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Diensten
We mogen gelukkig weer wat meer, ook in de kerk. We houden nog steeds de maatregelen in
de gaten maar het ziet er naar uit dat we weer kerkdiensten hebben waar iedereen welkom is
en er ook weer gezongen mag worden. Hartelijk welkom! In de maanden juli en augustus
begint de kerk gewoon om 10.00 en hebben we na de dienst koffiedrinken, zo mogelijk buiten.
4 juli zal ik preken over het thema: Kan ik opnieuw beginnen? We lezen daarbij de verhalen
van de rijke jongeling en de kinderen die gezegend worden uit Lucas 18:15-30. En daarmee
bereiden we ons ook een beetje voor op de gebeurtenissen van het weekend van 10 en 11 juli.
Op zaterdag 10 juli wordt Albert Waszink, Leeuwenbergweg 16, gedoopt in het water van de Vrijenberger
Spreng in het bos achter de kerk. Voor Albert een moment om met het water zijn innerlijke weg van overgave
en opnieuw geboren worden te laten zien. Op de paasfilm had Albert het gevraagd en we zijn blij dat we dat nu
ook kunnen doen. Het is een openbaar gebeuren, geen hele kerkdienst, maar je/u bent welkom om erbij te zijn.
Om 14.00 staan we aan de Spreng, om 13.45 verzamelen we op de parkeerplaats bij de Ramenberg op de
Groenendaalse weg, bij knooppunt 28 voor de fietsers. Vandaar af wandelen we naar de doopplek.
Op zondag 11 juli zal Albert dan ook belijdenis van het geloof doen en daarmee ook lid van de Protestantse
Kerk. In deze dienst zal Albert zelf ook iets van de achtergrond van deze geloofsstap vertellen en mijn preek
gaat over de verloren zoon, Lucas 15, en dan vooral over dat moment waarop hij zegt: Ik zal opstaan en naar
mijn Vader gaan, dat keerpunt in zijn leven. In de dienst zullen we de doop ook op film laten
zien, zodat iedereen het ook kan meebeleven.
Op 18 juli zal ds Kappers uit Apeldoorn voorgaan en 25 juli ds ten Brinke, ook uit Apeldoorn.
Van 19-26 juli heb ik vrij en dat geldt ook voor 2-20 augustus. Als u in die tijd een predikant
nodig heeft, graag contact nemen met de scriba. Er kan dan voor vervanging gezorgd worden.
Diaconie
Collectes:
Zondag 11 juli: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Oeganda Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken
hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe
ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren,
kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er
niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
Meer lezen www kerkinactie.nl/vrouwenoeganda
Zondag 25 juli: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
- giro 555 samenwerkende hulporganisaties
Samen in actie tegen corona
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond
blijven liggen. De ramp die zich op dit moment in India voltrekt laat de verwoestende gevolgen van corona zien,
en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. In Nepal lijkt een ramp niet meer te
voorkomen en ook in andere kwetsbare landen, in Afrika en andere delen van de wereld, spant het erom.
Meer lezen: www giro555.nl/actions/corona/
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Wees welkom in ons mooie warme land
Hier kon je gister nog de bloemengeuren ruiken
Nu hakken wij de takken van de struiken
Wie sterft wordt nog dezelfde dag verbrandt
De geuren van bederf, de stank van rook
De smaak van bitter afscheid zonder woorden
Van hen die ons in liefde toebehoorden
De dader is een sluw onzichtbaar spook
