Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.

februari 2019
Jaargang 48 – nummer 5
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Diensten
Als ik dit stukje schrijf moet de bevestiging nog plaatsvinden maar ik durf het al wel aan om iedereen te
bedanken voor de hartelijke ontvangst. Ik hoop dat we met elkaar een goede tijd tegemoet gaan in de kerk en
daarbuiten. Ik zal zelf in de komende tijd proberen kennis te maken her en der, soms omdat ik een tip heb
gekregen of zomaar uit mezelf, maar vraag er vooral ook om, ik vind het echt mooi werk
om mensen te spreken, levensverhalen te delen, geloof op het spoor te komen, te
luisteren. Alles wat maar nodig is voor een goede ontmoeting. Bellen kan, mailen,
WhatsApp of me aanspreken als je me ziet. Kortom, er hoeft niet iets aan de hand te
zijn, gewoon aangeven dat je het wel leuk vindt.
Kerkdiensten.
Ontmoeten kan zeker ook in de kerk. In de maand februari zie ik voor mijzelf drie diensten in het verschiet
en één keer een bekende gastvoorganger. 3 februari is de dienst voor iedereen, voor mij op dit moment ook
nog een verrassing, maar zeker een laagdrempelige dienst. 10 februari vieren we Avondmaal. Ik zal lezen over
het wonder van het brood, Marcus 6:30-44. Als we Avondmaal vieren dan doe we dezelfde gebaren als Jezus
ooit deed en zijn we ook in wezenlijk contact met Hem. Nemen, danken, breken en geven. Alles is voor het
eerst voor mij, en heel bijzonder om ook samen het Avondmaal te kunnen beleven. 17 februari gaat drs. K.
Bulens ons voor in de kerkdienst.
24 februari hebben we het voorrecht om twee ambtsdragers te kunnen bevestigen, Dea van Milligen en Dinie
Nieuwenhuis. Voor het eerst in het ambt en opnieuw in het ambt. Ze laten met deze stap zien dat we samen
kerk zijn en dat daar ook grondpersoneel voor nodig is. We willen graag wel van grote dingen spreken, van Gods
Koninkrijk en al zo meer, maar daar is mensenwerk essentieel voor. Ik lees nog een keer uit het evangelie naar
Marcus , 4:21-33, gelijkenissen over het Koninkrijk van God.
Wie is jouw held?
Zondag 3 Februari is er een Dienst voor Iedereen met medewerking van gospelkoor Next Generation uit
Apeldoorn. Het thema van deze dienst is: Wie is jouw held? Sven Kramer, Spiderman, Enzo Knol, Ronaldo, je
hond of misschien je opa? Iedereen heeft een held, en je hebt er vertrouwen in. Hij kan de wereld aan, en kan
wat soms onmogelijk lijkt.
Ook David en Jezus zijn echte helden, niet door spieren maar door de liefde van God. “ Hoe dan” zullen jullie
je misschien afvragen, nou daar gaan we het in de dienst van 3 februari over hebben en gospelkoor Next
Generation uit Apeldoorn gaat voor ons optreden en ook wij gaan met het koor meezingen. Het belooft een
swingende dienst te worden. Swing jij ook met ons mee?
See you again
Wat waren ze allemaal goed tijdens de musical “Het familieportret”. Tijdens de musical
kwam naar voren dat het niet uit maakt wie of hoe je bent, voor Jezus zijn we
onvoorwaardelijk belangrijk. Er was door 2 oudere kinderen bij het slotlied een swingend
dansje gemaakt, waarna de kinderen allemaal een welverdiend applaus kregen.
Het afgelopen jaar hebben we bij See You Again en bij de “Diensten voor Iedereen”
gecollecteerd voor de stichting Join4Energy. Samen met de acties heeft dit het mooie
bedrag van € 1100,- opgeleverd!
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Het aankomende jaar collecteren we voor stichting Raja. Tijdens de dienst werd er al een bedrag van €
240,27 opgehaald.
Er is landelijk een bedrag van € 24.225,- bij elkaar gespaard met doppen. Afgelopen jaar hebben wij 40 kg
plastic doppen weggebracht, iedereen bedankt voor het sparen. Wij blijven hiermee doorgaan.
Mocht u ook mee willen gaan doen, dan kunt u op de link de voorwaarden vinden waar de doppen aan moeten
voldoen: https://geleidehond.nl/pagina/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen
Diaconie
3 febr. Collecte Raja
Stichting Raja zamelt geld in voor twee professionele, betrouwbare straatkinderenprojecten in Bangalore en
Calcutta. De bestuursleden van Raja hebben daar zelf lange tijd gewerkt. De projecten hebben hard geld
nodig voor hun huidige en nieuw te ontwikkelen activiteiten om de straatkinderen te helpen. U kunt erop
vertrouwen dat iedere euro daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt! Raja (spreek uit: 'raa-dja') is een
populaire Indiase jongensnaam en veel straatkinderen heten dan ook Raja. Letterlijk vertaald uit het Hindi
betekent het ‘koning’. Met deze naam wil de stichting uitdrukking geven aan de waardigheid die straatkinderen
(jongens èn meisjes) toekomt. Meer informatie zie www.stichtingraja.nl
10 febr. Avondmaal collecte Dorcas
Dorcas is een internationale organisatie voor noodhulp en
ontwikkelingssamenwerking. Op het internationale kantoor in Andijk werken ruim
85 medewerkers en bij de landenkantoren ruim 300. Dorcas is een vrouw uit de
Bijbel (Handelingen 9). Zij stond bekend om haar gulheid en goede werken. De organisatie is naar haar
vernoemd.
In 1980 werd de stichting de Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG) opgericht. De
stichting had als doel om het evangelie in praktijk te brengen en mensen te ondersteunen die vanwege hun
geloof vervolgd werden. Dit betrof vervolgden in de destijds ‘gesloten’ landen in Oost-Europa. Deze mensen
leefden veelal in armoede.
Na de val van de Berlijnse Muur en de politieke hervormingen in Oost-Europa, werden deze landen beter
bereikbaar en ontstond de werkgroep Dorcas. De werkgroep richtte zich op het inzamelen en transporteren
van hulpgoederen naar diverse plekken in de wereld.
Op dit moment is Dorcas actief in 13 landen en helpen ongeveer 600 000 mensen.
Om inkomsten te verwerven maak Dorcas gebruik van (Dorcas)
kringloopwinkels.
Deze winkels worden gerund door vrijwilligers. Mensen kunnen
een bijdrage leveren aan (internationale) hulpverlening met de
ingebrachte goederen en levert structurele inkomsten voor
Dorcas. De winkels zijn ook een ontmoetingsplek voor velen en
de winkels dragen ook bij aan een circulaire economie en
vermindering van afval. In Nederland zijn er 31 Dorcas kringloop
winkels. Onlangs is er ook een geopend in Apeldoorn. Meer
informatie zie www.dorcas.nl
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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: € 232,90.

