Wat u hebt is niet zo belangrijk
Wie u bent is belangrijker
Nog veel belangrijker is met wie u bent
alle dagen van uw leven.
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Diensten
En opnieuw een maand waarin we nog niet helemaal open kunnen. Tot dusver waren 30 personen per dienst
welkom en zongen we niet, we hebben enige hoop dat dat deze maand iets beter wordt, volg daarvoor ook de
berichten op de website, daar staat de actuele informatie. U hoeft zich niet op te geven, tot dusver ging dat
steeds goed.
6 juni hou ik de preek over Ruth 1, het verhaal van de berooide Naomi in een vreemd land.
We zien de sloop van het jeugdhuis vorderen, met alle herinneringen van dien. De
zondagschool, maar ook de meisjesvereniging Ruth en vrouwenvereniging Naomi
bijvoorbeeld. Goede gelegenheid om Ruth en Naomi in de juni maand in de kerkdienst
voorbij te laten komen. Na de dienst houden we zo mogelijk het koffiedrinken weer
buiten.
13 juni bevestigen we dan eindelijk in het ambt Ilja Waszink-Schoneveld en Erna de Croon-Limpers. Zij zijn
dit jaar al ruim begonnen in hun ambt als jeugdouderling, maar de officiële bevestiging is in deze dienst.
Jettie Tolman-Jochems wordt in deze dienst herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
Bijzonder als mensen zich willen inzetten voor de gemeenschap rond het Woord, voor de Heer en zijn Kerk,
voor jong en oud. Deze dienst is bestemd voor de kinderen en jongeren van de gemeente en hun ouders en
enkele genodigden van de familie van de ambtsdragers. Daar zult u vast begrip voor hebben, de dienst wordt
wel later op de zondag via YouTube via de website van de kerk pknloenenveluwe.nl mee te beleven. Het thema
van de dienst is: wat is kostbaar voor jou?
20 juni zal ds mw Mooi uit Deventer de gastvoorganger zijn. 27 juni vieren we het
Avondmaal, de wijn en druivensap zal in elk geval in kleine glaasjes geschonken worden
en of het zittend in de banken of staand in de kring gevierd wordt, zien we tegen die
tijd. De preek komt weer uit het boek Ruth, hoofdstuk 2: Hoe kom je de grote
tegenslag weer te boven?
Diaconie
Avondmaalcollecte 27 juni
Collecte Kerk in Actie Noodhulp
Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran
via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke
en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de
kinderen geven.
Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos
“Het is het Wereldvluchtelingendag geweest.
Daarom collecteren we voor vluchtelingen in Griekenland”.
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Opbrengsten:
De Avondmaalscollecte op Goede Vrijdag ten behoeve van hulp aan boeren op Java bracht € 95,40 op.
De collecte op 1e Paasdag bestemd voor kansarme jongeren in Zuid-Afrika kende een opbrengst van € 256,25.
Op zondag 11 april was de collecte met een bedrag van € 85,90 bestemd voor de
algemene middelen van de Diaconie.
Verder ontvingen wij een tweetal giften:
- van NN een bedrag in collectebonnen van € 15, bestemd voor de actie
Vakantiegeld Samen Delen;
- een bedrag van € 50 van mevrouw NN in Zwolle, te besteden naar eigen inzicht; ook dit bedrag hebben wij
bestemd voor de actie Vakantiegeld Samen Delen.
Alle gevers weer hartelijk dank! Weet dat uw bijdrage ten goede komt aan minder bedeelden ver weg of dicht
bij.
Vakantiegeld Samen Delen – actie tot en met 3 juni!
Het lijken soms twee gescheiden werelden: de mensen die het financieel goed hebben en de mensen die leven
van heel weinig. De actie Vakantiegeld Samen Delen, die gedragen wordt door 30 kerken, verbindt beide
groepen: we geloven in samen delen.
Helpt u mee de actie te laten slagen, door te delen van uw vakantiegeld? Elk bedrag is welkom!
Heeft u het financieel minder goed getroffen, doe dan een aanvraag om een bijdrage te ontvangen.
Alle informatie leest u op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Giften kunnen nog tot en met 3 juni worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld
Samen Delen. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de actie. Dank!
Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.
Kerkrentmeesters
20 juni: Collecte voor de kerk.
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.
Giften
In april mochten we € 100,- (N.N.) ontvangen. Hartelijk dank voor uw gift!
Oud IJzer
In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht. In april en begin mei is de container opnieuw geleegd. Dit
leverde respectievelijk € 368,20 en € 292,08 op. Een mooi bedrag! Het inleveren van uw oud ijzer is de moeite
waard; het levert op dit moment een mooi bedrag per kilo op!
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.
Jan Nijhof
055-5051028
Henk Kok
055-5051102
Tonnie Wansink
055-5051873
Chris van Oorspronk
06-21271999
Jan Brugman
055-5051458
Ap Kobussen
055-5051136
De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.
Financiële info april 2021
Kerkelijke bijdragen
April
Collectes diensten:
April

