"God heeft ons als kwetsbare mensen
geschapen opdat we voor elkaar leren
zorgen."
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Diensten
Ook in de maand Augustus willen we weer iedere zondag om 10.00 de kerkdienst houden in
de Protestantse Kerk. Enkele gemeenteleden kunnen meezingen, of dat meer wordt of kan
zijn, zullen we iedere keer moeten bekijken. Hoe het virus zich ontwikkelt, welke adviezen
we krijgen en ook hoe we merken dat kerkgangers daar tegenaan kijken.
2 augustus mag ik zelf voorgaan net als 30 augustus, van 3 tot 23 augustus heb ik vrij en
we hopen in die tijd ook nog met vakantie te zijn. Mocht u in die tijd een predikant nodig
hebben, en dan zal het meestal om een uitvaart gaan , dan zal door de scriba Dinie Nieuwenhuis voor een
passende oplossing worden gezorgd.
Ik ga een paar keer uit het bijbelboek Ezechiël preken. Zondag 2 augustus wordt het Ezechiël 34, over de
schapen en de herder en Zondag 30 augustus Ezechiël 37, over het dal van de dorre doodsbeenderen.
Daarnaast hebben we in de maand augustus gastpredikanten. Op 9 augustus gaat ons eigen gemeentelid Ludo
de Beaufort voor. Sinds een jaar woont hij met zijn vrouw in ons dorp, normaal gesproken komt hij naar de
kerk als kerkganger, maar dit keer zijn we blij dat hij ons het evangelie mag vertellen. 16 augustus gaat voor
ds Eigenhuis-de Kool, nu in Lemele, ook al wel bekend onder ons. En 23 augustus is ds vd Leek-Vosmeer onze
voorganger. Mooi dat we weer naar de kerk kunnen.
In september gaan we proberen de kerk weer verder op te starten, er zal vast een startzondag komen en we
gaan kijken op wat voor manier we toch weer met kringen kunnen beginnen. Heb je ideeën over wat we als kerk
juist nu kunnen ondernemen, kom er voor al mee naar voren!
En onder alles ligt natuurlijk het verlangen dat alles weer een beetje normaal wordt. We worden er als
samenleving en ook persoonlijk in deze tijd bij bepaald dat we afhankelijk zijn, dat we niet alles zelf in de
hand hebben. Ook moeten we een balans zien te vinden tussen voorzichtig zijn en toch met vertrouwen te
leven. Dat doen we als kerk, maar ik wens iedere lezer van dit blad de wijsheid en de kracht om dat in het
eigen leven ook te kunnen opbrengen.
Giften: eind mei kreeg ik een gift van 19,50 aan collectebonnen, die was ik nog vergeten te vermelden. En ook
werd een gift van €50 ontvangen. De gevers hartelijk dank
Diaconie
2 augustus collecte voor Diaconie Loenen Algemeen
Op 23 augustus zal de collecte bestemd zijn voor de huiskamer in Loenen.
Collecte Protestantse Kerk Loenen (huiskamer project Loenen) : De huiskamer is een
kleinschalig project opgezet door Stimenz die ook een kleine financiële ondersteuning geeft waar de huur van
betaald wordt. De gasten zijn ouderen uit Loenen die zelfstandig wonen maar sociale contacten missen door
lichamelijke beperkingen met als gevolg eenzaamheid. In huiselijke omgeving worden de gasten op de
dinsdagmiddag in de Bruisbeek ontvangen met een kopje thee. Er worden behendigheidsspelletjes gespeeld,
gezongen of mooie kunstwerken en muziek gemaakt. Ook worden er regelmatig uitjes georganiseerd.
De gasten genieten intens van deze vrolijke bijeenkomsten.
Om deze activiteiten te kunnen ontplooien is er geld nodig om materiaal te bekostigen of bv. de huur van een
taxibusje te kunnen betalen. Nu wordt dit bekostigd door de 7 vrijwilligers.
Met deze collecte ondersteunt u het Huiskamerproject zodat zij kunnen blijven doorgaan met de activiteiten.
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Zondag 30 augustus as. is de collecte voor de Stichting Chale. De stichting Chale helpt kwetsbare kinderen in
en om de stad Hawassa in Ethiopië een zelfstandige toekomst op te bouwen in eigenland. Ethiopië wordt door
de VN qua levensverwachting en basisvoorzieningen, tot één van de minst ontwikkelde landen ter wereld
gerekend. De stichting heeft als doel om kinderen te helpen door via goede scholing op eigen benen te kunnen
staan.
De stichting is opgericht in 2002 door het echtpaar Van Blanken/Verwaaijen. Door hun aanpak en inzet komt
meer dan 99% van uw donatie ten gunste van de kinderen in Ethiopië.
Bernadette Paping is 10 februari jl. naar Ethiopië gevlogen om voor 3
maanden deze stichting te ondersteunen. Helaas door de Corona is dit
vroegtijdig afgebroken. In de dienst van 30 augustus as. zal zij een korte
presentatie geven over de stichting en speciaal aandacht vragen voor de nood
die er bij de meest kwetsbare gezinnen als gevolg van Corona is. Voor hen
worden er o.a. voedselpakketten a €9,- per pakket verstrekt waardoor een gezin weer een week kan eten.
Wilt u voor die tijd al nadere info en/of een kind/voedselpakket sponsoren zie dan ook de website: chale.nl
Diaconie
De diaconie ontving een bericht van de heer G.Blom waarin hij namens alle betrokkenen van het G team v.v
Loenermark bedankt voor de opbrengst van de collecte.
Opbrengst collectes Diaconie:
- de definitieve opbrengst voor de kerken in Marokko is € 154,00;
- de collecte bij de Jeugddienst voor Het Vergeten Kind heeft € 98,00 opgebracht .

