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      Diensten 

 

7 april hebben we naast de gewone morgendienst, ’s middags de kliederkerk in schoolgebouw 

de Poort.  Bijzonder initiatief waarbij  we ons best doen om op een creatieve manier het 

geloofsverhaal weer door te geven. Ook kerk, maar weer even anders. 

14 april is het Palmpasen. Dat zal in ‘de dienst voor iedereen’ te merken zijn aan de 

palmpasenstokken die de kinderen gaan maken. En ook aan de schriftlezing over de intocht in 

Jeruzalem. `Voel je welkom’ is het thema. Mooi begin van de stille week. Het koor Free uit 

Hoevelaken komt in de dienst zingen.  

En dan komt onze paascyclus, een duur woord voor de drie (of vier) diensten rond Pasen. Heel mooi om alles 

mee te maken. Maar even goed ook mooi om er één van de keren bij te zijn. 18 april Witte Donderdag vieren 

we het Avondmaal, zoals bekend mag ieder daar vanuit zijn of haar eigen geloof aan deelnemen, ongeacht 

(niet)kerkelijke komaf. Con Spirito gaat ons met dirigent Corné de Haan begeleiden in de muziek. En het 

streven is om de hele dienst in een kring voor in de kerk samen te zitten.  Alsof we leerlingen rond de ene 

tafel zijn bij het Pesachmaal, zoals Jezus ook ooit met zijn discipelen.  Een intieme viering waarmee we de 

eerste stap zetten om dichter bij het lijden sterven en opstaan van Jezus te komen. 

19 april Goede Vrijdag is er om 18.30 een korte kruisoverdenking in de protestantse Kerk. We hebben de tijd 

speciaal wat vroeger gedaan zodat je ook naar de Passion later die avond in de Antonius Abt kerk kunt. En je 

kunt vanzelfsprekend ook alleen daar naar toe gaan, het gaat er maar om dat het lijden van Christus 

zeggingskracht krijgt op deze bijzondere dag. In de kruisoverdenking komen we in stilte de kerk binnen, de 

kerk is kaler dan anders, geen kansel kleed of brandende kaarsen, geen bloemen, geen collecte, geen orgel.  De 

enkele liederen die we zingen worden begeleid door een klarinettist. We lezen de gedeelten uit Marcus over 

het sterven van de Heer. Een paar gedachten daarbij, een gebed voor ieder die in deze wereld lijdt, en de 

paaskaars wordt gedoofd. Kortom een sobere dienst.  

21 april Paaszondag begint al met de mooie klanken van enkele leden van Olto. Nog even een dilemma voor de 

predikant of hij ook voor de kerk gaat staan met de bariton. En in de dienst zullen we de Opstanding van 

Christus vieren, het nieuwe begin dat Hij geeft. En de nieuwe paaskaars wordt aangestoken. Natuurlijk ook 

aandacht voor de kinderen in de kerk.  

28 april is het de eerste zondag na Pasen en gaat dhr Dijkman uit Vorden voor. Dat komt voor mij goed uit. Ik 

heb van 28 april tot en met 3 mei een paar dagen vrij. Wanneer u dan een predikant nodig heeft, graag contact 

op nemen met de scriba Dinie Nieuwenhuis. 

 

Gesprekskring 

 

We hebben de gesprekskring weer opgestart, genoeg belangstelling om ermee verder te 

gaan. De volgende keer is het maandag 1 april om 20.00 uur. Paul Sander, Hoofdweg 93, 

verleent de kring gastvrijheid. Wie voor het eerst eens komt kijken, van harte welkom, maar 

wel graag even de gastheer op de hoogte stellen van je/uw komst. 055-5051573 Het 

onderwerp van deze avond is gelijk nogal indringend: Hebben we een verwachting van leven 

na de dood, en wat voor richting geeft de bijbel hierin? Ruimte voor een open gesprek, waarin ieders gedachte 

mee mag doen.  

De andere gesprekskring komt op woensdag 24 april samen. We gaan het dit keer hebben over 

zondagsbeleving. Wat doen we zelf met de zondag en wat krijgen we daarover vanuit de bijbel aangereikt? 

Wie voor het eerst mee wil doen, even opgeven bij Jettie Tolman 055-5052597. 
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Kliederkerk 7 april  

 

Op 7 april 2019 vindt alweer de tweede Kliederkerk in Loenen plaats. De 

eerste Kliederkerk was een succes met veel kinderen, veel leuke activiteiten 

en veel gezelligheid.  