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.
Opbrengst december 2018: € 731,09
Giften
Wij ontvingen een gift van € 50,- (NN). Onze hartelijke dank hiervoor!
Kerkvoogdij
24 februari: Collecte catechese en educatie: Eigentijdse catechesematerialen
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd
makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen
ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan
de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof
‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken
bij voorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het
materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren blij ven leren over het christelijk
geloof op een manier die bij hén past.
Kontaktblad Loenen
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Kliederkerk 7 april
Save the date! Kliederkerk 7 april
De volgende Kliederkerk vindt plaats op zondag 7 april van 15:30 tot 17:30 uur op bassischool “De Poort”.
Binnenkort gaan we weer starten met het uitwerken van het thema, mocht je het leuk vinden om bij deze
Kliederkerk te helpen mail dan naar: Kliederkerk@pknloenenveluwe.nl
Kerk in actie
Graag wil ik de inzamelingsactie van Kerk in actie een nieuwe impuls geven. Ik heb het vermoeden dat veel
mensen niet weten welke materialen, welke men vaak wegdoet, nog waarde hebben. Om iets voor de medemens
te betekenen wil ik in eerste instantie voor een jaar de actie voor Loenen en omgeving coördineren.
De opbrengst van 2017 was euro 31.533,-. (Landelijk) Dit is een mooi bedrag. Op de site
www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties kunt u veel informatie vinden. Ik ontvang kratten van de organisatie om
alle spullen gesorteerd in op te slaan. Ik hoop van harte dat u mee wilt doen aan deze actie.
Alvast dank namens vele mensen die het niet zo goed hebben als de meeste mensen
onder ons. Hieronder volgen mijn gegevens en de materialen die men kan gebruiken.
Rikie van Binsbergen
Hameinde 10
7371 CS Loenen GLD
Telefoon: 055 5052458 of 06 12166038 E-mail r.binsbergen@upcmail.nl
1. Postzegels, ruim uitknippen
2. Geboortekaarten
3. Oude mobieltjes
4. Lege toners en cartridges
5. Buitenlands geld
6. Oud Nederlands munt- en briefgeld
7. Ansichtkaarten. Dit is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde
ruimte voor adres en postzegel. Bijna alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop
verzonden worden zijn oud papier. Er is nog wel handel in zelfgemaakte 3d kaarten, dubbele kaarten
van Anton Pieck, voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.
8. Eventuele verzamelingen uit inboedels die niemand wil hebben, maar misschien voor een verzamelaar
waarde heeft.
Graag de ansichtkaarten intact laten. Vooral oude
ansichtkaarten zijn welkom.
Denk bijvoorbeeld aan oude stadsgezichten.
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In Memoriam
In december 2018 ontvingen wij het bericht van het overlijden van Teunis Willems (Teun), hij is 91
jaar geworden en woonde aan de Eerbeekseweg 102.
Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe.
Verjaardagen
Op 8 februari hoopt de heer A. Dorland 85 jaar te worden. Hij woont: Mathilde
Wibautstraat 17, 7311 VA Apeldoorn.
Namens onze gemeente willen wij de jarige 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.
Vergadering Beraad van Kerken
Beraad van Kerkenvergadering is op maandag 4 februari 2019 om 19.30 uur in de Leerkamer van
het Jeugdhuis.
Dienst tussen de koeien
Dienst tussen de koeien op zondagmorgen 24 maart as. Voor de 4e keer wordt er onder het toezicht van de
Brandrode runderen een oecumenische kerkdienst gehouden in de Potstal van
Groote Modderkolk. Met het thema “Zaaien om te oogsten”, dominee
Oostenbrink en Pastor Kantoci als voorgangers en in samenwerking met
Natuurmonument en Verdandi wordt het weer een inspirerende dienst. Zet de
24e maart (aanvang 10.00 uur) dus alvast in je agenda.
H.Antonius-Abt kerk en Protestantse gemeente te Loenen Veluwe

