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Als wij geven met ons hart, zal God het 

vermenigvuldigen. 
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Diensten 

 

 We leven in de tijd voor Pasen, 4 april zal het Pasen zijn en we hebben geen idee hoe we 

Pasen zullen vieren. wat we met Pasen vieren, dat weten we wel, Jezus leeft, opstanding, 

nieuw leven. En in die verwachting zullen we ook de maand maart weer ingaan. De 

kerkdiensten gaan fysiek niet door, we blijven films plaatsen op de website 

www.pknloenenveluwe.nl. We werken een paar weken nu samen met de kerk van Hall. De ene 

week komt de film uit Hall en de andere week uit Loenen. De pastor uit Hall Jolanda Aantjes 

zal ook in onze films te zien zijn en omgekeerd zal ik ook meewerken aan de films uit Hall.  

We zijn blij dat we in het weekend van Palmpasen een doopdienst in onze kerk hebben. Hij wordt gehouden op 

de zaterdag 27 maart om 14.00 in onze kerk. De dienst zal met een beperkt aantal 

aanwezigen gehouden worden, maar wel op zondag 28 maart voor iedereen te zien zijn 

op de website. Gedoopt wordt Clint Cornelis Herman Hamer, geboren op 28 september 

2020. Hij is de zoon van Mirjam en Niels Hamer-de Wilde.  Ze wonen aan de 

Eerbeekseweg 14. Een feestelijke dag. Jezus werd welkom geheten in Jeruzalem. Wij 

heten Clint welkom in de gemeenschap van de kerk en het verbond met God.  

 

Bezoeken doe ik met mate, één per dag, maar in noodgevallen ben ik altijd beschikbaar. 

Dus meldt dat vooral. Iedere zondag blijven we ook de bloemen van de zondag naar 

gemeenteleden bezorgen. Weet je van ziekte van iemand uit je omgeving of dat er op een andere manier wel 

wat steun nodig is, meldt ook dat vooral. Het vaccineren gaat langzaam maar zeker door, we weten niet hoe 

snel we weer wat gewoner kunnen gaan leven. En hoe we Pasen kunnen vieren? We zijn de komende weken met 

elkaar in gesprek en hopelijk kunnen we in het volgende kerkblad meer melden. 

Geschokt werden we door het overlijden op 8 februari van Christien Kantoci, echtgenote van Ivan Kantoci, die 

zo kortgeleden nog pastoraal werker was in Loenen en Eerbeek bij de RK parochie. Ook op deze plaats wensen 

we hem alle troost “en kracht toe, die hij nu zo nodig heeft.  Zijn adres is: Raccordement  3, 791 BX TWELLO. 

 

Diaconie 

 

Nog even dit … 

Verkiezingen! We mogen wat kiezen! Hoe vaak mopperen we niet, dat ze maar wat doen, 

dat er ons niks gevraagd wordt. Nu mogen we! Opnieuw onze keus bepalen! 

Belangrijk, want met die keus moeten we het waarschijnlijk vier jaar doen. Hoe gaat dat bij u, bij jou? Gewoon 

weer dezelfde partij als vier jaar geleden? Of is “daar stem ik altijd op” juist nu een goeie reden om eens wat 

verder te kijken? Om nog eens even stil te staan bij wat er in de afgelopen paar jaar zoal gebeurd is. En of 

dat goed was. Of dat het best anders kan, of anders moet. Om behalve naar ons eigen belang wat meer te 

kijken naar het belang van een ander. Iemand bij u in de straat, of iemand ver weg. Kiezen we voor meer 

welvaart, of meer welzijn? Voor hebben, of voor zijn? Voor alles nu, of ook genoeg voor later? Voor meer, of 

voor genoeg? 

Oh ja, dat is waar: genoeg, tevreden, barmhartigheid. En “je naasten als jezelf” …. 

Gelukkig hebben we nog een paar weken om er goed over na te denken! 

