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Diensten
Op 1 juli zal de dienst worden geleid door de heer H.G. Dijkman uit Vorden. Een week
later, de 8e, hoop ik weer in uw midden te zijn en voor te gaan.
In de dienst van 15 juli hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. Door brood en wijn met
elkaar te delen bevestigen wij onze gemeenschap met de Heer en met elkaar. Wees
welkom!
Over de diensten op 22 en 29 juli zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden.
Diaconie
15 juli 2017 Heilig Avondmaal collecte voor hetvakantiebureau.nl
Het vakantie bureau bestaat al 55 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet
zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen
door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking.
In de vakanties staat het geven van aandacht
centraal. De begrippen even bijkomen in een
vertrouwde omgeving, een luisterend oor,
enthousiaste en deskundige vrijwilligers en een week
lang zorgeloos genieten worden veel worden gebruikt.
Het vakantie bureau is nauw verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun
van Kerk in Actie.
Het vakantie bureau ontvangt ook financiële steun van IOC en een aantal fondsen. Met dit geld worden de
verblijfskosten van de vrijwilligers gefinancierd waardoor we de vakantieprijzen zo betaalbaar mogelijk
kunnen houden.
Onze doelgroepen zijn voornamelijk senioren van 75+. In de Creatieve en Muziekweek in het Roosevelthuis in
Doorn is het een gemêleerde groep van jongere en oudere vakantiegasten die (veelal) zorg nodig hebben.
Een uitzondering: we organiseren wel samen met YMCA Ycamps vakanties voor eenoudergezinnen en
verschillende jaren bieden Hetvakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken 100 gezinnen met een inkomen op
bijstandsniveau een gratis vakantie aan.
Kent u een gezin dat een vakantie verdient en hiervoor in aanmerking komt? Laat het ons weten! Voor meer
informatie zie www.hetvakantiebureau.nl
Collecte Jeugdwerk
1 juli 2018: collecte Jeugdwerk: met de klas naar de kerk.
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze
organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij
godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend
oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun
geworden of zelfs verdwenen. Toch zĳn die lĳntjes wel waardevol om te
gebruiken. De meeste ouders stellen het op prĳs als hun kinderen kennismaken
met de wereld van de kerk en geloven. Ze zien het als verrĳking van de levens van hun kinderen. JOP, Jong
Protestant, ondersteunt kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te
bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP
deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u mee?
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Kerkrentmeesters
Mazzelschuur
Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte
welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te
nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De
opbrengst vorige maand was: € 296,00.
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, bed spiralen, elektromotoren, lood,
leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu’s, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed,
wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes
onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.
Jan Brugman
055-5051458
Ap Kobussen
055-5051136
Jan Nijhof
055-5051028
Henk Kok
055-5051102
Tonnie Wansink
055-5051873
Chris van Oorspronk 06-21271999
De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.
Pannenkoeken Schaapscheerdersfeest
Het was weer erg gezellig bij de kraam van het pannenkoekenbakken. De dames hebben weer
hun best gedaan door voor ruim € 1.050,00 te verkopen. Wat een geweldig bedrag!! Allen
hartelijk dank, zowel de vrijwilligsters als de kopers!
Aankondiging Ds. Oostenbrink
Beste gemeenteleden,
Via dit Kontaktblad bent u op de hoogte gehouden van het beroepen van een predikant
voor onze gemeente. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de
beroepingscommissie een geschikte kandidaat heeft gevonden. Als kerkenraad hebben
we ingestemd met de keuze van de beroepingscommissie. Graag willen wij ds.
Oostenbrink gaan beroepen. Ds. Oostenbrink past naadloos in het profiel dat door de
kerkenraad is opgesteld.
In ons profiel vragen wij een “mensen-mens” en een dorpspredikant. Dat heeft de beroepingscommissie bij Ds.
Oostenbrink gezien; Het makkelijk en respectvol contact maken met jong en oud, het goed kunnen luisteren en
daarop reageren en zijn gemoedelijke houding.
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In de eigentijdse preken legt hij de Bijbeltekst makkelijk uit aan de hand van hedendaagse voorbeelden.
Ds. Oostenbrink is ‘bevlogen met de bijbel’, staat open voor vernieuwing en vindt samenwerken belangrijk. Voor
de oecumenische samenwerking in Loenen staat hij open. Hij heeft hiermee ervaring in andere gemeentes. Dit
alles maakt dat wij hem de geschikte predikant voor ons dorp vinden.
Graag willen wij ds. Oostenbrink aan u voorstellen op maandag 2 juli om 20:00 uur in onze kerk. Hierbij willen
wij u daarvoor van harte uitnodigen. Op deze avond mogen stemgerechtigde leden van onze gemeente stemmen
of zij het met onze keus eens zijn. Stemgerechtigd zijn doopleden boven de 18 jaar en belijdende leden. Als
tweederde (66,6%) van hen positief stemt kunnen wij verder gaan met de procedure die leidt tot het officiële
beroepen.
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen
kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten
zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond. Het formulier voor de
volmacht vindt u achterin onze kerk, kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad en beroepingscommissie,
of bij Jettie Tolman, tel. 055-5052597, e-mail: j.tolman1@kpnplanet.nl.
Na het tellen van de stemmen zullen wij Ds. Oostenbrink en alle aanwezigen de uitslag vertellen.
Hieronder stelt Ds. Oostenbrink zichzelf voor:
Een mooie gelegenheid om weer predikant in een gemeente te zijn, zo kijk ik
naar de Protestantse Gemeente van Loenen. Ik ben 51 jaar en al sinds mijn 24 e
predikant. In Baambrugge, in Zwolle en in Drunen, als hervormd predikant
begonnen, maar inmiddels helemaal protestant. De laatste 7 jaar ben ik
geestelijk verzorger geweest bij de BaalderborgGroep, een instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking en ouderen in Hardenberg en
omgeving. Ik heb daar heel mooi werk kunnen doen, op een nieuwe manier naar mensen leren kijken, gemerkt
dat het vaak niet gaat om veel woorden, maar dat een goed gebaar ook belangrijk is en naar hartelust he t
repertoire van Elly en Rikkert op de gitaar leren spelen en zingen. Toch ben ik gaan solliciteren naar dit
predikantschap in Loenen, omdat ik de behoefte voelde om evangelie over te dragen, om een gemeente op te
bouwen en weer meer in de samenleving pastor te zijn. Als ik predikant word in jullie midden kom ik ook in
Loenen wonen, eigenlijk alleen. Mijn drie kinderen zullen hier natuurlijk best eens te zien zijn, maar wonen
deels ook al op zichzelf. En ik heb een vriend in Amersfoort waar ik mijn leven mee deel, die ongetwijfeld ook
vaak in Loenen te vinden zal zijn. Ik luister echt als iemand me dominee noemt, maar ik zal mezelf vaker
voorstellen als Marcel. Dit voorstellen is nog maar een begin, hopelijk een begin van diepgaandere
ontmoetingen, waarbij we elkaar echt leren kennen en met elkaar op weg kunnen gaan in de aanwezigheid van
de Heer.
Wij hopen u te ontmoeten op 2 juli.
Namens de beroepingscommissie en de Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe,
J.E. Tolman - Jochems, voorzitter Kerkenraad.
Classispredikant
Hij komt, de classispredikant
Minder, minder, minder en dan komt er een nieuwe predikant? Kerk 2025 is ingezet om terug te keren tot
waar de kerk voor bedoeld is. Minder vergaderen, minder lagen, minder mensen. Maar als we alleen zien op
minder wordt de toon ook mineur en dat is niet de bedoeling. Natuurlijk moeten we de situatie in de
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gemeenten eerlijk onder ogen zien want we lopen in de kerk niet met molentjes. Maar in de Kerk geloven we in
de kracht van het Woord, we voelen de wind van de Geest en zien dat de vlam wordt doorgegeven van geslacht
op geslacht. En juist om dat met elkaar te delen, te stimuleren en te
zoeken naar nieuwe wegen is er gedacht aan een nieuwe functie van
classispredikant. Hij gaat rond in de classis en bezoekt de predikanten
en de gemeenten. Het gaat daarbij om vraagstukken van mobiliteit,
bestaansrecht en ook het nemen van voorlopige besluiten en dat alles
voor het welzijn van de gemeenten.
De classicale vergadering Veluwe heeft als resultaat van de
selectieprocedure ds. Wilbert van Iperen benoemt en beroepen. Dat is
in de gemeenten bekend gemaakt. Hij heeft het beroep aangenomen en
zal op zondag 2 september aan de classicale vergadering worden
verbonden. Hij legt dan zijn werk in de Protestantse gemeente van
Barneveld neer om zich volledig te wijden aan zijn nieuwe taak. Wilbert is gehuwd en heeft drie kinderen. Hij
blijft in Barneveld wonen. Naast hem komen er nog tien classispredikanten voor de andere delen van het land.
Een nieuwe functie in een veel grotere classis vraagt ook om aandacht voor een goede balans tussen werk en
privé en ook een goede balans in de verschillende taken als classispredikant. Daarbij hebben we naar elkaar
uitgesproken dat het van belang is om ook regelmatig te blijven voorgaan of mee te werken aan erediensten
binnen de classis Veluwe. Ook dat is een taak van de classispredikant om op die wijze de gemeenten te
ontmoeten.
Gerrit Bok, scriba CV Veluwe
Afwezig
Wij zijn nog met vakantie tot en met donderdag 5 juli. In dringende gevallen kunt u (vanaf 27 juni)
contact opnemen met mevr. D. Nieuwenhuis, tel. 5052072.
Vanaf de Kempe
wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds.
Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel
Kopij volgend nummer
Voor het augustus nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 12 juli 2018 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 juli 2018.