Kopij volgend nummer
Voor het maartnummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 8 februari 2019 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 februari 2019.

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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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 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.
Seniorenmiddag 14 december 2018
Een nieuw jaar is weer begonnen, en de kerst ligt alweer enkele weken achter ons. Toch willen we als Diaconie
van de beide Loenense kerken graag even terugkijken op de seniorenmiddag van 14 december, die plaatsvond in
de Brink. We stonden deze middag stil bij wat kerst voor ons betekent, en hoe wij zelf vorm kunnen geven aan
dit feest van saamhorigheid en verbonden zijn met elkaar. We hebben samen gezongen en genoten van het
geweldige optreden van Duo Musiquette. Zij brachten niet alleen prachtige liederen ten gehore, maar maakten
ook indruk met het voorlezen van enkele mooie gedichten. Tijdens de pauze werd er gecollecteerd voor een
goed doel binnen Loenen. Dit jaar had Peuterspeelzaal Pippeloentje de eer om de opbrengst in ontvangst te
mogen nemen. Zij mochten het prachtige bedrag van maar liefst €174,65 ontvangen, waar ze uiteraard heel
erg blij mee waren.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag, en willen dan ook iedereen hartelijk danken voor zijn of
haar aanwezigheid en bijdrage aan deze fijne middag, op welke wijze dan ook.
Namens de Diaconie R.K Parochie en Prot. Gemeente, wensen wij u allen een gelukkig, gezond en liefdevol 2019
toe!
Koffiemiddag Pater Dekkerhuis
In 2019 willen we weer koffiedrinken op donderdagmiddag van 1430-1630 uur:
Data: 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 25 juli.
Iedereen is van harte welkom, dus ook uw buurvrouw of –man!!

De werkgroep
Kontaktblad Loenen
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Overdenking – Ds. Marcel Oostenbrink
Doorwandel het land in zijn lengte en zijn
breedte (Genesis 13:17)
De tekst uit het boek Genesis is een opdracht aan
Abraham om het land dat hij beloofd heeft
gekregen ook te gaan ontdekken. Loop er helemaal
doorheen, kijk naar alle mogelijkheden die
het biedt. Nu ik net begonnen ben aan het
predikantschap in Loenen vind ik dat wel
een mooie tekst. Voor mij is het ook wel
een opdracht om Loenen te gaan
ontdekken. Dat kan letterlijk wandelen
zijn, mogelijkheden genoeg. Maar het gaat
natuurlijk ook om mensen te leren kennen,
hoe er geleefd en geloofd wordt, hoe we met
elkaar kunnen meeleven. Ook om te ontdekken waar
ik zelf een bijdrage kan leveren aan het leven in
het dorp, wat de kerken te betekenen hebben.
Mooi om te kunnen beginnen en als je me daar een
eindje mee op weg wil helpen, graag! Een keer
kennismaken, wellicht ook letterlijk een eindje
samen wandelen, nodig me maar uit. Dat is
trouwens een open uitnodiging aan leden van de
kerk, maar aan anderen net zo goed.