Wij zijn er nog, maar doods en doodsbenauwd
De lucht is zwaar, het einde lijkt nabij
Ons bed is oud en hard als aanmaakhout
Wees welkom als de bloesem zich ontvouwt
Maar nu breng ons op adem maak ons vrij, als u ons vindt hierachter in de rij
Want zoals gewoonlijk staan de armen weer achter in de rij
Opbrengsten:
De collecte van 25 april voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra kende een opbrengst van € 106,90.
De collecte van 9 mei voor de eigen Diaconie bracht € 79,50 op.
Voor de actie Vakantiegeld Samen Delen ontvingen wij een gift in collectebonnen van
€ 20 van NN. Waarvoor dank!
See You Again
Met de jongste groep gingen we een aantal weken geleden op zoek naar wijsheid. Aan de hand van een
speurtocht vonden de kinderen enveloppen bij verschillende huizen met in elke envelop één woord. Maar bij
één huis vonden de kinderen twee enveloppen. Daarin zat een lieve kaart waar op stond dat de bewoners
benieuwd waren naar wat die wijsheid nou eigenlijk was. De kinderen zeiden het
volgende hierover:
Je hoeft niet heel lang naar school te zijn geweest om wijsheid te bezitten.
Heel erg oud hoef je ook niet te zijn.
Over de vraag waar kun je wijsheid vinden werd wel even nagedacht, maar daar kwam
het antwoord "door te leven" op.
Na goed zoeken vonden ze alle enveloppen met woorden. Met even puzzelen kwam er de
volgende zin uit: " Zoek naar wijsheid alsof je naar een kostbare schat zoekt".
Een paar weken later kwamen we erachter hoe fijn het is dat er zoveel mensen doppen sparen. Er kwam
namelijk iemand naar See You Again met haar pup die zij een jaar in huis heeft en aan alle dingen moet laten
wennen. Nadat jaar gaat de hond de opleiding volgen om een volleerde blindengeleidehond te worden. Er kwam
ook een mevrouw mee die op latere leeftijd blind was geworden met haar blindengeleidehond. Ze vertelde dat
zij zelf de weg in haar hoofd weet door deze geoefend te hebben met iemand die kan zien, maar dat de hond
beslist of ze over kan steken. De stok omhoog betekent ik wil oversteken. De stok vooruit ik ga nu oversteken,
iedereen moet dan verplicht stoppen. Nadat zij van alles had verteld mochten er vragen gesteld worden. Hoe
koop je bijvoorbeeld nieuwe kleren zonder dat je ze kunt zien? Dat doet ze door te luisteren wat de
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verkoopster erover vertelt en hoe het voelt. Of ze braille kon lezen? Doordat ze op latere leeftijd blind was
geworden had ze daar meer moeite mee dan mensen die het van jongs af aan al hadden geleerd. Ze vond
daarom luisterboeken ook veel gemakkelijker. Zie je wanneer je in het licht kijkt een lichte kleur van de zon?
Ze zag alleen maar zwart, de antwoorden maakten allemaal wel indruk. De tijd vloog voorbij zo interessant was
het allemaal. Op het laatst mochten beide honden de dekjes af,
wat inhoud dat ze niet aan het werk zijn. Er mocht geaaid en geknuffeld worden en daar werd volop gebruik
van gemaakt.
Met de oudste groep hebben we de laatste paar keren eerst samen gegeten en daarna een programma
gedraaid. De laatste keer deden we een spel wat een variant was op het bekende spel Weerwolven van
Wakkerdam. Er was een leger van David en een leger van Saul die elkaar probeerden uit te schakelen. Van alles
werd er bedacht om erachter te komen wie welke personage was. Beide keren won het leger van David en zoals
dominee Marcel zo mooi samenvatte: goedheid overwint!
Kerkrentmeesters