Diaconie Protestantse Gemeente. 

 

“Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. 

Daarom collecteren we voor vrouwen in Ghana.”  

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Biddagcollecte Kerk in Actie  Werelddiaconaat Ghana 

 

Collecte 7 maart: Een beter inkomen voor boerinnen. 

Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook 

wel karitebomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen 

die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te 

verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze 

wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.  

Meer lezen kerkinactie.nl/boeringhana 

 

Opbrengsten collectes:  

De collectes tot en met januari hebben definitief opgebracht: 

€ 1.410,00 ten behoeve van vluchtelingenkinderen in Griekenland; daarin 

begrepen een gift van € 1.000 van echtpaar NN; 

€ 345,00 ten behoeve van St. Ubuntu, het project van See You Again. 

 

Daarnaast ontvingen we een fijne gift van € 500 van een ander echtpaar NN, waar de diaconie zelf een goede 

bestemming aan mag geven.  

 

Wat is het mooi om te zien dat we nog altijd een warm hart hebben voor onze minder bedeelde medemens. 

Voor alle bijdragen, klein of groot, hartelijk dank!  

 

Kerkrentmeesters 

 

Resultaten Kerkbalans 

Het thema van de actie was dit jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De 

inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tot nu toe 

heeft u € 55.165,-  toegezegd. Dat is € 1.501,50 meer dan vorig jaar. Voor het 

Kontaktblad is € 4.383,-  toegezegd. Dat is €108,- meer dan vorig jaar. Een mooi resultaat! We zijn blij met uw 

toezeggingen en willen u daarvoor hartelijk danken! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 

blijven vervullen. Ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen met deze actie danken we voor hun inzet. 

 

Giften 

In de afgelopen maanden hebben we meerdere giften ontvangen. Enkele van deze giften waren nog niet 

vermeld: November: € 5,- (N.N.), December: € 200,- voor het orgel (N.N.), € 100,- (N.N.).  En in de afgelopen 

weken mochten we ook giften ontvangen: € 150,- , €100,-, € 25,- voor de videocamera, € 25,- (allen N.N.). 

We danken alle gevers voor hun bijdrage! 

 

Oud IJzer 

Ook in januari heeft u uw oud ijzer ingebracht. Hierdoor konden we € 681,53 bijschrijven op de gezamenlijke 

rekening! Een mooi bedrag als start van dit jaar. 

U kunt elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren op het terrein van 

Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.  De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven 

over de benodigde maatregelen rondom Corona.  
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Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat 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 één van de zes 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan 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 

14 maart: Collecte voor de kerk 

Ook in deze tijd, nu we nog niet kunnen samenkomen in de kerk, vinden we het belangrijk om 

verbinding met elkaar te houden en elkaar op andere manieren te inspireren met Gods boodschap. De 

collecte is bedoeld om dit te kunnen realiseren. 
28 maart 2021 - 40dagentijdcollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 

PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan 

elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de 

PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is 

een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het 

paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen 

nieuw leven mogelijk is. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd 

      

Vakantiegeld samen delen 

 

Vakantiegeld Samen Delen 

Veel mensen hebben de gewoonte om in de winter na te denken over de 

vraag waar zij deze zomer naartoe op vakantie gaan. Nu is op vakantie gaan 

sinds het uitbreken van de coronapandemie niet meer zo vanzelfsprekend 

als het voor veel mensen was. Maar wist u dat er ook veel mensen zijn voor 

wie dat nooit vanzelfsprekend is geweest? Voor hen is een vakantie of zelfs 

maar een dagje uit simpelweg onbetaalbaar.   
 

