geval van harte welkom. Het thema 

is: vragen in de bijbel. De bijbel wordt wel het boek met de antwoorden genoemd, maar sta er eens bij stil 

hoeveel vragen er staan. En zit daar ook jouw vraag tussen. Opgeven hoeft niet per se, maar voor de koffie 

enzo, wel aardig om een idee te hebben wie er komen.  En vanzelfsprekend toegankelijk voor leden en niet-

leden. 
Marcel Oostenbrink 

 

Jongeren gesprekskring  

 

In maart komt de jongerengesprekskring voor het eerst dit jaar bij elkaar. Dit zal zijn op woensdag 13 maart 

om 20.00 uur. We zijn die avond welkom bij Petra en Jakko Nieuwenhuis, Het Middenpad 19, tel. 055-

5052256. 

Eerst zullen we nader kennis maken met Marcel Oostenbrink. We bespreken op die avond ook wat de wensen 

zijn rondom de jongerengesprekskring. Marcel zal daarna zorgen voor de verdere invulling van de avond. 

Wanneer je belangstelling hebt om er bij te zijn op 13 maart, ben je van harte welkom!!  

We vinden het wel fijn wanneer je dit van tevoren laat weten aan Marcel Oostenbrink of Jettie Tolman. Ook 

als je eerst meer informatie wilt kun je bij hen terecht.   

We hopen op een fijne en inspirerende avond! Hartelijke groeten, 

Marcel Oostenbrink, tel. 06-11100130, e-mail: 29oostenbrink@home.nl 

Jettie Tolman, tel. 055-5052597, e-mail: j.tolman1@kpnplanet.nl 

 

Diaconie 

 

17 maart Collecte Kinderen in de knel India  

 

mailto:j.tolman1@kpnplanet.nl
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Stop kinderarbeid in India In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming 

business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het 

overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar 

werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen 

mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen 

met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders 

en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden 

meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende 

kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!  

Meer informatie zie https://www.kerkinactie.nl/projecten 

            

Kerkrentmeesters 

 

 Resultaten actie Kerkbalans 2019 

De actie Kerkbalans is bedoeld om de kerkelijke gemeente in stand te houden. De bijdrage 

die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente: het 

onderhoud van de gebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, 

bijzondere vieringen, etc. 

 

Het is verheugend en bemoedigend  dat wij kunnen melden dat er € 51.821,75 is toegezegd. Voor het 

Kontaktblad bedraagt dit € 4.454,50. Beide bedragen laten een lichte stijging zien ten opzichte van vorig jaar, 

een mooi resultaat. 

 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. 

Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie.  

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding. 

Mazzelschuur  

Elke 1e zaterdag van de maand bent u van harte welkom bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 

56.  De vrijwilligers zijn tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig om spullen in te nemen en te 

verkopen. Komt ook eens langs, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst van vorige maand 

was: € 240,90.  

 

Oud IJzer Inzamelpunt  

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

(terrein van Maalderink-Reusken). 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  

Jan Brugman  055-5051458  

Ap Kobussen  055-5051136  

Jan Nijhof  055-5051028  

Henk Kok  055-5051102  

Tonnie Wansink 055-5051873  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

 

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

https://www.kerkinactie.nl/projecten
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Kerkvoogdij 

 

3 maart: Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba 

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem 

kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de 

verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende 

taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, 

predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en 

helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. 

Ondersteun Cubaanse kerken met uw gift, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. 

 

Narcissen aktie 

 

Op zaterdag 9 maart zal de jaarlijkse narcissenactie voor Loenen en 

buitengebieden worden gehouden. Een mijlpaal, want het is het 25e jaar dat we met 

narcissen door Loenen gaan! 

De opbrengst dit jaar gaat naar de Kliederkerk voor de aanschaf van spelmateriaal 

ed. Zoals u wellicht weet is de Kliederkerk bedoeld voor kinderen uit alle gezindten 

die op een creatieve manier kennis kunnen maken met de betekenis van 

Bijbelverhalen. 

Onze vrijwilligers komen bij U langs de deur tussen 10.00 en 13.00 uur. Help hen om deze actie weer tot een 

succes te maken!  