Kerkrentmeesters
Financiële info juni 2020

Kerkelijke bijdragen
Juni
Collectes diensten:
Juni

Maand:
3.816,53
128,50

T/m maand:
Toegezegd:
40.507,82
53.583,50
1.087,41

Cameramensen gezocht
In de afgelopen periode kon door Corona geen kerkdiensten worden gehouden. Dankzij de aangeschafte
camera konden we elke week een filmpje op onze website plaatsen om inspiratie te krijgen en verbondenheid
te houden. Die filmpjes werden goed ontvangen en door veel gemeenteleden en andere belangstellenden
bekeken. Er kunnen weer kerkdiensten gehouden worden. Niet iedereen kan of wil echter de diensten
bezoeken. Daarom willen we ook nu af en toe een kerkdiensten filmen en gedeelten daarvan op op de website
te plaatsen. Tot nu toe werden de filmpjes gemaakt door 1 persoon; Peter Verhagen. We zijn blij dat hij dit
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doet! Maar het is fijn als er meer mensen zijn die kunnen filmen, zodat we
het werk kunnen verdelen. Daarom vragen we jou, u: wie wil af en toe
filmen tijdens een kerkdienst? Het gaat om eenvoudige bediening van de
camera: aan/uit zetten, richten op daar waar het gebeurt. Het is fijn als
je nadien kunt monteren, maar dat hoeft niet persé. Als u, belangstelling
heeft, kunt u contact opnemen met ds. Marcel Oostenbrink, tel. 06-11100130.
Oud ijzer
In de afgelopen maanden heeft u flink oud ijzer ingeleverd. In juni heeft dit het mooie bedrag van € 1.172,75
opgeleverd! Hartelijk dank daarvoor!
Elke laatste zaterdag van de maand van 10 - 12 uur kunt u uw oud ijzer inleveren bij het verzamelpunt: terrein
van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergerweg. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het weg
te brengen dan komt men het graag bij u ophalen:
Ap Kobussen
055-5051136
Jan Nijhof
055-5051028
Henk Kok
055-5051102
Tonnie Wansink
055-5051873
Chris van Oorspronk
06-21271999
Jan Brugman
055-5051458
De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.
Collectes kerkvoogdij
Op 9 en 16 augustus is de collecte bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Bestemmingsplan Beekbergerweg
Bestemmingsplan Beekbergerweg 14-16
Zoals u wellicht gehoord heeft is het de bedoeling om het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16, Loenen Vel,
grotendeels af te breken. Hierdoor ontstaat er ruimte om op deze plek enkele woningen te bouwen.
Tegelijkertijd zal de pastorie worden verkocht. Om dit te realiseren is wijziging van het bestemmingsplan
nodig.
Inmiddels zijn de plannen in overleg met Gemeente Apeldoorn zo ver gevorderd dat de
bestemmingsplanwijziging in gang is gezet. Het plan behelst de bouw van 2 woningen op de plek van het
Jeugdhuis en parkeerplaats en 1 woning in de tuin naast de pastorie. Tegelijkertijd zal de bestemming van de
pastorie wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘woonbestemming’. De bedoeling is om het karakter van de pastorie
in tact te houden. De verkoop van de percelen voor de nieuwe huizen en verkoop van de pastorie zal door een
makelaar worden gedaan.
Een impressie van de wijziging vindt u op de tekeningen hieronder.
Om voldoende parkeergelegenheid te bieden aan kerkbezoekers zal de parkeerplaats aan de Loener
Schepersweg worden uitgebreid. De bestemmingsplanwijziging voor deze uitbreiding zal tegelijk met het
bestemmingsplan Beekbergerweg ter inzage komen (naar verwachting eind zomer 2020).