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen 

op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt.  

Gezinnen met kinderen (in basisschoolleeftijd) kunnen op zo ’n middag samen 

met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt op 7 april gehouden in de basisschool De 

Poort, Hoofdweg 53 in Loenen. 

 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, allemaal activiteiten die te maken hebben met het thema 

‘Bouwen’. Huizen bouwen van karton, koek of papier en nog zoveel meer leuke activiteiten.  

 

Lijkt het je ook zo leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de andere activiteiten, kom dan gezellig vrijblijvend 

een kijkje nemen. Neem ook gerust familie, buren en of vriend of vriendinnetje mee. Om 15.30 uur starten de 

activiteiten. Om 17.30 uur is het afgelopen. Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk. Hopelijk tot dan!  

 

Ilja, Erna en Charlotte 

 

Diaconie 

 

18 april Heilig Avondmaal, 40 dagen tijd, zending Rwanda 

Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht 

door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers 

en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in 

pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. 

Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf 

besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande 

moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Meer informatie:  
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

 

21 april Paascollecte, zending Pakistan 

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 

minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien 

weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en 

vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en 

trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks 

volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het 

toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze 

training sterker in hun geloof.  

Meer informatie:  www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd 

 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
http://www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
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Paasgroetenactie 2019 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en 

organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit 

aan bij het veertigdagentijd.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar 

ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 

ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit 

dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een 

aparte gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 

uitgedeeld. 

 

Achterin de kerk liggen een aantal enkele en dubbele kaarten. De enkele kaart 

voorzie je van een groet en naam, maar niet jouw adres, verstuur je naar 

Postbus 456 in Utrecht ( het adres staat al op de kaart) en worden daarna verspreid. 

Dubbele kaarten: Een van de kaarten voorzie je van een postzegel; de ontvanger kan dan deze kaart zelf 

doorsturen! Op de andere kaart zet je naam en een groet, maar niet jouw adres, vervolgens doe je beide 

kaarten in een enveloppe en verstuur je deze naar een van de onderstaande penitentiaire inrichtingen 

PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek, t.a.v. het Justitiepastoraat, Postbus 4025, 7200 BA Zutphen 

Of naar: PI Arnhem, t.a.v. het Justitiepastoraat, Postbus 335, 6800 AH  Arnhem 

 

De kaarten voor 10 april verzenden! 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

 

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 
 

 

Op het informatieblad in het maartnummer van het Kontaktblad staan nog de 

oude bankrekeningnummers. We willen u vragen om uw eventuele schenkingen 

of betalingen te doen op de nieuwe rekeningnummers en zo nodig de 

rekeningen in uw administratie aan te passen. 

 

De oude nummers zijn niet meer in gebruik. 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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See you again: kennismakingsbrunch 

 

Een kennismakingsbrunch hebben we samen gehad op 10 maart, de kinderen en tieners 

van See you again, hun leiding en mijzelf. Het was een volle bedoening in de Bruisbeek. 

Iedereen had lekkere dingen meegenomen en dat stond op de tafels klaar. Bidden voor 

het eten en toen eerst maar eens samen lekker eten. Even kreeg ik het woord om iets 

over mezelf te vertellen, maar al gauw gingen de kinderen vragen stellen over mij, over 

dominee zijn. We waren denk ik wel met meer dan  30 mensen bij elkaar, maar met de 

leuke sfeer krijg je toch het gevoel elkaar beter te leren kennen. Helemaal met de bingo, een soort 

kennismakingsspel, waarbij we best fanatiek probeerden de goede kaartjes met eigenschappen bij de goede 

persoon te krijgen. Het uur was zo om. Toen kon ik nog iets vertellen over dankbaarheid en dankten we God 

dat we het goed hebben samen. De ouders stonden al weer klaar om de kinderen op te halen. Weer een heel 

geslaagde bijeenkomst. Er wordt veel energie ingestoken (!!), maar wat belangrijk is voor de kerk, is om de 

stap naar een volgende generatie te blijven maken. En aan de vrolijkheid van de kinderen en tieners te zien 

doen we hen er ook een plezier mee.  
Marcel Oostenbrink 

        

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: € 363,00. 

