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Diensten
Ook in de augustusmaand hebben we na de kerkdienst koffiedrinken en beginnen de
diensten gewoon om 10.00 uur. Welkom zeggen we ook in deze maand om in de kerk te
komen. Na zo lange tijd van beperkingen en af en toe nog steeds de dreiging dat het virus
weer de kop opsteekt, is het soms best lastig om weer het vertrouwen terug te krijgen
dat het weer kan, samenkomen in het huis van God, elkaar ontmoeten, het woord horen,
samen zingen. In het bijzonder welkom als je eerder helemaal niet gewend was om naar de kerk te gaan. De
kerkdeuren staan echt niet allen maar open voor de bekenden, die we wel vaker zien. Je mag ook eens komen
kijken, een keertje meedoen op de zondag, ontdekken wat dat evangelie en de kerk voor jou te betekenen
hebben.
1 aug ga ik beginnen aan een serie van drie preken over Jozef. De man met de dromen, in wiens
leven hoogte en diepte punten elkaar zo snel kunnen opvolgen, en waar de leiding van God in
zijn leven zo verrassend naar voren komt. Hoe werkt God in ons leven. We lezen de verhalen in
Genesis 37-47, veel te veel om in drie kerkdiensten te lezen. Het is een ontroerende en
spannende geschiedenis, waarin alle gebeurtenissen met elkaar te maken hebben. We beginnen
1 augustus met Jozef in de put, Genesis 37. 22 augustus over de dromen van de farao met 7
magere en 7 vette jaren, Genesis 41. Op de Startzondag 4 september, als we het thema `Maskers af’ hebben,
lezen we over het weerzien van de broers met Jozef, als ze hem eindelijk herkennen in Genesis 45. We
hadden de bedoeling om dan ook de vlag met de tekst: houdt moed, heb lief, op te ruimen. Maar dat is niet
meer nodig. Iemand heeft de vlag weggehaald. Wij zijn benieuwd in welke Loenense huis- of slaap-kamer de
vlag nu hangt. Een kleine troost dat deze bijbelse boodschap nu toch weer verder gaat naar plekken waar het
misschien ook wel nodig is.
Dan een mededeling vanuit de kerkenraad: In samenspraak met de kerkenraad heeft dhr Ad Baas besloten zijn
ambt als diaken neer te leggen. Mocht u daar vragen over hebben kunt u daarvoor bij de predikant terecht.
Het is ook voor mij vakantietijd, van 2-20 augustus ben ik met vakantie, mocht u in die tijd een
predikant nodig hebben, kunt u contact op nemen met de scriba, Dinie Nieuwenhuis.
8 augustus gaat in de kerk ds Bert Faassen voor. 15 augustus zal ds Corma Baas de dienst leiden,
zij is dienstdoend predikant in Apeldoorn. 29 augustus is Jolanda Aantjes de voorganger, pastor in
Hall.
Diaconie
Collectes:
Zondag 1 augustus: collecte Mensenkinderen zomerkampen Armenië
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië
en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale
organisaties.
Kinderen in Armenië en Nagorno-Karabach hebben het afgelopen jaar vreselijke dingen
meegemaakt. Eerst was er corona, waardoor ze niet naar school konden. Daarna was er eind 2020 die
vreselijke oorlog met Azerbeidzjan. Duizenden kinderen werden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt;
samen met hun ouders moesten ze halsoverkop vluchten naar Armenië om hun leven te redden. Alles moesten
ze achterlaten.
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En dat was nog niet alles. Talloze kinderen hebben hun vader en broers verloren; die zijn gesneuveld in het
oorlogsgeweld. Andere kinderen zagen vader of broer gewond of gehandicapt van het front
terugkeren. Gezinnen zijn ontheemd en worden getekend door groot verdriet. Ze moeten hun leven weer van
de grond af opbouwen en zijn daarbij afhankelijk van anderen. Het is vreselijk traumatisch als je dit als kind
allemaal moet meemaken.
Juist daarom willen we kinderen in Armenië helpen en hen even uit de sombere en depressieve sfeer
halen. Het is ons doel om voor minimaal 1.500 kinderen speciale zomerkampen te organiseren (natuurlijk