In onze samenleving zijn grote verschillen in inkomen. Veel mensen hebben het goed, maar ook veel mensen 

moeten rondkomen van weinig geld (vaak onzichtbaar voor de buitenwacht). In de kerk geloven we dat alle 

mensen er beter van worden als we met elkaar delen. Dat doen we in tijden van vreugde en verdriet, met 

aandacht en praktische hulp. Maar je kunt ook geld delen. Ruim 25 kerken in de gemeente Apeldoorn doen al 

meerdere jaren mee aan de actie Vakantiegeld Samen Delen. Soms is voor de ontvangers de ervaring gezien te 

worden nog belangrijker dan het geld dat wordt ontvangen. Een hartverwarmende actie! 
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De actie is ooit opgezet om mensen bewust te maken van grote verschillen in inkomen en om echt het verschil 

te maken voor mensen in de eigen omgeving. Dat is nog altijd het uitgangspunt. Daarom zijn er werkgroepen, 

die in een eigen wijk, dorp of buurtschap de actie verzorgen. 

Ook de Protestantse Gemeente Loenen heeft besloten mee te gaan doen. Zo haken we aan bij de bestaande 

actie en richten ons tegelijk op onze eigen vertrouwde omgeving: dorp Loenen. Voor de actie worden de 

burgerlijke grenzen van de Gemeente Apeldoorn aangehouden (niet de kerk-grenzen) en dat geldt ook voor de 

grenzen van dorp Loenen. 

 

Op dit moment is onze werkgroep bezig om de actie op te zetten in ons dorp. Vanaf april staat de actie open 

voor giften en aanvragen en de actieperiode loopt tot en met begin juni. Alle inwoners van Loenen kunnen 

meedoen! Komende tijd zult u vaker aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt 

doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren.  We hopen op draagvlak voor deze actie in ons dorp! 

Bent u nu al nieuwsgierig naar de actie? Zie www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

Hartelijke groet, Diaconie Protestantse Gemeente. 
 

Graag Gedaan 

 

GRAAG GEDAAN IN LOENEN 

Met een beetje “tijd” kun je al een zinvolle bijdrage leveren aan het leven 

van anderen. Graag Gedaan is onder andere op zoek naar vrijwilligers voor 

vervoer. Heb jij af en toe een uurtje over en vind je het leuk om iets voor je 

medemens te doen, meld je dan aan bij Graag Gedaan op nummer 06-

30768921. Dank je wel en tot ziens! 

 

Verlenging oude grafrechten kindergraven 

 

De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar 

rechthebbenden/belanghebbenden van kindergraven op het gemarkeerde veld waarvan de 

grafrechten reeds lang zijn vervallen. 

Dit gemarkeerde veld ligt ca. 50 meter achter de ingang van de begraafplaats aan de linker 

kant.  

Indien de grafrechten niet worden verlengd vóór 1 februari 2022 zal de Protestantse Gemeente te Loenen 

Veluwe de nog aanwezige grafbedekking verwijderen en kan het graf geruimd worden. (zie ook de geplaatste 

bordjes bij het betreffende gemarkeerde veld). 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Aleman, ouderling-kerkrentmeester, tel.055-

7852672 (na 18:00 uur)  email: krmloenen@gmail.com 

Financiële info januari 2021 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Januari              5.950,50   5.950,50 55.165,00 

Collectes diensten: 

Januari          55,00           55,00 

 

http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/
mailto:krmloenen@gmail.com
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Huwelijksjubilea  

 

Op 2 maart hopen Hennie en Johan Wansink-Hols hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Hackfortweg 40, 

7371 BM Loenen Gld. 

 

Op 12 maart hopen Janneke en Chris Brinkman-Schulz hun 40-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Hoofdweg 189, 7371 GH Loenen Gld. 

 

Op 26 maart hopen Dicky en Henk Verheul-Limpers hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.  

Klarenbeekseweg 2, 7371 HA Loenen Gld. 

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

fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

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 

Cultuurhuis Pater Dekker, 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 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

 

SAMEN IN DE VASTENTIJD 

 

We weten het allemaal. Door Corona zijn onze contacten vervaagd. Het gevoel van samen in de kerk zitten is 

verdwenen. We proberen door middel van de kerktelevisie toch contact te houden en erbij te horen. 