3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst
opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie
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In Memoriam
Op donderdag 17 mei is overleden Petronella Bannenberg-Schuiling in de leeftijd van 87 jaar
Zij werd de laatste jaren verzorgd in Het Immendaal te Beekbergen
Haar afscheidsviering vond plaats op vrijdag 25 mei in de Parochiekerk te Loenen
Aansluitend was haar begrafenis op het Parochiële Kerkhof te Loenen.
Wij wensen haar man kinderen en familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.
Verjaardagen
Op 8 juli hoopt mevr. A.F. Ruesink-van den Berg 80 jaar te worden. Zij woont: Burg.
Dekkerstraat 2, 6971 CW Brummen
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.
Overdenking - Willem Klomp
Op dit moment is er van alles aan de hand in de
wereld van serieus tot minder serieus. De
onderhandelingen tussen Noord Korea en Amerika
en de wereldkampioenschappen voetbal in Rusland.
Dit laatste heeft niet alleen een sportief element,
maar ook een politieke. Rusland wil zijn grandeur
laten zien. Voor de nabestaanden van
de MH-17 slachtoffers vermoedelijk
een pijnlijk moment.
Onderhandelingen en toenadering
daar gaat het om. Ook op kerkelijk
gebied is dit van belang, ook in
Loenen. Dit kontaktblad is met zijn
49e jaargang bezig. Dus dit medium
bestaat bijna 50 jaar. Enige mensen van het
“Beraad van Kerken” zijn bezig om uit te zoeken
wanneer het precies begonnen is. Daar zijn enige
onduidelijkheden over. Dat het ongeveer 50 jaar
bestaat, dat is wel duidelijk, ook gezien de
landelijke ontwikkelingen op oecumenisch gebied in
het verleden: De Nederlandse oecumene dateert
al van direct na de oorlog. In 1946 werd de
Oecumenische Raad van kerken (ORK) opgericht.
De stichting van de Raad van Kerken in Nederland
in 1968 is te beschouwen als een opwaardering en
uitbreiding van deze raad. De Raad van Kerken zelf
kwam tot stand op initiatief van de Rooms-