corona-proof). Tijdens het zomerkamp krijgen de kinderen goed en gezond voedsel, er worden spelletjes
gedaan, er wordt geknutseld, er wordt gezongen, er worden Bijbelverhalen verteld en ze worden begeleid door
kinderpsychologen. De kinderen zijn weg uit de dagelijkse misère en kunnen weer even zorgeloos kind zijn:
met elkaar lachen, spelen en nieuwe vriendjes maken.
Meer lezen: www.mensenkinderen.nl/ zomerkamp
Zondag 15 augustus: collecte Kerk in Actie Zending Pakistan
Christenen staan sterker in hun geloof
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs
burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof.
Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen
meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen
mee. Onder hen zijn veel jongeren!
Meer lezen kerkinactie.nl/christeninpakistan
Opbrengsten:
De collectes kenden de volgende opbrengsten:
- zondag 9 mei voor de eigen diaconie € 79,50
- zondag 23 mei (oecumenische Pinksterdienst) voor de zending € 44,12
- zondag 30 mei voor Jong Protestant/Jong in Aktie € 144,25
Kerkrentmeesters
8 augustus: Collecte voor de kerk.
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.
Collecte 29 augustus: Houd elkaar vast!
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met
elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar
elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je in
een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden
te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de
coronamaatregelen. Dat geeft hoop: we mogen weer! Wat
verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te
ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord,
koffie na de dienst. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd
ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven; de filmpjes op onze website bijvoorbeeld
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worden door velen bekeken en gewaardeerd. Dat houden we vast. Zo kunt u een bijzondere dienst nadien
terugkijken op onze website. De komende tijd wordt een tijd van verder opbouwen. Opnieuw een roerige
periode, in alle onzekerheid van afnemende en oplopende besmettingen. Laten we hierin bovenal elkaar
vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd, ook van onze
kerk. Daarom vragen we op deze zondag hiervoor uw aandacht. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen;
in én na coronatijd. U kunt uw gift ook overmaken op NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente
te Loenen Veluwe o.v.v. ‘collecte 29 augustus’.
Oud IJzer
In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht. In juni is de container meerdere malen geleegd. Dit
leverde respectievelijk €1.880,41 en € 1.248,15 op. Een prachtig bedrag! Zoals u ziet is het inleveren van uw
oud ijzer de moeite waard; het levert op dit moment nog steeds 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.
Veilige kerk
In het kader van veilige kerk; dat de kerk een plek moet zijn waar we respectvol elkaars grenzen in acht
nemen, doet de Protestantse Kerk in Nederland de aanbeveling aan plaatselijke gemeentes om
vertrouwenspersonen aan te stellen. Mensen bij wie je in vertrouwen kunt spreken over mogelijk
grensoverschrijdend gedrag in en vanuit de kerk en die je erbij helpen daar de goede weg in te bewandelen.
Als kerkenraad zijn we blij dat dhr. Berend Diekerhof 06-30137290 bereid is gevonden om deze functie op
zich te nemen. Hij heeft een achtergrond in psychologische hulpverlening/coaching. Hij is geen lid van onze
gemeente maar woont wel in ons dorp. Dat vinden we als kerkenraad goede kwalificaties om deze functie uit te
oefenen. Op de website van de kerk, pknloenenveluwe.nl staat de rol van vertrouwenspersoon nog wat nader
uitgelegd. Naast Berend zijn we nog op zoek naar een vrouw die de rol van vertrouwenspersoon wil vervullen.
Financiële info juni 2021
Kerkelijke bijdragen
Juni
Collectes diensten:
Juni