Op zondag 9 augustus zullen we aansluitend aan de kerkdienst toelichting geven over deze plannen.
College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
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Generale synode 19 juni 2020
Impressie generale synode van 19 juni
In een impressie van Thomas Kool, één van de vijf afgevaardigden naar de generale synode vanuit de classicale
vergadering Veluwe, belicht hij de nieuwe visienota Van U is de toekomst en gaat hij in op het rapport werkend
vermogen.
Je kunt de impressie vinden op de website pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen
Gerrit Bok, scriba CV Veluwe
Classicale vergadering
De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een vergadering gehouden waarbij de afgevaardigden vooraf
konden reageren op de agenda. Er is aandacht besteed aan de commotie die ontstaan is na het verschijnen van
de brief van de Raad van Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van Palestijnse gebieden op de
westoever door de staat Israël. Dat is bij meerderen in het verkeerde keelgat geschoten. Inmiddels heeft de
Raad van Kerken weer een brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de geuite kritiek. De classicale
vergadering Veluwe heeft geen besluit genomen om over deze kwestie en standpunt naar buiten te brengen.
Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de coronaperiode gehanteerde bezoekregeling bij sommige
zieken- en verpleeghuizen. Als een patiënt/bewoner om het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant
de toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen herkend. Deze zorg is doorgegeven aan de
vertegenwoordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).
Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classicaal college voor behandeling van beheerszaken, ds. Erica
Hoebe-de Waard lid van het classicaal college voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en Bert
Broekhuizen secundus naar de generale synode voor 2021; Riky Hilbrink lid van de classicale commissie
financiën Veluwe.
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De classicale vergadering besteedt de komende tijd aandacht aan verschillende vormen van gemeente zijn en
hoe ook naar de toekomst voor kleiner wordende gemeenten het bestuur en de werklast goed belegd kunnen
worden.
De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren waarbij naast de zorgen ook
de nieuwe en soms ongekende mogelijkheden genoemd werden.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
Bedankje
Peter en ik zijn in de tijd rond ons trouwen overstroomt met kaartjes, cadeautjes soms. Helemaal verrast
waren we ook toen na de trouwdienst buiten leden van OLTO in uniform op ons wachten, kinderen van See You
Again en allerlei gemeenteleden en dorpsgenoten. We hadden een bruiloft
met afstandsmaatregelen, maar door alle aandacht voelde het als heel close.
Dank iedereen daarvoor!!