Wij hopen dat u geniet van de bloeiende bollen!  

Bij voorbaat onze dank. De kerkrentmeesters. 

 

Beroepen 

 

Op 21 januari is namens de CV Veluwe een beroep uitgebracht op ds. Erik (J.F.) Schuitemaker, verbonden aan 

de Hervormde gemeente Elburg wijk Oosthoek, als predikant in algemene dienst voor voorzitter van het 

classicaal college voor visitatie (CCVV) voor 25% van een volledige formatieplaats. 

Op 29 januari heeft hij dit beroep aangenomen en op 1 maart treedt hij aan als voorzitter van het CCVV. 

 

Vrijwillige bijdrage kontaktblad 

 

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

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

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

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

door een bedrag over te maken op rekening NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. 

Dit gewijzigde rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een 

indicatie te geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

 

klachten bezorging 

Het kontaktblad wordt huis-aan-huis bezorgd in het postcode gebied 7371 vòòr of op de laatste zaterdag van 

elke maand in combinatie met regionale bladen en / of reclamefolders. Met een NEE-NEE-sticker: krijgt u 
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geen kontaktblad in uw brievenbus, met een NEE-JA-sticker hoort u wel het kontaktblad 

te ontvangen, ook in de buitengebieden van Loenen met de postcode 7371. 

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

nemen met Chris Brinkman, bij voorkeur per mail : janneke.chris@gmail.com, bellen kan 

ook 06-17399507.  

 

Collecte ZOA  

 
Collecteweek ZOA: vrijwilligers in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen 

In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers in Loenen voor 

stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen 

die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De 

opbrengst van de collecte wordt gebruikt om deze mensen te ondersteunen met 

noodhulp en hen te helpen een nieuwe start te maken. 

Hulp ter plekke  

Ondergetekende organiseert de collecteweek in Loenen. Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of 

een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van 

ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke 

goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen. 

Donatie per SMS 

In Loenen wordt dit jaar weer een collecte voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan 

ZOA mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. De collectanten hopen dan ook u aan de 

deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door ‘ZOA’ 

te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50).  

Als u in de gelegenheid en bereid bent mij te helpen tijdens deze collecteweek door een wijk te lopen dan hoor 

ik dat graag van u. 

Christien Jurriens 

Horstweg 19a 7371BN Loenen 

Tel. 055 – 505 17 82. 

 

Van de predikant  

 

Het is nog steeds een ontdekkingstocht om mensen te leren kennen in Loenen en te 

ontdekken hoe de dingen gaan. Veel oecumenische momenten, daar mogen we als 

dorp best zuinig op zijn en ook wel een beetje trots, dat we ontdekt hebben dat 

dat dus heel goed kan, samen je geloof delen en beleven. In de kerkdiensten 

probeer ik zomaar eens uit hoe het is om hier te preken, de liederen uit te zoeken, wat is nou eigenlijk een 

kerkdienst, waar we  zoveel mogelijk samen door gevoed worden. Van de aktie kerkbalans kreeg ik een mooi 

stapeltje met verzoeken om kennis te maken of op bezoek te komen en dat hoop ik in de komende maanden ook 

te kunnen doen.  

 

Mooi nieuws bij Ivo en Annelies Smits (Hamakker 4)  Ze zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun derde 

dochter Myrte Ezra. Het zusje van Sussanah en Luz. Op het geboortekaartje staat: Een nieuw leven door God 

ons gegeven. Het wonder is groot en jij bent zo klein. Een kostbaar geschenk waar wij dankbaar voor zijn. We 

wensen hen veel geluk en zegen.  
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Over zieken schrijf ik niet met naam en toenaam, ik vind de termijn tussen de uitgifte van het blad en het 

inzenden van  het stukje  zo lang dat er intussen weer van alles gebeurd kan zijn, en ook de  privacy speelt  

mee. Verhuizingen naar een verpleeghuis zal ik graag vermelden, want hoe belangrijk is het niet dat deze 

mensen niet uit ons oog raken. We blijven het op prijs stellen om berichtgeving van ziekte of ingrijpende 

medische ingreep te krijgen. We leven graag mee.  