En intussen begint de 40-dagen tijd. Te midden van onze eigen problemen worden we uitgenodigd om stil te 

staan bij het verhaal dat eindigt met de dood en de opstanding van Jezus. Maar ook met zijn evenbeeld: de 

lijdende en minderbedeelde mens op dit moment waar ook ter wereld. 

We willen u uitnodigen voor een experiment. 

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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Kan de solidariteit met deze mens ons helpen om een gemeenschappelijk gevoel van kerk-zijn te ervaren? 

We doen dit door middel van een gemeenschappelijke gelijktijdige sobere soepmaaltijd ieder op zijn eigen plek 

op woensdag 10 maart om 18.00 uur. 

De voorbereiding.  

In de week voor 10 maart probeert u in de krant een verhaal of een foto te vinden die u bijzonder aanspreekt 

en die de hulpbehoevende ander tot onderwerp heeft. Die mag dichtbij tot 

heel ver weg zijn. Knip dat stukje uit de krant en bewaar het. 

We maken dit jaar tomatensoep. Bij de supermarkt koopt u per persoon een 

middelgrote ui en 200 gram rijpe tomaten. Kijk bij de broodafdeling en kies 

een extra lekker broodje uit. Waarschijnlijk heeft u wel wat basilicum of 

andere tuinkruiden in voorraad. En een beetje paprikapoeder voor de extra 

smaak. Een blokje groentebouillon heeft u vast ook wel. 

Op 10 maart rond 17.00 uur legt u de ingrediënten voor u op tafel. Het stukje uit de krant legt u bij een 

andere stoel. Probeer het rustig voor uzelf te maken en laat de gedachten naar boven komen die het voedsel 

en het krantenstukje bij u opwekken. Steek er een kaarsje bij aan. En voel u verbonden met de andere mensen 

die nu hetzelfde doen. Ook al kun je ze niet zien. 

Wanneer dit voor u voldoende is, neemt u het voedsel mee naar de keuken. Zoek een mooi muziekje uit. 

Misschien een CD met de Mattheus Passion?  Pel de ui en snijdt hem in kleine stukjes, fruit ze even heet aan 

en laat dan op een laag pitje glazig worden. Neem daarna een pan met wat water, was de tomaten, snijdt ze in 

kwarten en verwijder het harde stukje uit het hart. Breng aan de kook met een blokje groentebouillon en 

eventueel een beetje paprikapoeder. Doe na 10 minuten de ui erbij en laat nog even doorkoken tot de tomaten 

goed gaar zijn. Haal van het vuur af en maak fijn met een staafmixer of een blender. Voeg de kruiden toe en 

laat nog even op een laag vuurtje staan. Intussen kunt u de tafel dekken en bestek en servies pakken.  

Zet het eten op tafel, misschien kunt u het delen met uw partner of met uw gezin. Als extra gast heeft u in 

ieder geval de persoon uit het krantenstukje. Die krijgt een eigen stoel. Bedenk dat anderen op dit moment 

hetzelfde eten, over dezelfde dingen nadenken en voel daarbij de verbintenis die wij allen nu hebben met 

Jezus. Zo kunnen we toch even samen kerk zijn! Eet in alle rust het klaargemaakte voedsel op. Geniet ervan en 

proef hoe de eenvoudige ingrediënten iets bijzonders vormen. En denk aan de extra gast die bij u aan tafel 

zit. En als u klaar bent met eten en overwegen- rest alleen nog de afwas! 

Eet smakelijk! 

De collecte is dit jaar voor ons project van de Vastenactie: Banknummer: NL 21  INGB 0000 0058 50 

t.n.v. Vastenactie 2020 o.v.v. project 401616. Voor info zie de Clara. 