Maand:
3.862,54
247,65

T/m maand:
39.111,37

Toegezegd:
55.165,00

739,25
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Jaarrekening Kerk en Begraafplaats
Aanvulling op het overzicht van Juli 2021
Verkort Overzicht Kerk

Verkort Overzicht Begraafplaats

Mazzelschuur
Op zaterdag 7 augustus staan de vrijwilligers weer voor u klaar, van 10.00 uur tot 12. 00
uur aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. Kom ook eens gezellig snuffelen in onze ruime
voorraad boeken, lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels,
woondecoratie en speelgoed. In de maand juli was de opbrengst €457,35.
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Generale synode
Terugblik generale synode
De generale synode kwam op 12 juni bijeen. Naast een aantal benoeming
werd gesproken over het rapport over het ambt: geroepen en gezonden. Dat
gaat over de positie van de voorgangers op nieuwe kerkplekken en over de
kerkelijk werkers met preek- en sacramentsbevoegdheid. Lees verder op de
website: pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

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

In de postbus uiterlijk donderdag 12 augustus 2021 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en
met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie

Studio Aktief
Enthousiaste vrijwilliger gezocht voor Studio Actief.
Voor ons dagactiviteitencentrum Studio Actief in Eerbeek zijn wij op zoek naar een leuke collega (vrijwilliger)
die samen met de beroepskracht onze (8-12) deelnemers een gezellige dag
wil bezorgen. Vind jij het leuk om de (veelal oudere) deelnemers aandacht
te geven en ze te helpen zonder dat je dingen van ze overneemt? Dan zijn
we misschien wel op zoek naar jou! We zouden het ook fijn vinden als je
een (simpele) maaltijd kunt koken. We zoeken iemand voor de dinsdag van
9.30-13.30 uur. Naast het werk op de groep mag je ook rekenen op een
gezellige jaarlijkse activiteit met de vrijwilligers van de andere dagen.
Wil je meer weten of een dagje meedraaien? Bel of mail dan naar Annette
Oosterhoff: 0575-728426 a.oosterhoff@welzijnbrummen.nl
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In Memoriam
22 mei overleed Gerrit Jan van Tongeren op 66-jarige leeftijd. Hij woonde met zijn vrouw Hannie aan de
Droefakkers 11. Al lange tijd was hij was zijn lichamelijke gezondheid zwak. Groot is de liefde waarmee hij
werd omgeven en waarmee hij zijn vrouw kinderen en kleinkinderen liefhad. Boven de kaart stond: Je hebt
gevochten en alles voor jou en je gezin gedaan, maar nu is het tijd. Je mag in alle rust verdergaan. Wij houden
van jou.
Op 20 juni overleed op 79-jarige leeftijd Jan Elijzen in het ziekenhuis in Apeldoorn.
Lichamelijk waren de laatste jaren niet makkelijk voor hem. Zeker ook gezien de
sportman die hij altijd geweest is, de verbondenheid met vv de Loenermark en het
uitrijden van de Elfstedentocht tot twee keer toe. Met veel liefde en zorg heeft
zijn vrouw voor hem tot het laatste toe thuis, Watermolen 6, kunnen zorgen. In
liefde werd afscheid van hem genomen, met kinderen en kleinkinderen. We wensen
hen alle steun toe en troost die ze nodig hebben.
24 juni overleed in de 4 Dorpen Chris Schoolderman. Enkele dagen voor zijn 80-jarige verjaardag en kort voor
het 50-jarig bestaan van camping de Marshoeve waar hij met zijn vrouw Gerrie medeoprichter van was
geweest. Vele Loenenaren kennen hem ook als deel van het duo C&A waar hij de accordeon bespeelde.
Verjaardagen
Op 2 augustus hoopt de heer W. Kelder 85 jaar te worden. D. Mulderweg 27, AX Loenen Gld.
Op 7 augustus hoopt mevr. G. Steenkist-Willems 90 jaar te worden. Watermolen 17, 7371 SP Loenen Gld.
Op 19 augustus hoopt mevr. E.C. van Osch- van Doorn 96 jaar te worden. Hameinde 19,
7371 CS Loenen Gld.
Op 29 augustus hoopt mevr. M. Kolkman-Kooiman 80 jaar te worden. Eerbeekseweg 20,
7371 CH 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.
Speelgoedactie voor de speelgoedbank Dieren
Het moeilijke Corona-jaar is hopelijk achter de rug. We zitten nu midden in de vakantie-tijd- ademhalen met
ons gezin of familie. Veel plezier beleven. Daarna begint het nieuwe schooljaar. Helemaal fris. We beginnen
met een schone lei. Maar zou het ook geen goed idee zijn om met een schone speelgoedkast te starten?
Eens kijken wat we eigenlijk allemaal niet echt meer nodig hebben? Of wat we met andere kinderen zouden
kunnen delen? Kinderen die in hun situatie niet zoveel speelgoed hebben…..
We nodigen u uit om mee te doen aan onze speelgoedactie. Op 9-10 en 11 september. U kunt dan van 8.3016.00 uur bij de school “De Poort”, Hoofdweg 53 in Loenen, het speelgoed inleveren dat u graag een nieuwe