18 juli: 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 drie giften ontvangen: € 20,-, € 25,- en € 25,(N.N.) ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Oud IJzer
In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht. In april en begin mei

is de container opnieuw geleegd. Dit leverde € 1.430,30 op. Een prachtig
bedrag! Zoals u ziet is het inleveren van uw oud ijzer 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.
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.
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Mazzelschuur
Wat ontzettend fijn dat de Mazzelschuur weer open mag zijn. Het systeem met een
emmer mee naar binnen nemen, om zo altijd het aantal bezoekers binnen gelijk te
houden werkt goed. Op zaterdag 3 juli staan de vrijwilligers weer voor u klaar. Kom
vooral eens gezellig snuffelen in onze ruime voorraad boeken, lp’s, cd’s, dvd’s,
huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Van 10.00 uur tot 12.00 uur aan
Voorsterweg 56 bij familie van Ee naar onze enorme voorraad aan spullen. In de maand mei was de opbrengst
€282,30. In de maand juni was de verkoop €490,30.
Financiële info mei 2021
Kerkelijke bijdragen
Mei
Collectes diensten:
Mei

Maand:
6.353,04
164,00

T/m maand:
35.275,33

Toegezegd:
55.165,00

491,60

Verkort overzicht Begraafplaats resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Jaarrekening Kerk en begraafplaats
Jaarrekening Kerk en Begraafplaats
De jaarrekening van de Kerk en de Begraafplaats zijn goedgekeurd door de Kerkenraad. Het negatieve
resultaat van de kerk, gecorrigeerd met een tweetal baten van € 6.825 en € 800, wat per saldo leidt tot een
negatief resultaat van € 37.403, is geboekt ten laste van de bestemmingsreserve exploitatietekorten.
In vergelijking met de begroting 2020 is het resultaat van het verslagjaar iets negatiever. De belangrijkst e
oorzaken van de negatieve uitkomst t.o.v. de begroting zijn met name de iets lagere opbrengsten levend geld (/- € 4.000) en de per saldo wat hogere lasten (+ € 4.000). Dit is primair toe te schrijven aan het feit dat 2020
grotendeels een coronajaar is geweest
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De jaarrekening van de begraafplaats komt geconsolideerd terug in de jaarrekening van
de kerk.
Andere noemenswaardige zaken ten aanzien van de jaarrekening 2020 zijn:
Een grondslagwijziging die ertoe heeft geleid dat de gebouwen / gronden van de Kerk
zijn geherwaardeerd en opgenomen in een herwaarderingsreserve.
Vrijval van het saldo fonds Ziekenverpleging aan de Kerk.
Ontvangst van een erfenis.
De jaarrekening ligt ter inzage bij Jerrick van Brussel. Indien u daar belangstelling voor heeft neemt u dan
even vooraf contact op. E-mail: jerrickvanbrussel@gmail.com.
Verkort overzicht Kerkresultaat uit gewone bedrijfsvoering
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Vakantiegeld Samen Delen
Op 3 juni is de actie “Vakantiegeld Samen Delen” afgesloten. Eind juni zal bekend gemaakt worden hoeveel de
actie opgeleverd heeft. Maar daar deden we het niet voor. We deden het voor mensen die minder geluk
hebben in het leven dan de meesten van ons. Mensen die bijvoorbeeld onverwacht zonder werk zitten of die
beperkt worden door ziekte. Mensen die daardoor niet meer kunnen doen wat voor de meesten van ons normaal
is. Voor die mensen is een geldbedrag mooi, maar ook een gebaar van aandacht, gezien worden, erbij horen.
In Loenen hebben we 19 aanvragen ontvangen, waarvan er 14 zijn toegekend voor een bedrag van totaal
€ 3.250.
En die 5 die niet toegekend zijn? Die vielen net naast de boot, kregen net een paar tientjes te veel in de
maand, of konden net niet de juiste gegevens aanleveren.
En omdat die mensen al zo vaak in hun leven “net niet” meemaken, hebben we ze allemaal uit het budget van de
diaconie alsnog een redelijk vergelijkbaar bedrag gegeven. Omdat we geloven in delen, omdat geloven niet is
“net niet”, maar “desondanks wel”.
Dank aan allen die een bijdrage hebben gegeven om dit mogelijk te maken!
Diaconie Protestantse Gemeente.
Vervallen grafrechten
Vervallen grafrechten
De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar rechthebbenden/belanghebbenden
van onderstaande graven/urnenkelders waarvan de grafrechten zijn vervallen in de jaren 2010 t/m 2018.
Indien de grafrechten niet worden verlengd voor 01-07-2022 zal de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
na 01-01-2023 de grafbedekking verwijderen en kan het graf/de urnenkelder geruimd worden.
Voor informatie kunt u vanaf 4 juli 2021 contact opnemen met de heer M. Aleman, ouderling-kerkrentmeester,
tel.055-7852672 (na 18:00 uur) email: krmloenen@gmail.com
Grafnr.
II-27
Nikkels G.H.
Van Delden E.A.
Van Delden A.
III-30
Mellink T.
Mellink-Stroomberg J.
III-57
Hendriks J.M.W.
VII-20
Bonhoff G.H.
Bonhoff-Oudbier J.T.
3-I09
Van Deelen J.A.
Van Deelen-van den Brink A.