 

Hartelijke groet,  zeker voor wie ziek zijn of wie soms aan het leven lijdt, dat er liefde van mensen op je weg 

zal zijn, dat je de kracht van God van tijd tot tijd mag voelen.  

 

Ds Marcel Oostenbrink 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het aprilnummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 maart 2019 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 maart 2019. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

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. 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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 

 

In memoriam Mies Blom 

Het overlijden van Mies Blom heeft de leden van het R.K. Koor Con Spirito toch nog verrast. 

Immers tijdens ons optreden  met Kerst in de Beekwal oogde ze nog redelijk monter. 

Enkele jaren geleden, toen haar geestelijke gesteldheid wat achteruit ging, heeft ze 

afscheid genomen als actief lid van het koor. Ze is toen tegelijk benoemd tot erelid. Het 

erelidmaatschap meegerekend is ze 50 jaar lid geweest van het koor. Als je zo lang 

dezelfde hobby hebt gedeeld, namelijk zingen, dan voelen wij ons toch  “mensen naast 

elkaar”. Mies zette ook elk jaar de kerststal in haar huis. Volgens haar leek ik op één van de herders. 

Sindsdien ben ik voor haar herder Harry en u zult begrijpen, dat ik mij vereerd voelde! 

Tijdens de plechtige uitvaart op 17 januari hebben we liederen gezongen, die Mies mooi vond en zelf ook graag 

zong. Bij haar uitgeleide uit de kerk vormde het koor een erehaag. Terwijl Mies daar doorheen werd gedragen 

zong het koor “In paradisum”, een bijzonder emotioneel moment. Dat gold overigens ook bij haar graf, waar 

háár koor als laatste “Waar vind ik rust” zong.  

Samengevat een emotioneel en waardig afscheid. Dat zij moge rusten in vrede. 

Harry Hoekstra - voorzitter Con Spirito 

 

In memoriam Rie Havekes 

Ongeveer een week na het overlijden van Mies Blom, werden wij opnieuw opgeschrikt door het bericht, dat Rie 

Havekes was overleden. Ook erelid en ook woonachtig in de Beekwal. 

Ik heb Rie Havekes ongeveer acht jaar mogen meemaken als actief lid van ons koor. En dat was een voorrecht! 

Ondanks haar handicap was zij een vrolijke, optimistische vrouw.  

Inclusief het erelidmaatschap, zou Rie dit jaar 40 jaar lid zijn geweest van ons koor. Ondanks dat ze niet lang 

kon staan, is ze tot haar 90e actief lid gebleven van ons koor en vond je haar altijd zittend op de voorste rij 

bij de sopranen. 

Met Kerst heeft Con Spirito nog opgetreden in de Beekwal en wat vond ze het leuk om ons 

weer te zien en ze heeft bijna alle liederen meegezongen. 

En wat heeft ze altijd genoten van onze jaarlijkse Caeciliafeest. Vooral als er werd 

opgetreden door één of andere conferencier, dan viel ze bijna letterlijk van de stoel van het 

lachen. 

Op 22 januari hebben we afscheid genomen van Rie, op een wijze die bij haar paste. Ook wat 

betreft de keuze van de liederen. Aan het slot van de viering werd Rie, via onze erehaag, naar het parochiële 

kerkhof gebracht. Daar zong háár koor “Waar vind ik rust”. Deze vredige rust wensen wij Rie toe. 

Harry Hoekstra - voorzitter Con Spirito 

 

In Memoriam Gerrie Westhof-van Laar 

14 januari overleed Gerrie Westhof-van Laar in het Zonnehuis in Beekbergen. 91 

jaar is ze geworden. Daarvoor woonde ze aan de Kempe 11. Haar man was Harm 

Westhof, die al overleden was in 2004. Bij de uitvaart hebben we een gedeelte uit 

psalm 73 gelezen. U hebt mij bij de hand gepakt. De aanleiding was dat ze elkaar 

ooit bij het dansen hebben leren kennen. Maar het is mooi om te bedenken dat zo 

sterven ook mag zijn, dat God ons bij de hand pakt. We wensen de familie de kracht toe om met dit verdriet 

verder te kunnen in hun leven. 