Katholieke Kerk (RKK) en enkele Protestantse,
orthodoxe en episcopale kerken. De oprichting van
de raad was een typische uiting van oecumenisch
elan van de jaren zestig van de vorige eeuw. Het
verlangen om het geloof nieuw te verwoorden,
zodat het iets kon betekenen in een
geseculariseerde samenleving, ging
dwars door de kerken heen. Tijdens het
Tweede Vaticaanse concilie (1962-1965)
ontstond er een openheid binnen de
kerken en ten opzichte van de wereld.
De RKK werd nu ook pas lid van de
landelijke Raad. Tegenwoordig is de
Raad van Kerken steeds meer plaatselijk
georiënteerd, zo ook in Loenen. Landelijk zijn er
275 plaatselijke raden die het contact tussen
kerken en religies stimuleren. Aangezien de
katholieken pas in 1968 lid van de ongeveer in 1968
het beraad van kerken in Loenen is opgericht.
Achter de schermen zijn mensen bezig dit uit te
zoeken. De archieven van beide kerken in Loenen
zijn te raadplegen in Coda Archief. Er zitten niet
veel stukken van het beraad van kerken in. Met een
beetje geluk liggen die nog in Loenen. Alle
kontaktbladen zijn wel bewaard gebleven. Het doel
van de oecumene is om bij elkaar in de keuken te
kijken en van elkaars gerechten te proeven. “Dat
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ze allen een zijn” staat er in Johannes 17. Daar
zullen we aan moeten gaan werken. Dat de

instituties gaan fuseren ligt niet zo direct voor de
hand. De toekomst zal het leren.
Colofon