Overl.
1915
1917
14-03-1984
08-04-1959
17-06-1987
20-01-1988

17-06-1978
24-08-1981
30-12-1975
29-08-1985

Grafnr.
II-79
Ten Have A.
Brouwer J.B.
Brouwer-ten Have J.
III-31
Van Son E.L.M.
Hofstede-Davyt H.J.J.
VI-28
Schut P.J.
Eekhoff-Schut E.
VII-22
Berends-Plant E.J.
Berends B.H.
3-J12
Staal J.A.
Staal-de Ruiter W.J.
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09-12-1925
01-11-1947
08-07-1985
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3-J13
Van Dijk-IJsendoorn A.H.
Van Dijk E.
Van Dijk J.
3-K11
Berends H.
Berends-Boks S.M.
3-K14
Van den Beld-Neuteboom A.
Van den Beld H.

17-10-1970
21-11-1973
12-10-1981
16-03-1973
27-04-1983
01-11-1973
28-02-1982

3-K06
Koenders G.J.
Koenders-Oudbier H.W.
3-K12
Modderkolk J.
Modderkolk J.
3-L03
Holdijk-Kruk R.
Holdijk J.B.

19-03-1972
01-05-1986

19-06-1973
13-11-1983
24-08-1974
20-08-1983

3-L15
Beumkes G.J.
28-07-1975
Beumkes-Karman C.H.
22-01-1985
3-M15
Dorland B.
22-05-1979
Dorland-Eeninkwinkel A. 17-04-1981

3-M08
Van den Beld K.H.
Van den Beld-Modderkolk J.
3-N05
Van Laar G.
Van Laar-Wooldrik H.J. 01-03-1986

Grafnr.
Overl.
3-N06
Berends T.
02-12-1979
Berends-van de Sprenge B.H.
01-07-1986
3-P09
Gerritsen H.J.
10-02-1966
Gerritsen-Onstein
10-01-1985
3-Q10
Klomp-Modderkolk R.
30-03-1963
Klomp J.
01-06-1988
3-Q14
Van de Spreng A.H.
14-09-1962
Van de Spreng J.
21-04-1984
3-R11
Oudbier-Modderkolk J.G.
16-12-1960
Oudbier B.G.J.
14-01-1983
3-S02
Wilbrink-Ilbrink J.W.
25-09-1955
Wilbrink F.
16-02-1982
3-T02
Klomp A.
17-12-1954
Klomp-Modderkolk G.
07-12-1983
3-W10
Sijbrands-Kalsch M.
06-05-1947
Sijbrands P.
01-07-1973
Baas-Sijbrands M.E.
22-08-1987
4-C07
Van Reen W.G.
25-01-1987
4-D13
Modderkolk A.H.
02-02-1984