    

Om het gevoel van gemeenschap zichtbaar te maken hebben we het volgende idee. U kunt een foto of een 

selfie van u maken, misschien in de keuken of anders aan de tafel. Deze foto kunt u sturen naar ons 

secretariaat:  secretariaat@franciscusenclara.com . Wij zorgen dan dat uw foto geplaatst wordt op de 

website van de parochie: www.franciscusenclara.com . Wanneer u op de website in de linker kolom gaat naar 

vastenactie 2021 en klikt op sobermaaltijd-foto’s dan ziet u wie er allemaal nog meer een foto gestuurd 

hebben. We hopen dat het een grote bonte mengeling van bekenden en onbekenden wordt!  

Zegt het voort en vraag aan anderen om mee te doen. 

De MOV-groep 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@franciscusenclara.com
http://www.franciscusenclara.com/
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                 Overdenking - Begrip 

 

Want Hij weet hoe we gemaakt zijn, bedenk maar 

dat we stof zijn (psalm 103:14) 

In het scheppingsverhaal komt de schepping van de 

mens in Genesis 2 aan de orde, we zijn 

geboetseerd, gemaakt uit de grond, uit de aarde, 

uit stof. Bij een uitvaart kan het nog eens 

aangehaald worden: aarde tot aarde, stof tot stof. 

En op dat moment heeft dat mogelijk 

een wat troosteloze klank. Maar als ik 

deze tekst aanhaal midden in de crisis 

van alles wat nog niet kan, ons niet 

weten hoe de toekomst er uit ziet en 

hoeveel er van ons gevergd wordt, in 

volhouden, doorzetten en geduld, dan 

komt er uit deze tekst voor mij iets 

heel anders tevoorschijn. God weet wel 

dat we mensen van stof zijn, van aarde en klei. Op 

andere plekken in de bijbel wordt er van de mens 

veel verwacht, hij heeft een opdracht om de aarde 

te beheren en te bewaren. En wordt ook tot dienst 

van God en zijn Koninkrijk geroepen. We worden op 

een hoger plan gesteld. De mens is als een Atlas die 

de wereld draagt. Maar hier in dit Bijbelvers over 

het stof, is er een heel andere invalshoek. Stof 

zijn we, wat stellen we voor, waar leidt ons leven 

nou toe. Op andere momenten kan dat wat 

mismoedig klinken, maar midden in onze pandemie 

komt het mij bijzonder troostend over.  

 

God heeft meters begrip voor onze onmacht, voor 

wat we niet veranderen kunnen, voor waar we in  

 

 

 

 

falen soms ook en voor de momenten waarop we er 

niet tegen kunnen. We zijn maar stof. 

Een soortgelijk begrip komt ook voor in de 

Hebreeënbrief waar in hoofdstuk 4 geschreven 

wordt dat we een hogepriester in de hemel hebben, 

Jezus, die kan meevoelen met onze zwakheid. Hij 

heeft immers on mensenleven gedeeld, heeft 

geleden, hij weet wat je kan 

doormaken.  

In deze 40-dagentijd, in deze 

lijdenstijd, tijd voor Pasen, wil ik 

dit goddelijke begrip voor ons maar 

een keer goed neer zetten. Val je 

zelf niet te zwaar als je het leven 

nu moeilijk vindt. Wees niet te boos 

op jezelf als je even geen held 

bent, of even geen creatief idee voelt om het nu 

online op te pakken. Er is begrip in de hemel, veel 

begrip. En laten we dat vooral ook met elkaar 

hebben. Als je je onmogelijkheden accepteert, 

komen er van zelf weer frisse ideeën tevoorschijn. 

Het zal zo zijn. Na de tijd van Zijn lijden, komt de 

Opstanding. En moedeloze mensen zullen kracht 

krijgen. Dezelfde grond waaruit wij gemaakt zijn, 

gaat toch weer bloemen geven, een voorjaar, nieuw 

leven. In de grond, in het stof zit de hoop al 

verborgen.  

Een nog niet zo’n uitbundig paaslied zegt:  

De aarde is vervuld, van goedertierenheid,  

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 

Gods goedheid is te groot, voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood, door heel het leven heen. 