Protestantse gemeente:
Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350
Scriba
: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168
Kerkvoogdij
: NL85RABO0336761961
Restauratiefonds
: NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176
Website: www.pknloenenveluwe.nl.
HH Franciscus en Clara parochie, locatie LoenenEerbeek.
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.
Gerardus kalender
Er is een nieuw verkooppunt voor de Gerarduskalender in Eerbeek, binnen de parochie van
Franciscus en Clara.
De Gerarduskalender is uitgebracht door Klooster Wittem, het is een scheurkalender met elke
dag op de voorkant een spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken. Elke dag een beetje spirit.
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden
georganiseerd.
De prijs van deze kalender is dit jaar: € 7,25. Bij onderstaand adres kunt u de kalender bestellen en ophalen:
Tonny Savelberg-Daamen . W.Einthovenstraat 4 te Eerbeek. Tel: 0313 650798
Rommelmarkt Pater Dekkerhuis
Op zaterdag 15 september wordt in en bij het Pater Dekkerhuis aan de Lorenzstraat in Eerbeek een
rommelmarkt gehouden. Bericht inzake alles wat er die dag te doen is volgt op een later moment.
Om deze rommelmarkt te kunnen houden zijn de vrijwilligers en de bestuursleden van het Pater Dekkerhuis op
zoek naar goede gebruikte spullen. Hierbij kunt u denken aan boeken, cd’s , dvd’s, kerstspullen, kleine
huishoudelijke artikelen, serviesgoed en speelgoed.
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U wordt in de gelegenheid gesteld om uw spullen op zaterdag 18 en 25 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur, te
brengen bij het Pater Dekkerhuis. De koffie staat voor u klaar.
Het bestuur van het Pater Dekkerhuis wil graag een betere geluidsinstallatie en meer parkeerplaatsen
aanleggen. De opbrengst komt ten goede aan deze doelen.
Pater Dekkerhuis volop in gebruik
Op zondag 27 mei is het Pater Dekkerhuis in Eerbeek officieel in gebruik genomen. Het multifunctionele
gebouw kende al een kleine en middelgrote zaal. Daar is nu een aanzienlijk grotere zaal bijgekomen.
Deze zaal leent zich uitstekend voor uitvoeringen van toneelverenigingen, muziekverenigingen, koren, lezingen
en dergelijke.
De twee andere zalen worden al gebruikt door diverse verenigingen, zoals twee bridgeclubs, een schaakclub en
een sjoelclub. Ook vinden er bingoavonden plaats. Er wordt ook al door een koor gerepeteerd.
Op meerdere dagdelen is er nog ruimte voor meer verenigingen.
En heeft u een verjaardag of een jubileum te vieren, dan zijn, afhankelijk van de grootte van de groep, alle
zalen daar geschikt voor. Tegen een aantrekkelijke vergoeding kunt u één van de zalen huren en zorgen wij
ervoor dat alle dranken op voorraad zijn. De bediening houdt u in eigen hand.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze beheerder, Evi Mouw, bereikbaar onder nummer
(06) 12 45 48 09.
Harry Hoekstra
Ontmoetingsdagen
Donderdag 31 mei hadden wij u willen verwelkomen met koffie/thee in het Pater
Dekker huis. Maar waarschijnlijk door de hitte kon u niet ingaan op de uitnodiging.
Hopelijk komt u de volgende keer wel even bijpraten. Ook als u nog geen 80 jaar bent
heten wij u van harte welkom. En neem uw buurman/vrouw mee!
De volgende data zijn: donderdag 26 juli en 30 augustus van 14.30 – 16.30. Misschien handig om alvast in uw
agenda te schrijven.
Heeft u vervoer nodig belt u dan: 06-40372602
Ceciel Bult, Betsie Klomp, Jan Kobussen, An Hoogervorst.
Afscheid van pastoor Paul Daggenvoorde
Helaas moeten wij u mededelen dat wij afscheid gaan nemen van onze pastoor Paul Daggenvoorde. Per 1
september a.s. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale
opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van Enschede, Losser,
Haaksbergen en omstreken.
Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij in ons midden heeft verricht en
wensen hem wijsheid en zegen.
Zijn afscheid zal zijn op zondag 19 augustus in Twello en zondag 26 augustus in Apeldoorn.
Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: Pastoor Hans Hermens. Pastoor Hermens
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is 53 jaar oud en nu nog werkzaam als pastoor van de Emmanuelparochie in Ommen en omstreken.
Als pastoor team en besturen hebben reeds kennis mogen maken met pastoor Hermens en wij zien de
samenwerking met vertrouwen tegemoet.
De installatieviering zal worden gehouden op zondag 2 september om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te
Twello, waarna er gelegenheid zal zijn voor ontmoeting. Op 6 september, tijdens de startzondag, zal de nieuwe
pastoor in Apeldoorn zijn intrede doen.
Secretariaat gesloten
Het secretariaat in Loenen ivm vakantie is gesloten d.d 9 augustus en 16 augustus.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom
De eerste klussenmorgen in de zomer op het R.K. kerkhof en de terreinen er omheen zal zijn op vrijdagmorgen
6 juli. Verzamelen om 8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp
Liturgische vieringen
Zo.