 

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,  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    Henk Kok  055-5051102 

Ap Kobussen  055-5051136    Tonnie Wansink 055-5051873  

Chris van Oorspronk 06-21271999    Jan Nijhof  055-5051028  

 

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

 

Over geheel 2018 is ruim € 9.600 opgehaald. Dit bedrag wordt verdeeld over beide 

kerken. Hierbij willen we de vrijwilligers die zich hiervoor inspannen van harte 

bedanken! 

Tot dusver is er in 2019 al € 1.095,39 opgehaald. Dit is weer een mooi begin. 
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Kerkvoogdij 

 

7 April: Collecte Jeugdwerk (JOP): Jongeren doorleven het paasverhaal. 

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 

boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een 

verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 

‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van  

een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als 

achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten 

speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie  

was een groot succes: bij na 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee 

(zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Uw bijdrage helpt, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende 

spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 

 

14 April: Collecte Stichting Raja 

Tijdens de dienst voor iedereen op Palmzondag, is de eindcollecte bestemd voor Stichting Raja. Deze stichting 

heeft 2 projecten in Bangalore en Calcutta om straatkinderen te helpen. Meer informatie vindt u op de 

website www.stichtingraja.nl. See You Again collecteert dit jaar voor Stichting Raja. 

 

Opbrengst narcissen actie 

 
Op zaterdag 9 maart is de jaarlijkse narcissen verkoop ten bate van de Kliederkerk gehouden. 

Een grote groep vrijwilligers was die ochtend naar het jeugdhuis gekomen om potjes met 

narcisbollen uit te venten. Zo rond klokslag 13.00 uur waren alle verkopers teruggekeerd en 

kon men in het jeugdhuis de balans opmaken. Met een netto opbrengst van € 1987 kunnen we 

de jeugd van alle gezindten voorzien van spel- en knutselmateriaal (eerst volgende 

bijeenkomst op 7 april, in basisschool “de Poort”). Chapeau, een prachtig resultaat!  

 

Via deze weg willen de kerkrentmeesters de inwoners van Loenen bedanken voor hun bijdrage en natuurlijk ook 

alle vrijwilligers die hun vrije tijd aan deze actie hebben gegeven. De kerkrentmeesters 

 

Dienst voor iedereen  

 

VOEL JE WELKOM 
 

Je opent je deur en laat iemand binnen. Gezellig dat je er bent! Koffie of thee? Je 

kunt ook iemand binnen laten in je land, kijk maar naar de vluchtelingen. Of iemand 

binnen laten in je leven, een lieve vriend of vriendin. Voel je welkom betekent ook 

gastvrijheid, hartelijkheid en liefdevol. Hoe voel jij dat je ergens welkom bent. 

Luisteren ze naar me en mag ik meepraten? En…. hoe gastvrij ben jij? 

Wat staat er in de bijbel over je welkom voelen en hoe kunnen we dat vertalen 

naar vandaag de dag. Zo, nieuwsgierig geworden? 

Mooi zo, dan zien we je graag op 14 april in onze kerk. En neem gezellig je vriend, 

vriendin, vader, moeder en opa en oma mee.  

Jullie zijn allemaal welkom.   
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Classicale vergadering 

 

Op 10 januari kwam de CV Veluwe voor een extra vergadering bijeen: dit met 

het oog op de benoeming van de voorzitter van het Classicale College voor de 

Visitatie Veluwe (CCVV). De CV stemde van harte in met de voordracht van het 

CCVV om ds. J.F. (Erik) Schuitemaker, predikant in de hervormde gemeente 

Elburg, te benoemen in de nieuwe functie van voorzitter. Op 21 januari is namens de CV Veluwe het beroep op 

hem uitgebracht, als predikant in algemene dienst voor 25% van een volledige formatieplaats (hij blijft voor 

de overige werktijd verbonden aan de hervormde gemeente Elburg). Op 29 januari heeft ds. Schuitemaker het 

beroep aangenomen. Hij treedt op 1 maart aan als voorzitter van het CCVV. Hij neemt dan de plaats in van  

dr. Kees van Sliedregt die tot die datum het voorzitterschap heeft waargenomen. We zijn hem dankbaar dat 

hij dit werk bijna een jaar heeft willen doen. Op zondag 17 maart zal ds. Schuitemaker tijdens een dienst in 

de Grote Kerk te Elburg door classispredikant ds. Wilbert van Iperen worden verbonden aan de CV Veluwe.  