Marcel Oostenbrink 



 

Kontaktblad Loenen 

 

 

8 

Verjaardagen 

 

Op 6 maart hoopt de heer A. Reuvekamp 85 jaar te worden. Adres: Rijksweg 5, 7339 AB 

Empe. Namens onze gemeente willen wij hem 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. 

 

Huwelijksjubilea   

 

Op 2 maart  hopen de heer en mevr. A.W. Nieuwland-Bravenboer hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. 

Adres: Horstweg 36,7371 BR  Loenen Gld. 

 

Op 14 maart hopen de heer en mevr. E.F.A. Plant-de Boer hun 45 jarig huwelijksfeest te 

vieren. Adres: Kloosterstraat 88, 6961 WX Eerbeek.  

Namens onze gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen 

hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

Informatieblad 2019 

 

In dit Kontaktblad vindt u weer een nieuw "Informatieblad". 

Als u deze bewaart hebt u de gegevens van beide kerken altijd bij de hand. 

 

Koeiendienst  

 

KOEIENDIENST 24 MAART AS OM 10.00 UUR IN POTSTAL VAN DE GROOTE MODDERKOLK 

Met als thema “Zaaien om te oogsten” wordt zondag 24 maart as. onder toezicht van de brandrode runderen 

een oecumenische dienst gehouden in de potstal van De Groote 

Modderkolk. Iedereen is van harte welkom. We beginnen de dienst 

om 10.00 uur.  

Pastor Kantoci en dominee Oostenbrink zullen de dienst leiden. Het 

koor van Verdandi zal weer een fantastische muzikale bijdrage 

verlenen.  

De collecte is dit keer voor Natuurmonumenten die een rolstoelpad 

wil aanleggen in het natuurgebied ‘Voorstonden’. Voorstonden ligt 

tussen het dorp Oeken en de buurtschap Tonden.   

Na de dienst kan er onder het genot van een door de leden van Verdandi  ingeschonken kopje koffie/thee of 

glas limonade met iets lekkers nagepraat worden over een hopelijk ook voor u/jou inspirerende dienst.    

Komt allen. Strobalen en stoelen staan voor u/jou klaar. 

Voor de jongsten onder ons is er deels een eigen programma. 

  

Tot de 24e, 

Natuurmonumenten, Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe en H.Antonius-Abt kerk 
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Kliederkerk 7 april 

 

U heeft al kunnen lezen dat de volgende Kliederkerk op zondag 7 april plaats vindt van 15:30 tot 17:30 uur op 

basisschool “De Poort”. Het thema is deze keer “Bouwen”. We zijn al begonnen met bouwen aan deze tweede 

Kliederkerk. Mocht je het leuk vinden om nog aan te sluiten mail dan naar:  

Kliederkerk@pknloenenveluwe.nl  

 

Sobermaaltijd 

 

Evenals voorgaande jaren organiseert het Beraad van Kerken in Loenen weer een sobermaaltijd. Dit jaar vindt 

de maaltijd plaats op woensdag 27 maart in de Protestantse Kerk in Loenen. De 

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

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

overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door 

pastor Kantoci en dominee Oostenbrink. 

De collecte gaat naar “Educate a Child in Africa”. Deze stichting zet zich in 

voor de kinderen in het vluchtelingenkamp in Abuja, Nigeria. De mensen die in het kamp wonen zijn 

voornamelijk Christenen uit het Noorden van Nigeria die gevlucht zijn voor Boko Haram. Sinds kort gaan de 

kinderen in dit kamp eindelijk weer naar school. Alleen ontbreekt de financiële steun om de 103 kinderen op 

niveau les te kunnen geven en de school draaiende te houden. Er is €40,- per kind per jaar nodig voor een 

uniform en lesmaterialen.  

Carmen Paping geeft een toelichting op de collecte. 

Carmen gaat in april weer terug naar Nigeria en het vluchtelingenkamp om haar studie af te ronden. 

Als u wilt meedoen met de sobermaaltijd dan kunt u zich vóór 22 maart melden bij  

Jozien Evers (tel. 055 5051991) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook 

mailen naar jggevers@planet.nl of tvhensbergen@hetnet.nl . 