 

Ds Marcel Oostenbrink 

 

Kerststukjes RK kerkhof 

 

Het is alweer enige tijd geleden dat het kerstmis was. We zitten nu reeds in de paascyclus. 

Een vriendelijk verzoek om de kerststukjes van de graven van uw geliefden te halen. De 

mooiigheid is er wel vanaf. Misschien kunt u het onderstuk weer opnieuw gebruiken. Na 15 

maart verwijderen wij de kerststukjes, mocht dat nog niet gebeurd zijn. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
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Kopij volgend nummer 

 

Voor het april nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 maart 2021 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 maart 2021. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Daklozen in Loenen???!!! 

 

Beste lezers kontaktblad Loenen/ Eerbeek, als redactie zagen we dat we een pagina te weinig aan kopij 

hadden, een pagina schrappen was ook geen optie, vandaar dit artikel dat al een jaar wegens corona op de plank 

lag.   

Nederland telt ruim 40.000 dak/ thuislozen, relatief meer dan bv de ver. Staten van Amerika. Loenen zou dan 

recht hebben op/ last moeten hebben van (doorhalen wat niet verlangd wordt) ongeveer 10 daklozen. 

Apeldoorn is aangewezen als één van de gemeenten waar daklozen “mogen” “verblijven” toevallig. 

Bij daklozen denken veel mensen aan drank en drugsverslaafden die specialistische hulp nodig hebben, zielig 

misschien maar ver van ons bed. De laatste jaren is het aantal daklozen in Nederland echter verdubbeld door 

heel andere categorieën mensen: mensen in financiële moeilijkheden door een scheiding, werkloosheid, 

torenhoge hypotheekschuld, hoge huren in de vrije sector en ellenlange wachtlijsten voor sociale 

huurwoningen. En inderdaad, ook afgewezen asielzoekers die niet kunnen/ willen terugkeren?  

Kun je blijven denken: eigen schuld- dikke bult? De boodschap van veel organisaties is: Het kan iedereen 

overkomen, ook heel “normale” mensen. Veel mensen denken, ok 

het is nu even moeilijk met mijn geld, ik slaap wel een maand in 

mijn auto of bij vrienden en dat gaat in het begin ook wel. Maar 

al snel krijgt iedereen genoeg van je en je begint er steeds 

slechter uit te zien wat de zaak er niet beter op maakt. Uit 

onderzoeken is gebleken dat een gezin met kleine kinderen die 

allemaal netjes gewassen en schone kleren aan na een paar 

weken op straat geleefd eruit zagen alsof ze jaren op straat 

geleefd hadden, er was geen verschil te zien meer met 

langdurige daklozen.  

We kunnen geld geven aan bv “de Herberg” in Apeldoorn, of zelfs als vrijwilliger daar een keer in de maand 

meehelpen koken, dat moeten we ook vooral blijven doen. We zouden ook een extra stap kunnen zetten door- 

heel bescheiden- vier “normale” daklozen uit te nodigen in ons mooie dorp. Zo ontlasten we de grote druk die 

er is in de grote steden. Vier- dan zijn ze niet alleen en vier krijg je nog wel in een auto voor het spreekuur in 

Apeldoorn met de sociale raadsman en dergelijke. Bij strenge vorst toch ergens onderdak tijdelijk. Ook willen 

we graag dat ze minstens éénmaal in de week ergens onder de douche gaan en hun kleren wassen en naar de 

dokter en de tandarts gaan, misschien ook in Apeldoorn. Onder die voorwaarden vragen we aan de Loenense 

bevolking: wilt u hen éénmaal per jaar uitnodigen voor een warme maaltijd? We willen graag 100 aanmeldingen, 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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dat zijn er ongeveer twee per weg (want in Loenen hebben we maar één straat). Dan hebben ze in elke weg wat 

kennissen als er wat aan de hand is misschien en voelen ze zich niet zo verloren.  