 

Op 12 februari was de agenda van de reguliere vergadering van de CV gevuld met een groot aantal praktische 

onderwerpen. Er werd o.a. informatie gegeven door de classicale commissie Bijdragen Advies Gelderland. Deze 

commissie stelt jaarlijks een overzicht op van diaconale doelen die voldoen aan bepaalde criteria. Dit overzicht 

wordt beschikbaar gesteld aan de diaconieën binnen de classes Gelderland Zuid & Oost en Veluwe. Het is een 

goed hulpmiddel voor diaconieën bij het samenstellen van het collecterooster. Het is echter gebleken dat het 

niet overal bekend is. Op de website van de CV Veluwe (www.pknclassisveluwe.nl) is meer informatie te vinden.  

Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Gelderland informeerde de CV over de 

werkwijze van dit college. Het CCBB heeft tot taak om toe te zien op de zorg voor de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Daartoe beoordeelt 

het o.a. de begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenten. Helaas werd geconstateerd dat er gemeenten 

zijn die nalatig zijn in het toezenden van deze stukken. Dit kan gevolgen hebben voor de ANBI-status van een 

gemeente. Het CCBB en het breed moderamen hebben ook een belangrijke rol bij het beroepingswerk. Het 

CCBB beoordeelt of de gemeente de predikant kan betalen. Het breed moderamen beoordeelt in hoeverre een 

vacante gemeente zoekt naar samenwerking met andere (wijk)gemeenten.  Pas na het afgeven van de  

solvabiliteitsverklaring door het CCBB en de toestemming van het breed moderamen kan een gemeente starten 

met beroepingswerk.  

De CV boog zich ook over een aantal wijzigingen in de classicale regeling, o.a. de samenstelling van het Breed 

Moderamen (BM). Er is nu vastgelegd dat er vanuit elke ring een afgevaardigde zitting heeft in het BM. Het 

streven is dat alle ambten vertegenwoordigd zijn. Nu ontbreekt een ouderling-kerkrentmeester.  

Classispredikant ds. Wilbert van Iperen deelde mee dat hij inmiddels is begonnen met bezoeken aan 

kerkenraden en aan de daaraan verbonden predikanten en kerkelijk werkers.  

Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba 

 

 

Pasen 

 

Dank U dat ik weten mag: 

Pasen is een blijde dag 

Dan denken we eraan  

de Zoon van God is opgestaan! 

 

 

http://www.pknclassisveluwe.nl/
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Vrijwilligers avond 

 

Aan de vrijwilligers  

In plaats van een persoonlijke uitnodiging.  

 

Beste vrijwilliger(s),  

 

Zonder uw inzet is het niet mogelijk het voortbestaan van onze gemeente te 

waarborgen. Gelukkig zijn vrijwilligers in onze gemeente eigenlijk niet weg te denken, maar wij beseffen goed 

dat dat niet vanzelfsprekend is. Het geven van uw kostbare tijd is voor ons dan ook onbetaalbaar. Om te 

tonen, dat uw actieve betrokkenheid bij onze gemeente zeer gewaardeerd wordt, wordt door de kerkenraad 

weer een vrijwilligersavond georganiseerd.  

 

Deze avond staat gepland op vrijdag 10 mei in het Jeugdhuis. We ontvangen u graag om 19.30 uur en hopen op 

een gezellige avond, die rond 22.00 uur is afgelopen. 

 

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, daarom dient u zich wel vooraf op te geven 

voor deze avond. Aanmelden kan tot en met 5 mei bij:  

 

Ans Gooiker, Langschoten 61   Marcel de Croon, Horstweg 66a 

Tel: 055-5051862     e-mail: famcroon@xs4all.nl 

 

Wij hopen op uw komst.  

Mocht uw partner geen vrijwilligerswerk doen, toch is hij of zij ook van harte welkom!  

 

Kent u een vrijwilliger waarvan u weet dat hij/zij mogelijk deze uitnodiging in het Kontaktblad niet leest, wilt 

u dan zo vriendelijk zijn hem of haar op deze uitnodiging te attenderen?  

 

Met vriendelijke groet,  

de Kerkenraad 

 

Groot letter bijbel  

 

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een 

‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds 

moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft 

wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo 

iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter 

Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt 

exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm 

prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! 

Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten 

drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude 

Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een 

bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden 

aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl 

mailto:famcroon@xs4all.nl
http://www.bijbelvereniging.nl/
mailto:info@bijbelvereniging.nl
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Ringbijeenkomst 24 april  

 

Het onderwerp voor deze avond is: hoe kun je pastorale zorg verlenen bij een krimpend aantal ouderlingen en 

bezoekvrijwilligers. De organisatie is in handen van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen. 

Zij willen graag hun ideeën met u delen en met u hierover in gesprek gaan. Daarom wordt elke 

gemeente/kerkenraad van harte uitgenodigd voor de ringbijeenkomst van de ring Apeldoorn op woensdag 24 

april. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen. Vanaf 19.30 is de inloop 

en we beginnen om 20.00. Iedereen is van harte welkom. 

Het is fijn als vooraf bekend is wie in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen.  

Stuur een mail naar scribvabeekbergen@outlook.com en vermeld dat het gaat om de ring Apeldoorn. 

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente Beekbergen, Frans Hietbrink 

 

Vrijwilliger voor organisatie kerstverkoop 

 

U hebt er vast wel van gehoord, of bent er geweest: De jaarlijkse Kerstverkoop die al 

vele jaren in het Jeugdhuis wordt gehouden op een zaterdagmorgen begin december. 

Tijdens deze gezellige ochtend worden zelfgemaakte bloemstukjes, graftakken en 

lekkernijen verkocht. Er zijn diverse activiteiten zoals een ‘rad van avontuur’ met leuke 

prijzen en een kerstrommelmarkt. De verkoop brengt elk jaar rond € 1.900,- op: een mooi 

bedrag!  

Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud en restauratie van ons kerkgebouw. Voorafgaand 

aan de verkoopochtend is een groep vrijwilligers druk met het maken van de graftakken en bloemstukken en 

met andere voorbereidende werkzaamheden. Vanwege verhuizing naar Eerbeek is Betsy Efdé, de vrijwilligster 

die hierin het voortouw nam, hiermee gestopt. We hebben begrip voor haar keus om te stoppen. Toch ervaren 

we haar vertrek als een groot gemis.Daarom zijn we op zoek naar iemand die de Kerstverkoop wil 

organiseren/coördineren. Vindt u het leuk om te organiseren en kunt u daarbij de voortrekkersrol vervullen, 

dan voelt u wellicht iets voor dit vrijwilligerswerk. Er zijn voldoende vrijwilligers die u willen helpen met de 

voorbereidingen en de verkoop, maar we missen juist iemand die alle werkzaamheden rondom de Kerstverkoop 

wil organiseren/coördineren; a.h.w. een ‘gangmaker’.  

 

Denkt u ‘Ja’, dat kan ik wel en ik vind het leuk om dat te gaan doen’, neem dan contact op met Jettie Tolman, 

tel. 055-5052597. Ook als u eerst meer informatie wilt kunt u bij haar terecht. Van harte hopen we dat u zich 

meldt!  Kerkvoogdij Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe 

 

Oecumenisch uitje op zondag 22 september 2019 

 

Evenals voorgaande jaren organiseren we als Loenense kerken in 2019 weer een oecumenisch 

uitje voor mensen uit Loenen en omgeving.  Aangezien we in de maanden mei of juni geen 

geschikte datum konden vinden, hebben we besloten het uitje te organiseren op zondag 22 

september.  

De organiserende commissie bestaat dit jaar uit Jozien Evers en Tonny van Hensbergen. 

Het programma houden we nog even geheim, maar reserveer de datum vast in uw agenda. 

We beloven dat we dit jaar niet zo vroeg als vorig jaar zullen vertrekken. We stellen een 

programma samen dat interessant kan zijn voor mensen van alle (volwassen) leeftijden.  

In de volgende nummers van dit blad zult u meer informatie aantreffen.    Jozien en Tonny 
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Verjaardagen 

 

Op 27 april hoopt mevr. R.E. Witteveen-Plant 80 jaar te worden. 

Zij woont: De Kempe 3A, 7371 BT 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. 

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 april 2019 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 april 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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                 Overdenking: Een nieuw begin 

 

Of we echt een nieuw begin kunnen maken, dat is 

de vraag maar. In relaties die niet zo goed lopen, 

als er frictie is of een scheefgegroeide 

verhouding, dan wil je dat soms wel, maar hoe doe 

je dat? In de bijbel wordt een nieuw 

begin vaak gekoppeld aan vergeving. 