Grafnr.
Overl.
3-P01
Modderkolk G.
15-12-1963
Modderkolk-Dorland J. 08-06-1984
3-Q08
Schroven H.
10-07-1972
Schroven-Kaal J.
04-03-1982
3-Q13
Berends-Wolters H.H.
20-09-1962
Berends A.
16-06-1983
3-R03
Oudbier M.T.
02-08-1958
Zeijseink G.J.
21-10-1980
3-R13
Oudbier-Rabelink T.
28-10-1960
Oudbier D.
12-12-1984
3-S13
Oudbier-Roosenboom J.H.
10-01-1956
Oudbier W.H.
19-01-1986
3-U04
Van Delden H.
12-09-1952
Van Delden-Westhof T.
02-09-1988
3-X14
Hofkamp L.
05-04-1945
Hofkamp-ter Haar F.
26-08-1980
4-C13
Landheer J.P.
4-D14
Heinis-Anderson G.J.
Heinis Dirk Jan
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4-D19
Dolman L.P.
Dolman-Geerenstein G.
4-E08
Neijsen P.
Neijsen-van Tatenhove J.M.
4-E10
Brink L.
Brink-Boks D.M.

4-E04
Klomp-Heijenk G.
Klomp G.J.
4-E09
Van Ark H.

02-09-1982
01-03-1985
04-05-1981
05-10-1984

10-02-1982
05-05-1982
30-03-1981

12-02-1981
26-02-1982

Kopij volgend nummer
Voor het augustus nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 15 juli 2021 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 juli 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en
met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie
Colofon
Protestantse gemeente:
Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130
Scriba
: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij
: NL85RABO0336761961
Restauratiefonds
: NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242
Website: www.pknloenenveluwe.nl.

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen
tel: 055 – 5053234
Joep van Aggelen
tel: 06-51343951

HH Franciscus en Clara parochie, locatie LoenenEerbeek.
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek
Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; 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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Zendingsreizen van Paulus
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In Memoriam
Op 2 mei 2021 is in Dronten overleden Theodorus Antonius Staring, geboren
1923 in Angerlo, en wonende in Swifterbant, echtgenoot van W. Aarnink. Op
vrijdag 7 mei is hij begraven op het R.K. kerkhof in Loenen.
Op 9 mei 2021 is in Apeldoorn overleden Maria Berendina (Marie) Lieferink –
Bouwmeester, weduwe van Henne Lieferink, in de leeftijd van 85 jaar. In Loenen
woonde zij op het adres Wolff Gabriëlsweg 14. Zij is op vrijdag 14 mei begraven
op het R.K. kerkhof in Loenen.
Verjaardagen
Op 7 juli hoopt mevr. A.G. Modderkolk-Hendriks 91 jaar te worden. Hattinkerf 10, 7371 AZ Loenen Gld.
Op 10 juli hoopt Henk Veenendaal 85 jaar te worden. Droefakkers 5, 7371 CP Loenen
Gld.
Op 28 juli hoopt Ab Berends 85 jaar te worden. Loenenseweg 17, 7371 GB Beekbergen.
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.
Huwelijksjubilea
Op 10 juli hopen Harrie en Margreet Velderman-Tabor hun 25-jarig huwelijk te vieren.
Eerbeekseweg 133, 7371 CE Loenen Gld.
Op 14 juli hopen Peter en Lien Wansink-Berends hun 50 -jarig huwelijk te vieren.
Loenerdrift 132, 7371 CN 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.
Overdenking: Altijd troost
Dat klinkt veelbelovend. Altijd troost. Het vers uit
de bijbel, 2 Korinthe 1:2 heeft het om wat
preciezer te zijn over God die ons altijd troost.
Maar is dat ook onze eigen ervaring? Dat er altijd
troost is. Of blijf je op sommige momenten in je