Gaan die mensen niet bedelen of op een andere manier overlast veroorzaken? Dat willen we niet en bedelen is 

trouwens in Apeldoorn verboden. Voor de belasting en soms aangepaste uitkering is een postadres nodig in de 

gemeente waar daklozen verblijven, dat kan niet iedereen zijn wegens onaangename gevolgen voor de 

afvalstoffenheffing voor alleenstaanden en mensen in de bijstand bv. We zoeken ook een soort dagbesteding. 

Wat we zeker niet gaan zoeken is onderdak, daar zijn andere instanties voor. We kunnen wel menselijk contact 

en begrip aanbieden, af en toe vervoer naar Apeldoorn, al hun problemen kunnen we zeker niet oplossen, gaan 

we ook niet proberen. 

Wie wil samen met mij een werkgroep oprichten om wat ideeën uit te werken, één en ander na de coronatijd en 

als we allemaal gevaccineerd zijn uiteraard. 

Henk Bastiaans  

Molenbeek 79  7371 SW Loenen 

055-5051716 

 

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten 

 

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 

februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De 

teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. 

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 

gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie 

intenser te beleven. 

 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Enkele citaten van 

deelnemers aan de vorige digitale retraite: “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen 

om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.” 

“Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!” 

“De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen 

moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers 

worden.” “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment 

van aandacht en bezinning.” 

  

Aantal deelnemers 

Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en 

Vlaanderen. 

 

Hoe?  

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen 

gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. 

 

Zoom-meditaties 

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd 

om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze 

geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden 

zijn. 

about:blank
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Inspiratie 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op 

ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun 

gebedservaringen delen.  

 

Een productie van ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens 

de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun 

gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer 

bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

 

 

Inleveren kopy kontaktblad 

 

 

Maand uitkomen Per post Per mail 

April 11 Maart 12 Maart 

Mei 8 April 9 APril 

Juni 13 mei 14 mei 

Juli 10 juni 11 juni 

Augustus 15 Juli  16 Juli 

September 12 Augustus 13 Augustus 

Oktober 9 September 10 September 

November 14 Oktober 15 Oktober 

December 11 November 12 November 

Januari 2022 9 December 10 December 

 

 

Liturgische vieringen 

 

Za. 6 mrt. '21 Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 
 Intenties: Bertus Havekes, Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst,  

    overl. ouders Uiterweerd-ten Broek 

 

Zo. 14 mrt. '21 Woord-en Communieviering – voorganger A. van de Werff 

 Intenties: Overl. ouders Klomp-Koers, Hendrik Epskamp, overl. echtpaar Reulink-Harmsen 

 

Za. 20 mrt '21 Eucharistieviering – voorganger P. Hermens 

 Intenties: Overl. fam. Diks-Reulink, Johanna Antonia v/d Gouw-Hurenkamp 
 

Zo.  27 mrt '21 Eucharistieviering – voorganger P. Hermens 
 Intenties: Alberta Petronella Reints-Aarnink, Gradus Biezeman, Gerda Schiphorst-Schut 

 

about:blank
about:blank
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Kerkdiensten maart 2021  

 

Protestantse gemeente 
 

Kerkdiensten vanuit Loenen of Hall zijn te bekijken op www.pknloenenveluwe.nl  

 

Collectes voor de maand maart: 

 

  7 maart: Vrouwen in Ghana  

 

14 maart: Voor de kerk 

 

21 maart: Diaconie 

 

28 maart: JOP – PaasChallenge 

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 
 

 

Zaterdag 6 maart  19.00 uur  Eucharistieviering  

      Voorganger P. Sebastian  

 

Zondag 14 maart   10.00 uur Woord- en Communieviering 

      Voorganger A. v/d Werff  

 

Zaterdag 20 maart  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hermens  

 

Zaterdag 27 maart  19.00 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hermens 

 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/