Maand:
3.351,54
121,60

T/m maand:
28.922,29

Toegezegd:
55.165,00

327,60
Het Jeugdhuis

Op 7 november 1926 deed Ds. Willem Cornelis Mense als predikant zijn intrede in Loenen. Dominee Mense was
een echte verenigingsman, hij richtte o.a. de jongelingsvereniging OBADJA op. Bij zijn vertrek in 1935 liet hij
in Loenen een bloeiend Christelijk verenigingsleven achter. Al die spelers op het kerkelijk erf moesten voor
hun bijeenkomsten zich behelpen met het lokaaltje dat tegen de pastorie aangebouwd was, er was dringend
behoefte aan een groter verenigingsgebouw in Loenen. In 1936/1937 kwamen er dan ook allerlei acties om aan
geld te komen voor een nieuw onderkomen. Er kwam een verloting en er werd een bazaar in “De Bronkhorst”
gehouden, dat toen een dependance van hotel de Vrijenberg was, dat bracht 1600 gulden op. Verder kwamen
er veel giften binnen zelfs een van duizend gulden, voor die tijd geen
kleinigheid. Vrij spoedig was men zover dat ze de architect T. G.
Slijkhuis uit Apeldoorn een ontwerp konden laten maken en dat aannemer
J. van Tongeren uit Beekbergen op 19 juli 1937 opdracht kreeg tot de
bouw van het Jeugdhuis. Om kosten te besparen gingen leden van de
jongelingsvereniging met schop en kruiwagen de bouwput uitgraven. De
totale bouwkosten, inclusief centrale verwarming, voor zowel het nieuwe
Jeugdhuis als de bestaande pastorie bedroeg 10.600 gulden.
Al op 12 en 13 december 1937 werd het gebouw plechtig in gebruik
genomen, waarbij door leden van verschillende verenigingen een
historisch kostuumtoneelstuk opgevoerd werd, getiteld “De kracht van hunne kracht”, een stuk over het leven
van Juliana van Stolberg. Het toneelstuk was zo’n succes dat ik jaren later na de oorlog nog iemand hoorde
zeggen: “het was zo mooi, het leek wel spel van beroepsspelers”.
De vaste gebruikers van het begin van het Jeugdhuis waren, op:
Zondag
meerdere groepen zondagsschool
Maandag
jongelingsvereniging (OBADJA)
Dinsdag
afwisselend de mannenvereniging (IN DIENST DER KERK) en de vrouwenvereniging (NAOMI)
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Woensdag
catechisatie’s
Donderdag
eerst de kleine en daarna de grote meisjesvereniging (RUTH)
Vrijdag
bibliotheek van OBADJA
Zaterdag
knapen vereniging. (SPES: Staat Pal En Strijd)
Min of meer vaste gebruikers waren: de zuigelingenzorg en de naaischool en later de Plattelands vrouwen.
Het oude lokaaltje bleef behouden en werd gebruikt voor kerkenraadsvergaderingen en aannemingscatechisatie.
De meest gebruikte zaal- de kleine zaal- noemde men de klokzaal, omdat daar een klok hing. De grote en kleine
zaal waren gescheiden door een corridor van twee reien schotten, die doorliepen tot aan het plafond en bij
een toneelavond door een timmerman werden verwijderd.
Rond 1970 kreeg het Jeugdhuis met behulp van
vrijwilligers een grondige opknapbeurt en vervielen de
dubbele rij schotten, ze werden vervangen door een
enkele schuifwand. Gelijktijdig gebruik van de twee
lokalen lukte niet meer en daarom werd de kelder
onder het toneel geschikt gemaakt voor de kleintjes
van de zondagschool.
Tijdens de oorlogsjaren heeft het Jeugdhuis aan van
alles en iedereen onderdak gegeven. Het begon al
tijdens de mobilisatie met inkwartiering van
Nederlandse soldaten en tijdens de meidagen in 1940 kregen evacuees uit Dieren er onderdak. Later
verbleven er een tijdlang evacuees uit Arnhem en vonden zogenaamde hongertrekkers er onderdak. Ook waren