Kopij volgend nummer
Voor het september nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 13 augustus 2020 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en
met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie

Bezorgers gevraagd Kontaktblad
Bezorger (s) gezocht om het Kontaktblad van beide kerken in Loenen 1x per maand huis aan huis te
verspreiden tegen vergoeding.
Inlichtingen: Bert & Dinie Nieuwenhuis - Tel. 055-5052072 E-mail:
fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
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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.

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
Jolanda vd Brink-Aartsen
tel: 055 – 5053234
Joep van Aggelen
tel: 06-51343951

HH Franciscus en Clara parochie, locatie LoenenEerbeek.
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek
Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;
lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886
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.
Puzzel
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In Memoriam
Op 17 juni is overleden Johanna Antonia van der Gouw - Hurenkamp in de leeftijd van 89 jaar. Zij
woonde aan de Molenbeek in Loenen. Op 22 Juni vond de afscheidsdienst plaats in de H.Antonius
-Abt kerk in Loenen, waarna zij is begraven op ons parochiële kerkhof. Wij wensen haar familie
veel kracht en sterkte met dit verlies.
Verjaardagen
Op 9 augustus hoopt mevr. J.K. Ruijsch-Schroven 80 jaar te worden. Corn. Hendrixstraat 9, 7371 AS Loenen
Gld.
Op 9 augustus hoopt de heer A. de Vries 80 jaar te worden. Horstweg 24, 7371 BP
Loenen Gld.
Op 19 augustus hoopt mevr. E.C. van Osch-van Doorn 95 jaar te worden. Hameinde 19,
7371 CS Loenen Gld.
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.
Overdenking
Augustus alweer, de laatste volle maand van de
zomer. Wat gebeurt er allemaal in de maatschappij,
hoe is de toestand in de wereld. Op moment van
schrijven is net in het nieuws dat het vijfentwintig
jaar geleden is dat de moslimenclave Srebenica
gevallen is met alle gevolgen van dien, ons wel
bekend. Zeker ook omdat het
Nederlandse leger hier bij
betrokken was en we dagelijks
geïnformeerd werden over de
burgeroorlog. Dan hebben we
nog de boerenprotesten,
eigenlijk is het gewoon een
boerenopstand tegen allerlei
maatregelen. Hoofdoorzaak is
de doorgeschoten liberalisering
en mondialisering van de economie, meer sectoren
hebben daar last van. Dan hebben we nog de
Coronapandemie, die grote gevolgen heeft voor
onze samenleving, ook in Loenen en Eerbeek. Op dit

moment zijn er enige versoepelingen. De
kerkdienst kan weer bezocht worden, zij het met
gepaste maatregelen. Een hele tijd konden we de
dienst alleen volgen via de kerk tv. En nu we het
toch over kerk tv hebben, op de zondagmorgen
kunnen we op de reguliere zenders ook
kerkdiensten volgen. Zo ook is er dan
voorafgaande aan de R.K eredienst het
geloofsgesprek. Onlangs heb ik zo’n
gesprek gezien met bisschop De Korte
van het bisdom Den Bosch. Deze
bisschop spreekt in pakkende duidelijke
taal. Het gesprek was opgenomen op het
plein voor de St. Jan in Den Bosch. Aan
de zijkant van het plein waren terrassen
opgesteld en ook de tuin van de pastorie
was zo ingericht om de naastgelegen cafés wat
meer ruimte te geven. Dat valt onder de sociale rol
van de kerk, volgens de bisschop. Het gesprek ging
verder over de sociale gevolgen van de pandemie.
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Mensen kunnen in geldnood raken en de gebruikers
van de voedselbanken stijgen. Daarom geeft het
bisdom geld aan de voedselbank. Er zal mogelijk
ook een beroep worden gedaan op de kerkelijke
diaconieën en caritasinstellingen om hier en daar
bij te springen waar de overheid tekort schiet.
Ook in de plaatselijke parochies gebeurt dat. De
bisschop heeft opgemerkt dat er veel meer
kaarsjes voor het Mariabeeld branden dan
voorheen. Hij vindt dat logisch. Maria weet als
geen ander wat het is om een volwassen kind te
verliezen. In Brabant hebben veel ouders hun
zonen of dochters verloren. En in de
verpleeghuizen ervaarden veel mensen
eenzaamheid. De interviewer vraagt of de mens
lering zal trekken uit deze crisis. De bisschop zegt:
“Ik ben historicus en in het verleden is gebleken
dat de mens meestal terugvalt in oude gewoontes.