In de kerken komen intekenlijsten te liggen. 
 

Kleurplaat: Koninklijk bruiloftsmaal 

 

mailto:Kliederkerk@pknloenenveluwe.nl
mailto:tvhensbergen@hetnet.nl
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                 Overdenking – Willem Klomp 

 

Het kerkelijk jaar gaat in maart een nieuwe 

periode in en wel de veertig dagen tijd. Een tijd 

van bekering en boete doening en natuurlijk een 

vorm van vasten er op na houden. Bij de katholieken 

was dat vroeger gebruikelijk: Men mocht half 

zoveel eten als men normaal zou doen en geen 

vlees. Het middageten werd opgeleukt met eieren 

of vis. En moeder maakte een alternatief sausje. 

De koffie werd zwart gedronken en zonder koekje. 

De kinderen snoepten niet en het 

snoep dat ze kregen ging in het 

vastentrommeltje. Op zondag werd er 

niet gevast. Bij de kinderen ging dan 

geheid het vastentrommeltje leeg. 

Voordat de vasten begon vierde men op 

de Veluwe “vastelaovend”. Niet dat dit 

uitbundig gevierd werd zoals in het 

zuiden, nee. Moeder bakte pannenkoeken, kennelijk 

met de bedoeling de vetvoorraad al vast wat aan te 

vullen, omdat andere tijden naderden. Of er nu nog 

katholieken zijn die vasten, weet ik niet. Het is in 

ieder geval niet het gesprek van de dag zoals dat 

vroeger wel was. Sommige katholieken en 

protestanten vasten wel. De diepere betekenis die 

hier achter zit is om te herdenken dat jezus 40 

dagen verbleef in de woestijn, waar hij leefde van 

wat daar zoal te vinden was en dat was niet veel. 

Volgens huidige geleerden vermindert het niet 

nuttigen van vlees de uitstoot van broeikasgas. Dat 

komt goed van pas bij het rentmeesterschap van 

de aarde, dat wij Christenen nastreven. 

De vasten wordt ingeluid op as woensdag. Dan vindt 

het volgende ceremonieel plaats, tegenwoordig ook 

in sommige protestantse kerken: De palmtakken 

van passiezondag van het vorige jaar worden 

verbrand en met de as wordt door de voorganger 

een kruisje op het voorhoofd van iedere 

kerkganger aangebracht met de woorden: Bedenk 

mens dat Gij van stof zijt en tot stof zult 

wederkeren. Dat wil zeggen het lichaam is 

sterfelijk. Aangezien de meeste overledenen 

tegenwoordig gecremeerd worden, is de as een 

zeer toepasselijke vergelijking. Aswoensdag is dit 

jaar op 6 maart. Voor degenen die dit 

gebruik nog nooit gezien hebben kunnen 

terecht in de katholieke kerk in Loenen 

op woensdagavond 6 maart om 19.00 

uur.  

Een andere vermeldenswaardige 

gebeurtenis is de oecumenische 

kerkdienst op 24 maart op de “Groote 

Modderkolk”, aanvang 10.00 uur. Deze dienst doet 

misschien denken aan de zogenaamde “hagepreken” 

die in het begin van de reformatie gehouden 

werden in de open lucht. De brandrode runderen 

zullen er ook getuige van zijn. Franciscus preekte 

voor de vissen en de dominee en de pastor voor de 

koeien. Of ook voor ons? Het brandrode rund is 

een oud koeien ras. Volgens de geleerden is het 

schilderij “de stier van Potter” ook een brandrood 

rund. In deze streken zie je nog wel eens een 

koppel rode koeien in de wei lopen. Dat is de 

“MRIJ” koe: Maas- Rijn- en IJsselvee. Dit ras is 

wel vermengd met het “Holsteiner” ras om de 

melkgifte wat op te peppen. Beide rassen hebben 

dezelfde oorsprong. 

Ik wens iedereen een goede voorbereiding op 

Pasen, want daar is de vastentijd de voorloper van. 

 

 

Vrijwilligersavond 2 maart 

 

Uitnodiging van de Locatieraad. 