Hopelijk komen we samen ook tot ontdekken, niet
zozeer van Loenen en omgeving, maar van wat ons
dieper drijft en bezighoudt. Paulus schrijft dat we
samen met alle heiligen in staat zijn om de liefde
van Christus te leren kennen, in zijn hoogte en
breedte, in zijn lengte en diepte. (Efeze
3: 18) Als we elkaar wezenlijk
ontmoeten, komen we ook dichter bij
Jezus Christus en zijn liefde. Het
Koninkrijk van God komt dichterbij als
we Christus in elkaar zien en als we ons
bewust worden hoe Hij al zelf ook ons
eigen leven gevormd en gestempeld
heeft. Samen met alle heiligen, zegt Paulus. Wie
dat zijn? Mensen van vlees en bloed die op de een
of andere manier door Gods liefde geraakt zijn.
Geen perfecte mensen, maar zo maar wat
medemensen, dorpsgenoten. Inderdaad niet door
kerkgrenzen en lidmaatschap bepaald, maar
oecumenisch en dan nog wat meer dan alleen
protestant en katholiek samen, die voor elkaar
open willen staan.
Een ontdekkingstocht of een kalme wandeling, en
de Heer loopt met ons mee.

Kerstmis 2018
Weer hebben we het Kerstfeest gevierd: de komst van het kindje Jezus.
Kwetsbaar in een kribbe- geen plek voor hem in de herberg.
Niet geaccepteerd door de grote wereld.
Wij hebben leren geloven: hét symbool voor belangeloze liefde, voor barmhartigheid.
Niet veroordelen, maar plaats maken.
En dan is daar ineens het gezin Tamrazyan. Geen plaats voor deze kinderen in ons welvarend land. Volgens de
rechtsregels moeten zij het land uit. Het recht heeft recht gedaan.
Huub Oosterhuis- aan wie wij zoveel mooie liederen te danken hebben- werd er door getroffen en schreef de
volgende tekst. Mooi gezongen door zijn dochter.

Laat ze blijven
Waar je bent geboren en getogen
Moet je daar vandaan?
Wie heeft dat beslist?
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Had je willen zijn geboren
Als je dat te voren wist?
Handen af, zingt mijn geweten
Laat ze blijven, laat ze blijven
God en bijna iedereen staat aan hun kant
God en bijna iedereen staat aan hun kant
Overheid, doe niet zo verbeten
Maak een beter, liever Nederland
De kerk in den Haag neemt het voor hun op. Niet uit rechtvaardigheid maar uit barmhartigheid. Kunnen wij
niet een beetje opschuiven?
Zolang hun dienst doorgaat kan er niet ingegrepen worden. Er wordt tijd en ruimte geschapen. Tijd voor
verder overleg. Maar ook tijd voor ons . Om na te denken.
Willen wijzelf wél een beetje opschuiven?
Bruno van der Werff
Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom
De klussenmorgen op het R.K. kerkhof enzovoorts is op de eerste dag van de maand februari.
Vrijdagmorgen. Inloop om 8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp
Liturgische vieringen
Za.

02 febr. ’19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Intenties:
Grada Johanna Blom-Linthorst, Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker,
Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren, Ouders BijvankVredegoor, Overl fam Bijvank, overl ouders Hogenkamp-Peters

Zo.

10 febr. ’19 Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom
Intenties:
Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders Klomp-Koers,
Bertus Havekes, Overl echtpaar Reulink-Harmsen

Za.

16 febr. ’19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Intenties:
Overl ouders Diks-Reulink, Antonia Grada Klomp, Overl ouders Uiterweerdten Broek

Zo.

24 febr. ‘19 Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci
Intenties:
Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik
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Kerkdiensten februari 2019

Protestantse gemeente
Zondag 3 februari

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Dienst voor iedereen
Koffie na de dienst
Collecte: Raja

Zondag 10 februari

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Heilig Avondmaal
Collecte: Dorcas

Zondag 17 februari

10.00 uur

Drs. K. Bulens – Apeldoorn

Zondag 24 februari

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Bevestiging D.v. Milligen/D. Nieuwenhuis
Koffie na de dienst
Collecte: Catechese en Educatie

See You Again: 3 februari Dienst voor iedereen 10:00 uur in de kerk.
17 februari jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 2 februari

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens

Zondag 10 februari

10.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito

Zaterdag 16 februari

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens mmv Con Spirito.

Zondag 24 februari

10.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito
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