Als je een ander vergeeft en als een 

ander jou vergeeft, kun je opnieuw 

beginnen. Vergeven bestaat in allerlei 

gradaties. De makkelijkste vorm 

is…nergens meer over praten en dan 

zorgen dat je het allebei vergeet. 

Het is niet het meest dappere, er 

wordt niks uitgepraat, er worden 

geen verontschuldigingen aangeboden en al 

helemaal niks goed gemaakt, maar je gaat toch 

samen verder, omdat dat misschien wel datgene is 

waar je allebei belang bij hebt. Zand erover, zeg 

maar.  

Maar vergeven kan ook een tikje emotioneler zijn. 

Dat je elkaar in de ogen kijkt, nog eens zegt wat er 

zo verkeerd ging en waarom, dat je elkaar begint 

te begrijpen. Bij deze vorm van vergeven, komt 

Pasen wat dichter in de buurt. Pasen is het feest 

dat God met ons opnieuw wil beginnen. Het kruis is 

het symbool van vergeving en verzoening. Niet 

zomaar zand erover, maar een offer. Een offer dat 

wij niet brengen, maar  Jezus zelf, het Lam dat de 

zonde der wereld wegdraagt.  Zodat we vrede 

vinden, met ons zelf, de ander, 

met God en met ons leven.  

Vergaand en soms ook niet 

makkelijk te begrijpen. Het is 

misschien wel daarom dat we met 

Pasen vaker kerkdienst houden. 

We gaan niet proberen het kruis 

helemaal te begrijpen, maar we 

gaan het beleven. Op Witte 

Donderdag de maaltijd van Jezus 

met zijn leerlingen vieren. Op Goede Vrijdag stil 

worden in de kerk, stilstaan bij het kruis, bij Zijn 

pijn en die van ons,  en op de paasmorgen in alle 

vrolijkheid het uitzingen: de Heer is waarlijk 

opgestaan. En als je die beweging meemaakt, 

ontdek je aan jezelf dat je weer nieuw kunt 

beginnen. Het wordt ons in elk geval gegund. Ons 

allemaal. We geloven een God die van liefde weet.  

Ds. Marcel Oostenbrink 

 

 

 

Beraad van kerken 

 

Tijdens de vergadering van het Beraad van Kerken op 4 februari j.l. is een begin gemaakt met de voorbereiding 

van de oecumenische diensten.  

- Op 24 maart was er in de koeienstal van de Grote Modderkolk een viering;  

- de dienst op het Ereveld te Loenen is op 4 mei,  

- de viering bij de schaapskooi in de Loenermark op 2 juni en  

- de Pinksterdienst in de R.K. Kerk op 9 juni. 

- Ook is de voorbereiding gestart van de kerstmiddag voor ouderen en  

   de kerstsamenzang op 22 december. 

- Op 22 september zal het jaarlijks  oecumenisch reisje plaatsvinden. 

 

Onze locatie Loenen/Eerbeek helpt mee deze vieringen te organiseren. Houd U nadere berichtgeving in het 

oog? Uw deelname is beslist de moeite waar, u bent zeer welkom. We kunnen dus ook op een andere manier 

samen kerk zijn. Bert Meurs 
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Kleurplaat: Voetwassing 

 

 

 

 

The Passion 

 

Vrijdagavond 19 APRIL 19.30 uur: KATHOLIEKE KERK VAN 

LOENEN  

       THE PASSION 

  

  

  

  

Een bijzondere uitvoering met muziek van Step by Step, 

Inspiration en Seven-up en als verteller Ruud Bloemendal. 

 Door de ogen van Simon Petrus kijkt u naar het lijdensverhaal.  

  Een avond die past in de voorbereiding op Pasen!  
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Oproep! 

 

Het secretariaat wordt al een hele tijd gerund door Patricia Koopman en José 

Schippers. Beide dames hebben recent een baan gekregen en hebben te kennen 

gegeven dat het secretariaat en hun baan niet te combineren is. Wij wensen beide 

dames veel succes in hun nieuwe baan en zijn zeer dankbaar voor al het werk dat ze 

voor de parochie gedaan hebben. 

Het betekent wel dat we nu dringend op zoek moeten naar een of twee mensen, man en/of vrouw om deze 

belangrijke taak op zich te nemen. We kunnen echt niet zonder.  