Kontaktblad Loenen

7

bestemming wilt geven. Maar let op: geen fietsen en knuffels! Wij zorgen dat hopelijk vele dozen bij de
speelgoedbank in Dieren terecht komen. Doen jullie ook mee?
Colofon
Protestantse gemeente:
Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130
Email: predikant@pknloenenveluwe.nl
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
Lokale vrijwillige hulpdienst Graag gedaan
Graag Gedaan bestaat uit betrokken inwoners van Loenen, die
graag omzien naar elkaar. De vrijwilligers bieden praktische en
sociale ondersteuning aan de inwoners van Loenen. Zoals bezoek,
wanneer u weinig sociale contacten heeft. Een vrijwilliger heeft
tijd en aandacht voor u, een kopje koffie, een goed gesprek of
samen wandelen. Ook als u niet in staat bent om zelfstandig naar
bv. het ziekenhuis, huisarts, therapeut of de soos te gaan, kunt
u een beroep doen op een vrijwilliger die u haalt en brengt. Bij deze vorm van hulp betaalt u een kleine
vergoeding voor de gereden kilometers en eventueel parkeerkosten.
Een vrijwilliger kan u helpen bij het boodschappen doen als u dat niet meer (tijdelijk)kunt of het halen van
medicijnen. Of klusjes in en om het huis. Bv. een lamp repareren, wat ophangen of helpen bij het schoffelen
in de tuin.
Mantelzorgondersteuning kan aangevraagd worden, dan komt de vrijwilliger om de mantelzorger te ontlasten
bij de zorg van een naaste. De mantelzorger krijgt op deze manier wat tijd voor zichzelf.
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Woont u in Loenen en heeft u hulp nodig, bel met de volgende telefoonnummers: Anneke Zoomer 06-30768921
of Dikkie Kraaijenbrink 06-38061677 of Jopie Reinders 06-38061676 Of mail naar
annekezoomer1@outlook.com. Op werkdagen tussen 18.00 uur -19.00 uur.
En we kunnen altijd extra handen, jong of oud, gebruiken. Iedereen die iets wil betekenen voor een ander, kan
zich aanmelden als vrijwilliger. Bel naar Anneke, Dikkie of Jopie. Of mail naar annekezoomer1@outlook.com
Overdenking
Zusters en broeders, geliefd door onze Heer
Jezus Christus, of broeders en zusters, gemeente
van onze Here Jezus Christus, zo begint een preek
vaak. Of iets korter, broeders en zusters, beminde
gelovigen. Een groet aan allen die dit lezen in wat
voor omstandigheid dan ook. Er gebeurt de laatste
tijd veel in deze wereld dat onze gemoederen
bezighoudt. Daar is dan de moord op
Peter R. de Vries, een bekende
Nederlander die voor veel wanhopige
mensen veel betekend heeft. Hij
beet zich vast om het verdwijnen
van personen op te lossen voor
wanhopige ouders. We herinneren
ons de crowdfundings actie “een
miljoen voor Tanja Groen” van de
stichting “De Gouden Tip” om de familie
duidelijkheid te geven hoe zij is verdwenen. In
sommige kerken is voor Peter zijn herstel gebeden.
Het heeft niet mogen baten. In de bijbel komen
van tijd tot tijd ook zulke personen voor zoals
profeten, de barmhartige Samaritaan, mensen door
God gezonden, zeggen ze wel eens. Misschien is
Peter wel zo’n soort mens. Hij was een
vertrouwenspersoon voor mensen die ten einde
raad waren, misschien een soort wereldse
biechtvader om in katholieke termen te spreken.
Dan hebben we op dit ogenblik de overstromingen
in Limburg, Duitsland en België. Grote en kleine
verwoestingen en meer dan vijftig doden. Dit is een
echte ramp. In de bijbel komen deze rampen ook
voor. Je kunt je afvragen of God het weer kan
sturen. Jezus kon dat wel getuige het verhaal in
Lukas 8: “Op een keer stapte Jezus met de
leerlingen in een boot en zei: “Laten we naar de
overkant van het meer varen”. Ze voeren weg en