01 juli ‘18
Intenties:

Woord en communieviering - Voorganger J. Oude Voshaar
Antoon Diks, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen,
Overl. Ouders Harmsen-Hafkamp, Willem Joseph Visseren

Za.

7 juli ’18
Intenties:

Eucharistieviering - Voorganger P.Sebastian
Antonia Grada Klomp, Everdina Adriana Bijvank, Willem Joseph Visseren,
Overl ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen,
Antonia Grada Klomp, Willem Joseph Visseren

Zo.

15 juli ’18
Intenties:

Woord en communieviering - Voorganger J. Oude Voshaar
Henk Derickx, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Gerardus Schut,
Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik, Hendrikus Antonius Reulink,
Willem Joseph Visseren, Filipo Nicolo di Vita, Frits Seemann Voogd,
Overl. Ouders Tiedink-streppel, Nellie van Amersfoort-Tiedink

Za.

21 juli ’18
Intenties:

Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian
Wim Schiphorst, Overl fam Bijvank, Willem Joseph Visseren,
Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde, Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek,
Anna Maria Suurmeyer-mulder, Berendina Maria Everharda Blom-v.d. Beld

29 juli ‘18
Intenties:

Woord en communieviering - Voorganger P.Kantoci
Overl. Ouders Freriks-Uiterweerd, Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik,
Willem Joseph Visseren, Overl. Ouders Elders-koers,
Overl. Ouders Boerkamp-Schiphorst

,
Zo.
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Kerkdiensten juli 2018
Protestantse gemeente
Zondag 1 juli

9.30 uur

Dhr. H.G. Dijkman – Vorden
Koffie na de dienst
Coll.: Jeugdwerk

Zondag 8 juli

9.30 uur

Ds. J.W.C. van Driel
Koffie na de dienst

Zondag 15 juli

9.30 uur

Ds. J.W.C. van Driel
Koffie na de dienst
Coll.: Heilig Avondmaal collecte voor
hetvakantiebureau.nl

Zondag 22 juli

9.30 uur

Ds. J.W.C. van Driel
Koffie na de dienst

Zondag 29 juli

9.30 uur

Ds. J.W.C. van Driel
Koffie na de dienst

See You Again: Zondag 8 juli 9:30 uur afsluiting jongste groep Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie
Zondag 1 juli

10.00 uur

Woord en communieviering
Voorganger J. Oude Voshaar mmv Con Spirito

Zaterdag 7 juli

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P.Sebastian mmv Con Spirito

Zondag 15 juli

10.00 uur

Woord en communieviering
Voorganger J. Oude Voshaar mmv Con Spirito

Zaterdag 21 juli

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Sebastian

Zondag 29 juli

10.00 uur

Woord en communieviering
Voorganger P.Kantoci mmv Con Spirito

Kontaktblad Loenen
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