Ook in Loenen en Eerbeek zal de situatie niet veel
anders zijn dan in Den Bosch, misschien minder
erg. Ook hier zal saamhorigheid gewenst zijn en zal
er mogelijk ook een beroep worden gedaan op de
kerken in wat voor vorm dan ook.
En om af te sluiten het volgende: De katholieke
kerk refereert iedere dag aan een heilige, niet de
geboortedag maar de sterfdag. Wanneer we
sterven hebben we ons doel bereikt volgens de
Christelijke leer, we worden dan opgenomen in de
volle heerlijkheid van de hemel. Op 29 augustus
herdenkt de R.K. kerk de onthoofding van Johannes
de Doper in Galilea in het jaar 34 na Christus. Dat
is inderdaad op die dag gebeurd geven historici
aan. Volgens wetenschappers is hij verwant aan
Maria.
Willem Klomp

Secretariaat gesloten
Het secretariaat in Loenen is ivm vakantie gesloten op donderdag 13 augustus en donderdag
20 augustus 2020.

Liturgische vieringen
Za.

1 aug '20
Intenties:

Eucharistieviering – voorganger P. Hermens
Hendrik Epskamp, jgt. Johannes Henricus Klomp

Zo.

9 aug. ‘20
Intenties:

Woord en communieviering – voorganger P. Kantoci
Antonia Maria Kloosterman- vd Mazen, overl. fam. Klomp-Koers,
overl. echtpaar Reulink-Harmsen

Za.

15 aug '20
Intenties:

Woord- en Communieviering – voorganger P. Kantoci/ A. vd Werff
Johannes Antonius Brom, overl. echtpaar Meurs-vd Linde,
Riek Schotman, overl. ouders Uiterweerd-ten Broek

Zo.

23 aug '20
Intenties:

Woord- en Communieviering – voorganger P. Kantoci
Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst

Za

29 aug. ‘20
Intenties:

Eucharistieviering – voorganger P. Hermens
overl. ouders Nijhof-Klomp
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Kerkdiensten augustus 2020

Protestantse gemeente
Zondag 2 augustus

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll. Diaconie Loenen Algemeen

Zondag 9 augustus

10.00 uur

Dhr. L. de Beaufort – Loenen

Zondag 16 augustus

10.00 uur

Mevr. ds. P.A. Eijgenhuis–de Kool – Lemele

Zondag 23 augustus

10.00 uur

Mevr. ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer – Vaassen
Coll. huiskamer project Loenen

Zondag 30 augustus

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll. Stichting Chale

Zaterdag 1 aug. ‘20

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens

Zondag 9 aug. ‘20

10.00 uur

Woord en communieviering
Voorganger P. Kantoci

Zaterdag 15 aug ‘20

19.00 uur

Woord- en Communeviering
Voorganger P. Kantoci en A. vd Werff

Zondag 23 aug. ‘20

10.00 uur

Woord- en Communeviering
Voorganger P. Kantoci

Zaterdag 29 aug. ‘20

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens

Rooms Katholieke parochie
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