Jezus viel in slaap. Het begon te stormen op het
meer, de boot liep vol water en ze kwamen in
gevaar. De leerlingen gingen naar jezus toe en
maakten hem wakker. Ze riepen: “Meester,
Meester, we zinken”. Hij werd wakker en sprak
streng tegen de wind en golven. En het water en de
wind werden rustig en het werd stil. Toen zei
Jezus tegen hen: “Waar was jullie
geloof?” En ze waren bang en vol
ontzag voor hem. En ze zeiden
verbaasd tegen elkaar: “Wie is hij
toch? Zelfs aan de wind en het water
geeft hij bevelen en ze gehoorzamen
hem.” Tegen zo’n natuurgeweld is
niets bestand. We kunnen alleen
hopen en bidden dat we hiervan in
onze contreien verschoond blijven.
De maand augustus is reeds aangebroken en
wanneer we het oude katholieke missaal erop
naslaan, wat vroeger iedere katholiek meetorste
naar de kerk, geeft aan dat op 15 augustus het
hoogfeest van Maria ten Hemelopneming gevierd
wordt. In de volksmond Maria Hemelvaart. Volgens
de officiële lezing is dit laatste niet correct omdat
Maria niet zelf ten hemel opsteeg, maar door God
in de hemel werd opgenomen. Het komt goed uit
dat dit jaar 15 augustus precies op zondag valt. In
de orthodoxe kerken wordt het feest aangeduid
met de “Ontslapenis van de moeder Gods. In
hedendaags Nederlands het overlijden van de
moeder van Jezus. De datum is niet precies
bekend. De bijbel verhaalt hier niet over. Volgens
de overlevering moet dat ergens gebeurd zijn
tussen 36 en 50 na Chr. in Jerusalem of Efeze.
Willem Klomp
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Secretariaat gesloten
Een tijd om op de laden, nieuwe ideeën op te doen, je blik te verruimen. Als het vanwege
corona allemaal mogelijk is natuurlijk. Vanwege de vakantie is daarom in de
weken 31-32-33 juli – augustus ook het secretariaat gesloten. Per mail is het
secretariaat wel bereikbaar. We wensen u allen een goede zomer toe.
E-mail adressenbestand
De Locatieraad Loenen/Eerbeek wil graag een e-mailadressenbestand opbouwen van
parochianen in onze locatie en ieder ander die belang stelt in het wel en wee van onze
geloofsgemeenschap. Nu er minder vieringen in het week-nd plaatsvinden spreek je
elkaar ook minder. Er kunnen zich situaties voordoen die ons allen aangaan en dan is
het fijn dat we over een snel communicatiekanaal beschikken om ieder zo snel
mogelijk te kunnen informeren. Onze kerkbladen verschijnen maandelijks of met nog
grotere tussenpozen en zijn daarom als snel communicatiekanaal minder geschikt.
Wanneer u deel wilt uitmaken van dit adressenbestand verzoeken wij u een mail te
sturen naar loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
Ons secretariaat zal er dan zorg voor dragen dat u in het bestand wordt opgenomen. Wanneer u zelf een
bericht wilt sturen waarvan u zou willen dat wij daarvan allen op de hoogte zijn, bent u hartelijk welkom dit
bericht te zenden naar het secretariaat dat voor doorzending zal zorgen.
Bert Meurs voorzitter Locatieraad Loenen/Eerbeek
Uit de vergadering van de Locatieraad Loenen/Eerbeek
Om u op de hoogte te houden van hetgeen is behandeld in de maandelijkse vergadering van de Locatieraad is
besloten hiervan maandelijks kort verslag te doen.
 Er is gesproken over de invulling van diensten in geval geen voorganger
beschikbaar is, om te zorgen dat er toch een viering kan plaatsvinden, maar
dan in aangepaste vorm met medewerking van het koor en een lector.
Wellicht kan een soortgelijke viering ook in het Cultuurhuis Pater Dekker in
Eerbeek plaatsvinden wanneer in Loenen geen viering is ingeroosterd.
 Het kerkplein is voorzien van tegels. De betegelde oppervlakte is vrij ruim en het is een grote klus
alles onkruidvrij te houden. We zouden het willen herinrichten met wat meer groen zodat de toegang
tot de kerk fraaier wordt en om het onderhoud wat gemakkelijker te maken.
 Er wordt nagedacht over de opstelling van het koor tijdens de diensten. De voorkeur van de
Locatieraad gaat uit naar het vergroten van de plek bij het Maria-altaar. Die plek is met de camera
van de kerk-tv goed te bereiken zodat het koor prima in beeld kan worden gebracht. De mogelijkheden
de koorzang te versterken met extra microfoons wordt nader onderzocht. Hierdoor wordt ook bereikt
dat het beeld van het priesterkoor rustiger is en dat het fraaie altaar goed in beeld kan worden
gebracht.
De eerstvolgende vergadering zal eind september plaatsvinden.
Allen een fijne vakantie toegewenst. Bert Meurs voorzitter Locatieraad Loenen/Eerbeek.
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Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom
Na een hele periode is de centrale vrijwilligersochtend op en rond het R.K. kerkhof Loenen weer
opgestart. Op vrijdagochtend 6 augustus om 8.00 uur beginnen we weer. Door lichamelijk
ongemak zijn een paar vrijwilligers afgevallen. Daarom is er ruimte voor vers bloed uit Loenen of
Eerbeek. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp
Liturgische vieringen
Zo.