er verschillende keren Duitse troepen gelegerd. Tijdens de laatste oorlogsdagen werd niet alleen het
Jeugdhuis door de Duitsers gevorderd maar ook de Pastorie, het gezin van de dominee heeft toen tijdelijk in
de kerk gelogeerd. Direct na de bevrijding hebben er nog kinderen van de openbare lagere school les gehad.
Rond 5 december gingen de leerlingen van de hogere klassen van de openbare scholen naar Tivoli in Apeldoorn,
daar voerde het A.S.K. (Apeldoornse Sinterklaas Kommisie) een toneelstuk op. Maar vervoer naar Apeldoorn
gaf nog problemen en daarom kwam A.S.K. naar Loenen en voerde het toneelstuk “Gaitjan naar den Haag” in
het Jeugdhuis op, voor ons als oorlogskinderen de eerste keer dat wij zo iets zagen. Geweldig, wij hadden nog
nooit film of toneel gezien. Ook kerstmis van de zondagsschool werd weer in het Jeugdhuis gevierd. Twee
zondagen voor kerstmis gingen de kinderen van de kanaalschool lopend naar het Jeugdhuis om gezamenlijk de
kerstliedjes in te studeren. Leden van de jongens- en meisjesvereniging studeerden ieder jaar een toneelstuk
in, dat werd opgevoerd tijdens het jaarfeest. Op een donderdagavond voor donateurs van de
meisjesvereniging en op vrijdagavond voor de donateurs van de jongensvereniging.
Wegens kolengebrek werd de centrale verwarming tijdens de oorlog afgekoppeld en kreeg het Jeugdhuis twee
kachels. Tijdens de repetitie-avonden van toneel bracht Bertus van Boven, die in het Loenense bos woonde,
altijd een zak vol met kachelhout uit het bos mee, zodat we er toch warm bij zaten. Op de woensdagavonden
van 8.00 tot 9.00 uur was er altijd aannemingscatechisatie. Die begon met het overhoren of we de bijbeltekst
die ons was opgegeven, hadden geleerd. Nog altijd weten mensen dat Anton van de Sprenge tijdens het bidden
van het Onze Vader de historische worden sprak: “geef ons heden ons dagelijks brood en op zondag graag een
sneetje krentenbrood”. Het was maar goed dat Ds. Van de Burgt het niet hoorde, hij had Anton er zeker
uitgezet, hij was daar zeer rechtlijnig in. Na het overhoren van de tekst begon hij altijd met het oplezen van
onze namen waarop wij ja moesten antwoorden, als je nee zei betekende het dat je zondag niet in de kerk was
geweest. Je moest dan wei zeer goede redenen daarvoor hebben anders mocht je geen belijdenis doen. Aan
het eind van het catechisatie-jaar kwamen we in de klokzaal bij elkaar met wat mannen van de kerkenraad, de
dominee stelde aan iedereen een vraag, die je met een bijbeltekst moest beantwoorden. Tot slot nam een
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ouderling het woord en vertelde dat ze met tevredenheid naar ons hadden geluisterd en dat we allen als
belijdend lidmaat van Ned. Herv. Kerk werden aangenomen en voor Palmzondag werden uitgenodigd om
belijdenis in de kerk te doen en te worden bevestigd als lidmaat van de kerkelijke gemeente Loenen.
In de jaren 60-70 van de vorige eeuw liep het verenigingsleven drastisch terug en als eerste verdween de
mannenvereniging van het toneel en als laatste de vrouwenvereniging. Het CJV heeft nog een opleving gehad
met een gemengde club op zondag en een volksdansgroep. Als allerlaatste verdween de zondagsschool bijna,
maar die heeft gelukkig als See You Again in de Bruisbeek nog weer een vervolg gekregen.
Henk Witteveen
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.