Om alle vrijwilligers van onze locatie Loenen/Eerbeek te bedanken voor hun onmisbare 

en onbetaalbare inzet wordt er op 2 maart 2019 weer een vrijwilligersavond gehouden 

in het Parochiehuis in Loenen. De aanvang is na de viering van 19.00 uur. Voor deze 

avond zijn alle vrijwilligers en partners van harte uitgenodigd. Iedereen die op wat voor manier en in welke 
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vorm dan ook zich inzet voor de parochie Loenen/Eerbeek is welkom. Het is moeilijk om alle vrijwilligers 

persoonlijk uit te nodigen omdat er dan misschien mensen vergeten worden.  

Vorig jaar werd opgemerkt dat men twijfelde of de partners ook mee mochten komen, om aan deze twijfel een 

einde te maken; De partners horen er natuurlijk ook bij. 

Namens de locatieraad, Henk Gerritsen.  

 

Bijeenkomst KVV 

 

Dinsdag 19 maart a.s. is er een KVV bijeenkomst met als thema ”Beter slapen, 

minder piekeren”. Mevrouw Marijke te Hennepe gaat ons vertellen hoe we beter 

kunnen inslapen, slapen en ‘s morgens weer fris opstaan. Iets waar vooral vrouwen 

vaker last van schijnen te hebben. Dus: interessant! 

Aanvang 19.30 uur. 

 

Kerststukjes op het R.K. kerkhof 

 

De maand maart staat reeds voor de deur. De grafstukken die met Kerstmis geplaatst zijn, hebben hun beste 

tijd wel gehad. Mocht U ze nog niet verwijderd hebben, dan halen wij ze weg. Deadline is 15 maart.  Op deze 

dag is Julius Caesar vermoord in het jaar 44 voor Christus. Gemakkelijk te onthouden datum dus. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

De maand maart is aangebroken, dat wil zeggen dat de groenigheid weer begint te groeien op het 

kerkhof. Vrijdagmorgen 1 maart om 8.00 uur is het weer appel voor de vrijwilligers op het 

kerkhof. Nieuwe krachten zijn van harte welkom. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 02 mrt. ’19 Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom 

Intenties:      Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers,  

    Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Grada Johanna Blom-Linthorst 

Zo. 10 mrt. ’19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede 

 Intenties: Overl ouders Klomp-Koers, Antonia Grada Klomp,  

    Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl echtpaar Meurs-van de Linde,  

    Bertus Havekes, Overl echtpaar Reulink-Harmsen,  

    Antonie Johannes Klomp, Jos Koekkoek, Overl fam. Reusken, Henk Derickx 

Za. 16 mrt. ’19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens  

 Intenties: Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl ouders Diks-Reulink,  

    Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker 

Zo.  24 mrt. ‘19 Viering Groote Modderkolk 

Zo. 30 mrt. ‘19 Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci 

  Intenties: Annemarie Geertruida Werensteyn-van Gameren 
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Kerkdiensten maart 2019 

 

Protestantse gemeente 

Zondag   3 maart    10.00 uur  Ds. K. Bochanen – Deventer  

       Koffie na de dienst  

       Coll.: Cuba 

 

Zondag  10 maart   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
      

Zondag  17 maart  10.00 uur  Mevr. ds. P.A. Eigenhuis – de Kool – Kampen 

Biddag voor gewas en arbeid  

Coll.: Kerk in Actie India 

 

Zondag  24 maart  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink/pastor I. Kantoci 
       Oecumenische kerkdienst tussen de koeien:   

       “Groote Modderkolk” 

       Koffie/thee na de dienst 

       Coll.: Groote Modderkolk 

 

Zondag  31 maart  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       

See You Again:  

10 maart Lunch See You Again met ds. Marcel Oostenbrink  12:00 uur in de Bruisbeek.  

 

17 maart Biddag voor Gewas en Arbeid 10:00 uur eerste gedeelte in de kerk. 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 2 maart  19.00 uur Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito 

 

Zondag 10 maart  10.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hofstede mmv Con Spirito 

 

Zaterdag 16 maart  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hermens mmv In Between 

 

Zondag 24 maart  10.00 uur Viering Groote Modderkolk 

 

Zaterdag 30 maart  19.00 uur Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito 

 