Een  goed functionerend secretariaat is erg belangrijk, zonder goed werkend secretariaat loopt alles vast en 

is er geen  parochie ondersteuning meer mogelijk. 

Ik vraag u om bij uzelf te rade te gaan,  kijk in uw omgeving,  kinderen of kennissenkring. Misschien dat we 

dan iemand vinden die deze belangrijke taak op zich wil nemen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk Gerritsen of Patricia Koopman. 

Locatieraad. 

 

Meldpunt  “waar het verkeerd gaat” 

 

De organisatie binnen onze parochie komt steeds meer onder druk te staan. Het aantal vrijwilligers neemt af 

en het secretariaat wordt steeds moeilijker om te bemannen. 

De locatieraad wil proberen alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar heeft daarbij iedereens hulp hard 

nodig. We openen een centraal meldpunt waar iedereen naar toe kan mailen als er iets niet goed gaat. We 

proberen dan zo gauw mogelijk  daar iets aan te doen. 

 

Het adres is: Bruno van der Werff email: brunovdwerff@gmail.com  

 

De locatieraad  

 

Kerk in het licht 

 

U hebt het zeker al gezien. Onze kerk in Loenen is in het licht gezet. De verlichte toren 

is bij donker nu van ver af al te zien. Door de extra aandacht die de toren nu trekt, 

worden we ons weer bewust van de mooie vormgeving die onze voorouders tot stand 

hebben gebracht.  

Het kerkgebouw staat in een warme verlichting waardoor de architectuur ook bij avond 

en nacht mooi wordt benadrukt. 

 

De realisering van ons verlichtingsplan kwam mede tot stand door een zeer belangrijke 

bijdrage van de Stichting "Vrienden van de Heilige Antonius Abt". 

Zonder die financiële steun was dit niet mogelijk geweest. De Locatieraad 

Loenen/Eerbeek is de stichting daarvoor zeer erkentelijk. 

  

Bert Meurs vz Locatieraad Loenen/Eerbeek 

 

mailto:brunovdwerff@gmail.com
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Bezinning 40-dagen tijd 

 

Bidden met de computer. Iets voor u/jou om ook eens te proberen? Velen gingen u voor. 

 

Jezus ging de berg op is de titel van de digitale 40-dagenretraite 2019 

van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door pater Gregory 

Brenninkmeijer sj. Start op aswoensdag, 6 maart 2019 

 

Voor godzoekers lijkt God in de 40-dagentijd meer benaderbaar dan 

anders. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen; maar ik niet. Ik 

verander en zoek naar wegen om God in mijn leven zijn plaats te geven. De weg die deze retraite aanbeveelt is 

een weg naar boven. De berg op, Jezus achterna. Hij gaat steeds weer de berg op. Het belooft een niet 

geringe inspanning, maar ook een onvermoed uitzicht. 

 

Inschrijven kan door je e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Wie deelnam aan de vorige 

digitale retraite, blijft ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk. 

De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en 

tips om beter te leren bidden. Hiermee kan je bidden thuis, in een kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. 

Met één druk op de knop kan je teksten uitprinten. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse 

spiritualiteit.  

 

Er wordt een  uitwisselingsgroepje aangeboden in Eerbeek.  

Data:  12, 19 en 26 maart – 2, 9 en 16 april, van 19.30-20.15u  

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

 

Voor info en deelname aan de uitwisseling graag een mail aan avdwerffverbraak@gmail.com 

Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak 

 

Vrijwilligersavond 2 maart j.l. 

 

Op zaterdag 2 maart hebben we de traditionele vrijwilligersavond gehad om alle  

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Er waren veel vrijwilligers aanwezig en het 

was een geslaagde en gezellige avond. Pastoor Hermens en pastor Wim Vroom 

dronken een glaasje mee. Bert Meurs memoreerde in zijn speech het belang van 

onze vrijwilligers en bedankte hen voor de niet aflatende inzet. Ieder draagt op 

zijn of haar manier bij om onze parochie draaiende te houden. Hij bedankte Gerard 

en Wilma voor hun werk voor het Parochiehuis, iets wat ze al 40 jaar met veel inzet 

doen. Het plan van de locatieraad om de kroonluchters te voorzien van LED kaarsen 

werd toegelicht en we hopen op financiële bijdragen van de parochianen om dit te realiseren. 