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
Bankrekeningnummers RK Kerk:
Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 – 655886
Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767
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
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Verjaardagen
Op 5 juni hoopt Jan van Gijtenbeek 85 jaar te worden. Hackfortweg 33, 7371 BL
Loenen Gld.
Op 7 juni hoopt mevr. S.G. Holdijk-Put 90 jaar te worden. Hoofdweg 29, 7371 AD
Loenen Gld.
Op 14 juni hoopt Mevr. S. Sjoerdsma-Jongeling 92 jaar te worden. Hattinkerf 26,
7371 AZ Loenen Gld.
Op 14 juni hoopt Rina Witteveen 80 jaar te worden. Eerbeekseweg 34, 7371 CH Loenen Gld.
Op 19 juni hoopt Mevr. G.J. Reuvekamp-Modderkolk 85 jaar te worden. De Beekwal, Derickxkamp 27, Kamer 6,
6961 DZ Eerbeek.
Op 26 juni hoopt Chris Schoolderman 80 jaar te worden. De Vier Dorpen,
Loenenseweg 39, Kamer 133,
7361 GB Beekbergen.
Op 29 juni hoopt de heer W. Tuinhout 91 jaar te worden. Engelenweg 8, 7371 AM
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.
Verhuizing
GertJan en Jansje Hietbrink lieten ons weten dat ze verhuisd zijn naar Apeldoorn,
Ravelijn 290, 7325 NV, maar dat ze voor de kerk bij de PG Loenen Veluwe willen blijven
horen. We hopen dat ze op hun nieuwe plek zich gauw thuis zullen voelen.
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Kopij volgend nummer
Voor het juli nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 10 juni 2021 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 juni 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en
met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie
Overdenking
In de overdenking van het Kontaktblad mei j.l.
schreef dominee Oostenbrink dat de protestantse
Kerk een boekje heeft uitgegeven onder de titel
“Van u is de toekomst”. Dit boekje wordt de
leidraad van het kerkelijk leven in de komende
jaren met als motto genade. Dat God ons genadig
mag zijn. Op dit moment zitten we
in de Pinkstertijd en deze tijd
heeft als motto “de geest”. Dat wij
van boven de geest mogen krijgen
om ons leven toekomst te geven. Nu
Jezus op Hemelvaartsdag ten hemel
is opgestegen zitten wij net als de
apostelen en verdere volgelingen
van Jezus met de handen in het
haar en vragen ons af: Hoe nu verder. Daar geeft
het Pinksterverhaal ons antwoord op. De bijbel
geeft meerdere verhalen waarbij de Heilige Geest
plotseling over ons en de apostelen neerdaalt. Het
gebeurt plotseling, zonder dat het te voorspellen
is. “Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de
hemel en geluid als van een hevige windvlaag, dat
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen
neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de geest werd

ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome
Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal
hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van
verbazing en zeiden: : Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken?
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
mensen uit Pontus en Asia, Frygië en
Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome
die zich hier gevestigd hebben, Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – Wij allen
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods
grote daden”. In vele gebieden, hier beschreven, is
de geest uit de fles, zoals we dagelijks op het
nieuws horen. Daar waart een verkeerde geest
rond. Dat kan ook nog. Laten we hopen en bidden
dat de juiste geest over die gebieden mag
neerdalen.
Om af te sluiten iets heel anders. In de katholieke
kerk wordt iedere dag aan een heilige gewijd. Zo is
24 juni de feestdag van Johannes de doper. En
deze Johannes was de wegbereider voor Jezus. Hij
was een half jaar ouder dan Jezus en aangezien de
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vroegere kerkvaders uitstekend konden rekenen,
zetten ze de feestdag van Johannes de doper op
24 juni, een half jaar voor Kerstmis. Het had
eigenlijk 25 juni moeten zijn, maar dat ligt aan het
verschil tussen een oude en nieuwe rekenmethode.
Johannes doopte met zijn volgelingen de mensen in
de Jordaan ten teken van boete en bekering. Zo
ook doopte hij Jezus toen die zijn openbare leven
begon. Volgens een Joods-Griekse
geschiedschrijver droeg Johannes een jas van

kameel haar en leefde zeer armoedig. Misschien
zag hij er uit als de Loenense schaapherder Willem
Koestapel. Die had ook een zeer armoedig bestaan.
Als we allemaal een beetje als hem zouden leven,
dan zou de luchtverontreiniging niet zo groot zijn.
Misschien is dit in overeenstemming met Gods
geest. Een heel moeilijke opgave. Ik zou er zelf wel
moeite mee hebben.
Willem Klomp

Con Spirito
Con Spirito
De gevolgen van Corona gaan aan niemand voorbij en dus ook niet aan ons koor Con Spirito.
En bij elke aangekondigde persconferentie hebben we dat sprankje hoop: “We mogen weer!”
En elke keer loopt het uit op een teleurstelling voor ons. Maar ondanks de redelijk gevorderde leeftijd van
onze leden (wij behoren bijna allemaal tot de “risicogroep”!), gaan wij niet bij de pakken neer zitten en houden
we de moed erin.
Tot nu toe heeft slechts één koorlid Covid gehad en ik weet dat iedereen zijn best doet om dat ook zo te
houden. Overigens gaat het met dat koorlid alweer goed.
En u zult wel gemerkt hebben, dat wij, met de mogelijkheden die wij hebben, toch onze bijdrage levere n aan
de vieringen. En al is dat maar met slechts vier koorleden, toch geeft dat een heel andere en fijnere sfeer aan
de viering.
Voor het dienstdoende kwartet valt dat niet altijd mee. Zeker bij meerstemmige
stukken is het een heel verschil of je alleen staat te zingen of dat jij je kunt optrekken
aan je “partijgenoten”.
Op Witte Donderdag hebben vier van onze broeders hun medewerking verleend aan de
viering in Twello. Later heb ik dat nog eens teruggekeken via de KerkTV en dan klinkt
het bijna alsof er een heel koor staat te zingen. Netjes, hoor!
Ook de viering met Pasen in onze H. Antonius Abtkerk in Loenen werd uitstekend
opgeluisterd door weer een ander viertal.
Eén van onze koorleden, Grada Kaufmann, heeft helaas afscheid moeten nemen van haar lieve Gerrit. Dit vond
plaats in het Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. Het was een intiem en warm afscheid, waar opnieuw vier
van onze leden zich van hun beste kant hebben laten horen. De familie kijkt dan ook met dankbaarheid terug
op deze verdrietige, maar toch mooie dag.
En dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste leiding van onze dirigent Corné de Haan.
Hij selecteert de groepjes van vier, nodigt ze uit, maakt voor elke viering weer een andere muziekkeuze, komt
vooraf met het viertal inzingen en begeleidt ons, als vanouds, op prachtige wijze op piano / orgel.
Tot slot, parochianen en koorleden, ons / jullie koor Con Spirito is niet ingedut, maar springlevend en kan bijna
niet wachten om weer voltallig te gaan zingen. Wie weet bouwen we het aantal geleidelijk uit met de koorleden
die gevaccineerd zijn. We zijn niet voor niets Con Spirito…….Met Geestdrift.
Harry Hoekstra
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Paulus schrijft brieven in gevangenschap
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Lintje Ap Kobussen
Maandag 26 april werd Ap Kobussen verrast met een telefoontje van de burgemeester van Apeldoorn. Hij was
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Die middag zou Ap door
de wethouder een lintje worden opgespeld.
Dit als dank voor het vele vrijwilligers werk dat Ap in de afgelopen
jaren voor de kerk als wel voor de gemeenschap van Loenen heeft
gedaan en ook nog steeds doet. Het was een mooie verrassing voor Ap
en zijn vrouw Catrien.
Namens de kerkgemeenschap Loenen – Eerbeek willen we hen samen van
harte feliciteren met het ontvangen van het lintje.
Vieringen terug kijken.
Mede parochianen.
Op de site van kerkdienst gemist kon u tot voor kort de vieringen die waren uitgezonden tot een jaar
terugkijken. Daar komt nu verandering in.
Dit door de wet op de privacy die door de parochie is uit gegeven. Deze kunt u
terugvinden op de site van Franciscus en Clara.
Vanaf nu zijn de vieringen nog maar voor zes weken beschikbaar op kerkdienst gemist.
Zelf downloaden.
Mocht u zelf een bepaalde dienst willen bewaren dan bestaat de mogelijkheid deze te downloaden naar uw
eigen computer.
Wanneer u de dienst in beeld hebt, kunt u hier linksonder op de tekst download klikken.
Vervolgens ziet u rechtsboven de voortgang hiervan. Als dit klaar is kunt u kerkdienst gemist sluiten.
En vind u de opname terug onder het kopje downloads in de linker kolom van uw scherm.
De locatie raad
Liturgische vieringen
Zo.