1 augustus '21

Gebedsdienst- voorganger A. vd Werf
Intenties:---

Zo.

15 augustus ‘21

Woord- en Communieviering – voorganger P. Vroom
Intenties: Gerrit Kaufmann, overl. echtpaar Reulink-Harmsen

Za.

21 augustus ‘21

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

Za.

28 augustus ‘21

Woord- en Communieviering- voorganger P. Vroom
Intenties: Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes

Vakantie
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Kerkdiensten augustus 2021

Protestantse gemeente
Zondag 1 augustus

10.00 uur

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

Zondag 8 augustus

10.00 uur

Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn
Koffie na de dienst
Coll: Voor de Kerk

Zondag 15 augustus

10.00 uur

Mevr. ds. C.M. Baas-Kappers – Apeldoorn
Koffie na de dienst
Coll: Pakistan

Zondag 22 augustus

10.00 uur

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

Zondag 29 augustus

10.00 uur

Mevr. J. Aantjes – Eerbeek
Koffie na de dienst
Coll: Voor de Kerk: Houd elkaar vast

Rooms Katholieke parochie
Zo.

1 augustus '21

Gebedsdienst- voorganger A. vd Werf

Za./Zo. 6 en 7 augustus ‘21

dit weekend geen viering in deze kerk.

Zo.

15 augustus ‘21

Woord- en Communieviering – Voorgangr P. Vroom

Za.

21 augustus ‘21

Eucharistieviering – voorganger P. Hermens

Za.

28 augustus ‘21

Woord- en Communieviering- voorganger P.Vroom
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