leven toch vooral met de brokstukken achter en
weet je niet hoe je uit je verdriet moet komen?
We raken gelukkig stap voor stap uit de pandemie.
Maar waar ik als predikant toch wel op stuit is dat
veel mensen met emoties rondlopen, waar ze geen
kant mee op konden. Je hebt veel minder
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ontmoetingen gehad, je kon niet zomaar terloops
eens een keer je verhaal kwijt. En als je dan wat
meemaakt in de anderhalf jaar die achter ons ligt
aan verlies, aan groot verlies soms.
Waar kun je dan je troost vinden?
Echte troost is wat anders dan iemand
die tegen je zegt dat het wel meevalt
of dat er vast weer betere tijden
komen of dat de tijd alle wonden heelt.
Als mensen zulke dingen zeggen, dan
voelen ze natuurlijk wel iets mee van je
pijn, maar ze kunnen het niet al te lang
uithouden. Ze moeten dan wel iets positiefs
zeggen, iets hoopvols. Want alleen verdriet dat is
te zwaar. Zij gaan weer verder, maar jij blijft dan
met je verdriet zitten. Het is wel als troost
bedoeld, maar je komt er niet verder mee.
Echte troost begint bij de erkenning van je
verdriet. Dat iemand je in woord of gebaar, in een
zucht of een traan laat merken dat het knap
beroerd is wat er op je levensweg gekomen is. Aan
samen te zitten somberen hebben we ook niks, zegt
de optimist dan. En hij wil alweer door. Maar
eigenlijk hebben we daar wel wat aan, samen
beleven wat er zo op je hart weegt. Wie zal zeggen
wanneer dat genoeg is? Maar mijn ervaring is wel
dat als je erkenning krijgt voor je verdriet, dat er
dan bij jezelf ook een andere beweging ontstaat.
Een beweging waarin je zelf op zoek gaat naar wat
er nog wel belangrijk is in je leven. Waar je nog wel
voor op wilt staan. En dan kunnen allerlei dingen
ineens troost zijn. De roos die weer is gaan bloeien.
Dat een kind een hand naar je uitsteekt. Het
gemopper van een buurman. Een lied dat je ineens
aanspreekt. Maar de clou is dat niet een ander je

die troost opdraagt, in de orde van: je moet blij
zijn. Maar dat het een troost is die jezelf
gevonden hebt. Die jezelf overkomen is misschien
wel.
In het Bijbelgedeelte uit 2 Korinthe
over God die altijd troost, blijkt dat
die troost vooral ook werkt via
andere mensen. Wij moeten
troosten met de troost waarmee we
zelf getroost zijn. Dat laat wat
ruimte voor elkaar te bemoedigen.
Maar dan vooral door troost die
jezelf ervaren hebt. De valkuil is om bij een ander
z’n verdriet gelijk met je eigen verhaal te komen.
Dat zal de bedoeling niet zijn. Maar als je wat
langer met iemand optrekt en niet bang bent voor
het verdriet van de ander, dat je dan wel een mens
kunt zijn waar een ander zich aan optrekt. Je
draagt een moed bij je die aanstekelijk is en die
vertrouwen wekt. En wie weet kun je die moed ook
vinden bij Jezus Christus, die door het donker
heen het licht weer gevonden en gebracht heeft.
We raken stap voor stap de pandemie uit. Hebben
we oor voor elkaars verhalen, over wat we misten,
waar het ons pijn deed, hoe het soms eenzaam was.
En kunnen we het opbrengen om dan niet gelijk te
zeggen, dat het wel meeviel. Elkaar uit laten
praten, elkaar respecteren als we niet altijd
dezelfde regels volgden, misschien ook wel ons met
elkaar verzoenen, waarom zou je tegenover elkaar
blijven staan? Er ontstaat dan een nieuw `Samen’.
Mensen die een geschiedenis gedeeld hebben en
die samen de toekomst aangaan. Getroost.
Ds Marcel Oostenbrink