Het koor bracht onder leiding van Ans en met begeleiding van Frans op het keyboard een aantal mooie liederen 

ten gehore die met een warm applaus werden beloond. 

Wilma en Gerard hadden weer gezorgd voor lekker gebak en koffie en later nog hapjes en drankjes.   

 

Nogmaals dank aan allen. Locatieraad Loenen / Eerbeek. 

 

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.ignatiaansbidden.org/ignatiaans-gebed-spiritualiteit/
http://www.ignatiaansbidden.org/ignatiaans-gebed-spiritualiteit/
mailto:avdwerffverbraak@gmail.com
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Bijeenkomst KVV:  ziekte van lyme 

 

De laatste jaren is er een stijging van deze ziekte te zien. Een lid van de vereniging 

voor patiënten met de ziekte van Lyme geeft deze avond uitleg en voorlichting over 

deze ziekte. Heel interessant!.  

Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis. 

 

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom 

 

April alweer. De klussenmorgen op het R.K. kerkhof etc. zal zijn op vrijdagmorgen 5 april om 

8.00 uur. Of de gebruikelijke koek aanwezig is valt te bezien, aangezien we midden in de vasten 

zitten. Misschien kunnen we vanwege zware werkzaamheden ontheffing van de vasten aanvragen 

bij pastoor Hermens. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp. 

 

 

Liturgische vieringen 

 

Zo. 07 april ’19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens 

Intenties:      Overl ouders Klomp-Koers, Grada Johanna Blom-Linthorst,  

    Antonie Johannes Klomp, Henk Derickx 

 

Za.  13 april ’19 Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom 

 Intenties: Antonia Grada Klomp, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,  

    Overl echtpaar Meurs-van de Linde, overl ouders Uiterweerd-ten Broek,  

    Overl echtpaar Reulink-Harmsen 

 

Do. 18 april ’19 Witte Donderdag - Schoolviering 

Do.  18 april ’19 Witte Donderdag - Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci 

 

Zo. 21 april ’19 1ste Paasdag - Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom 

Intenties: Overl ouders Diks-Reulink, Overl ouders Freriks-Uiterweerd,  

Bertus Havekes, Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker,  

Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren, Overl ouders Linthorst- 

Pijnappel, Overl. Ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen,  

Overl. Ouders Klomp-Streppel 

 

Zo. 28 april ’19 Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom 

Intenties: xx 
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Kerkdiensten april 2019 

 

Protestantse gemeente 

Zondag   7 april   10.00 uur  Ds. A. Boelhouwer – Wageningen 

       Koffie na de dienst  

       Coll.: Jeugdwerk 

Zondag  14 april   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  
       Dienst voor iedereen  

       Koffie na de dienst 

       Coll.: Raja 

Donderdag  18 april  19.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
Witte Donderdag m.m.v. “Con Spirito”  

Heilig Avondmaal 

Coll.: Heilig Avondmaal, zending Rwanda 

Vrijdag  19 april  18.30 uur  Ds. M. Oostenbrink 
       Goede Vrijdag m.m.v. Raymond Waszink 

Zondag  21 april  10.00 uur  Ds.  M. Oostenbrink 
Paasdienst m.m.v. “Olto” 

       Paas collecte, zending Pakistan 

Zondag  28 april  10.00 uur   Dhr. H.G. Dijkman – Vorden      

 

 

See You Again: 14 april “Dienst voor iedereen” 10:00 uur in de kerk. 

             21 april  Pasen iedereen 10:00 uur in de kerk. 

 

The Passion, vrijdag 19 april – RK Kerk, Hoofdweg 51 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zondag 7 april  10.00 uur  Eucharistieviering 

      Voorganger H. Hermens, mmv Con Spirito 

Zaterdag 13 april 19.00 uur  Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Vroom, mmv Con Spirito 

Donderdag 18 april 8.45 uur  Witte Donderdag - Schoolviering 

Donderdag 18 april 10.00 uur  Witte Donderdag - Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Kantoci 

Vrijdag 19 april 19.30uur  The Passion – m.m.v. de koren Step by Step, Inspiration en  

       Seven-up en verteller Ruud Bloemendal 

Zondag 21 april  10.00 uur  1ste Paasdag  - Woord en Communieviering 

      Voorganger P. Vroom, mmv Con Spirito 

Zondag 28 april 10.00 uur  Woord en Communieviering  

      Voorganger P. Vroom  

 