13 juni '21

Woord- en Communieviering – voorganger P. Vroom
Intenties:Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst, Gradus Biezeman, Johanna
Antonia vd Gouw-Hurenkamp, Overl. fam Klomp-Koers, Overl. echtpaar
Reulink-Harmsen, Bertha van der Gouw-Sanders

Za.

19 juni'21

Eucharistieviering- voorganger P.Hermens
Intenties:Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Alberta Petronella ReintsAarnink, Gerda Schiphorst-Schut

Zo.

27 juni ‘21

Gebedsdienst – voorganger mevr. Anneke van der Werff
Intenties:Gerardus Carolus Hendrikus Maria Kaufmann, Augusta Gerharda
Theresia Maria Mijnen-Wennekes
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Kerkdiensten juni 2021

Protestantse gemeente
Zondag 6 juni

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Koffie na de dienst
Coll: diaconie

Zondag 13 juni

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Bevestiging jeugdouderlingen;
alleen voor genodigden
Koffie na de dienst
Coll: Ubuntu (collecte doel See You Again 2021)

Zondag 20 juni

10.00 uur

Mevr. Drs. J. Mooij – Deventer
Coll: Voor de Kerk

Zondag 27 juni

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll: Vluchtelingen Griekenland
(avondmaalscollecte)
Heilig avondmaal

Rooms Katholieke parochie

Weekend zaterdag en zondag 5 en 6 juni Geen viering.

Zondag 13 juni

10.00 uur

Woord- en communiedienst. Voorganger pastor W. Vroom.

Zaterdag 19 juni

19.00 uur

Eucharistieviering. Celebrant Pastoor Hermens

Zondag 26 juni

10.00 uur

Gebedsdienst. Voorganger Mevr. Anneke v.d. Werff
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