Wetenswaardigheden H. Antonius Abtkerk
Als kerkganger of kerkbezoeker hebt u zich waarschijnlijk nooit afgevraagd wat er allemaal op technisch
gebied nodig is om de kerk te kunnen gebruiken zoals we dat gewend zijn.
Het begint net als bij ons thuis met de meterkast. Alleen is het in de kerk geen kast maar een schakelpaneel.
Achter de sacristie is een ruimte waar de kWh meter en de gasmeter zitten. Deze meters zijn sinds kort
zogenaamde slimme meters zodat we geen meterstanden meer hoevenop te nemen.
Ook komt hier de KPN verbinding binnen die nodig is voor de kerk TV en telefoon. Verder heeft ook de ketel
voor de kerkverwarming hier een plaats.
Kontaktblad Loenen
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In de oude biechtstoel achter in de kerk bevindt zich de geluidinstallatie en de
kerk TV installatie en bediening, tijdens iedere viering zit daar een vrijwilliger
die er voor zorgt dat er een goed beeld van de viering in de huiskamers te zien
en te horen is.
Boven uw hoofd is het gewelf, daarboven lopen elektra kabels en leidingen voor
de verlichting en de kroonluchters in de kerk. Er huizen ook aantallen
vleermuizen die jaarlijks geteld worden.
Als er een plafondlamp in de kerk stuk is moeten er twee mensen naar boven op
het gewelf om de betreffende lamp te laten zakken zodat men er vanuit de
kerkruimte bij kan. Dit is een klus die met de nodige voorzichtigheid moet
gebeuren. Als de lamp vervangen is wordt deze weer omhoog getrokken en op
de goede hoogte weer vast gezet. Als de spots van de altaarverlichting stuk gaat moet er een stijger gebouwd
worden omdat we anders niet bij deze spots kunnen komen. De meeste verlichting op het priesterkoor is
inmiddels LED zodat een lange levensduur verwacht mag worden.
In de toren zijn ook een aantal interessante zaken. De toren is bereikbaar via het koor.
Op de tweede zolder zit de schakelkast voor het luiden van de klokken. Deze schakelkast is recent vernieuwd
omdat er een keer kortsluiting is geweest en we vlak voor aanvang van de H.Mis in donker en zonder orgel
zaten, gelukkig kon dit op tijd met een tijdelijke ingreep opgelost worden.
Op deze tweede trans zitten ook de kasten voor het aanlichten van de kerk en de toren. Als een van de toren
lichten defect gaat kunnen we er vanaf de trans bij maar voor enkele lampen is een hoogwerker nodig.
Gaan we nog een trans hoger komen we bij de luidklokken die we allemaal dagelijks kunnen horen maar niet
kunnen zien. De klokken worden jaarlijks gecontroleerd. Via deze link kunt u de klokken zien en horen.
https://youtu.be/xBAlPW9X17k. (Deze link in de browser kopiëren en activeren).
U ziet dat er achter de schermen best veel zaken van belang zijn om alles goed te laten werken.
Henk Gerritsen.
Liturgische vieringen
Za./Zo.

3 en 4 juli '21

dit weekend geen viering in deze kerk

Za./Zo.

10 en 11 juli ‘21

dit weekend geen viering in deze kerk

Za./Zo.

17 en 18 juli ‘21

dit weekend geen viering in deze kerk

Za.

24 juli ‘21
Intenties:

Eucharistieviering – voorganger P. Vroom
Gerrit Kaufmann, Alberta Petronella Reints-Aarnink,
Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes,
Gerda Schiphorst-Schut, Johanna Antonia van der GouwHurenkamp, overleden ouders Freriks-Uiterweerd, overleden
Reulink-Harmsen, overleden ouders Uiterweerd-ten Broek
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Kerkdiensten juli 2021

Protestantse gemeente
Zondag 4 juli

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Koffie na de dienst
Coll: Diaconie algemeen

Zondag 11 juli

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Belijdenisdienst: A. Waszink
Koffie na de dienst
Coll: Oeganda

Zondag 18 juli

10.00 uur

Ds. J.J. Kappers – Apeldoorn
Koffie na de dienst
Coll: Voor de Kerk

Zondag 25 juli

10.00 uur

Ds. H.J. ten Brinke – Apeldoorn
Koffie na de dienst
Coll: Samen in actie tegen Corona

Rooms Katholieke parochie

Weekend 3 en 4 juli

dit weekend geen viering in deze kerk

Weekend 10 en 11 juli

dit weekend geen viering in deze kerk

Weekend 17 en 18 juli

dit weekend geen viering in deze kerk

Zaterdag 24 juli

19.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens
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