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Is het gebed uw stuurwiel 

of uw reserveband? 
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Diensten 

  

5 september houden we onze startzondag. Het thema is `Maskers af ‘  . Dat is natuurlijk een 

verwijzing naar het verlangen om weer gewoon te kunnen leven. Maar het is ook een 

uitnodiging om jezelf te laten zien, om echt aanwezig te zijn in de ontmoeting met de ander. 

En tegenover God kan dat ook, altijd…Heer die mij ziet zoals ik ben.  

Voor kinderen zal er in en na de dienst activiteit zijn. We zullen na de dienst natuurlijk 

koffiedrinken met lekkers erbij. Daarvoor hebben we weer bakkers nodig, maar kopen mag 

ook. Even opgeven wat je maakt of koopt bij Ilja Waszink, dat mag ook op de mail:  mail2waszink@gmail.com.   

En in de kerk houden we ook nog een bijbelse pubquiz, om samen ook wat te doen. Het wordt geen lange zondag 

in de kerk, maar een compact programma waar we jullie natuurlijk graag zien.  En hopelijk beginnen we aan een 

seizoen waarin we in en buiten de kerk zonder maskers weer kunnen leven.  

12 september gaan we nog even door met Jozef in Egypte. Genesis 50. Vader Jakob is gestorven en de broers 

zijn bang, zou er wel echt vergeving zijn? Een thema dat ook in ons eigen leven wel eens belangrijk kan zijn. 

19 september gaat ds Bert Faassen uit Apeldoorn voor, die hebben we al een paar keer vaker in ons midden 

gehad. 26 september vieren we het Avondmaal, dat zal voorlopig nog wel met bekertjes zijn en of we dan al in 

een kring kunnen staan, moeten we nog even afwachten.  

 

Kringen 

De diverse kringen gaan weer beginnen.  

Op de maandagavond 27 september om 19.30 is de eerste kring op.  

Op de dinsdagavond zijn er nu twee kringen, die elk op een andere dinsdagavond in de maand gehouden wordt. 

En we gaan ook de woensdagavondkring weer opstarten.  

Ik heb een boekje van ds Johan Visser in handen gekregen, waar ik in de 

kringen wel mee wil werken. Het heet Randfiguren. Het gaat over bijbelse 

figuren waar je normaal niet zoveel over hoort en die onverwacht wel een 

boodschap hebben. Je zou het ook zo kunnen zeggen: het evangelie uit 

onverwachte hoek. 

Mocht je belangstelling hebben om dit jaar aan een kring mee te doen, neem dan vooral contact op dan zoeken 

we samen naar een geschikte gelegenheid. 

 

Diaconie 

 

Zondag 5 september Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Ghana- Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de 

hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van 

jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in 

Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk 

volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. 

Meer lezen kerkinactie.nl/kerknoordghana 

Opbrengsten: 

- op 13 juni de collecte voor Ubuntu, dit jaar het doel van See You Again: € 161,95  

- op 27 juni de collecte voor de in Griekenland gestrande vluchtelingen: € 100,50  

- op 4 juli de collecte voor de algemene middelen van de Diaconie: € 68,85 
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Kerkrentmeesters 

 

Collecte 12 september: Kliederkerk: Jong en oud ontdekken de kliederkerk 

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 

'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen 

eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met 

elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met 

de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken 

zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster. 

26 september: Collecte voor de kerk.  

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.  

 

Oud IJzer 

In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht. In juli heeft dit €2.583,86 opgebracht. Een prachtig 

bedrag! 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 

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 

Harrie Hebben    06-51034533 

Jan Brugman    055-5051458 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Giften 

In juli mochten we vier giften ontvangen: € 50,- (N.N.), € 150,- (N.N.), € 25,- (N.N.) en € 50,- (dhr. J.). Alle 

gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Collectebonnen 

Collectebonnen kunt u gebruiken voor alle collectes in onze kerk; voor de Diaconie, het plaatselijk kerkenwerk 

alsook voor de doorzendcollectes. U kunt bonnen bestellen van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00. U kunt het 

bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, 

onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0.50 en € 1,00 en € 2,00. Zodra het bedrag binnen 

is krijgt u de bonnen in huis bezorgd. Wist u dat collectebonnen, rekening houdend met de voorwaarden van de 

belastingdienst, aftrekbaar zijn voor de belasting?  
 

Financiële info juli 2021 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Juli               2.379,04   41.490,41 55.165,00 
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Mazzelschuur 

 

Op zaterdag 4 september zijn wij weer open, van 10.00 uur tot 12. 00 uur aan Voorsterweg 56 

bij familie van Ee. We zijn een aantal maanden gesloten geweest en dat is goed te merken aan 

onze zeer volle Mazzelschuur. Kom dus vooral een keer gezellig snuffelen tussen onze boeken, 

lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. In 

de maand augustus was de opbrengst €  351,50. 

 

Gelders Vocaal Ensemble 

 

Het Gelders Vocaal Ensemble gaat weer samen zingen! 

Vanaf zaterdag 28 augustus start een nieuw koorseizoen voor het Gelders Vocaal 

Ensemble uit Apeldoorn onder leiding van dirigent Jan van Dijk. Nadat het 

christelijke kamerkoor lange tijd via een online programma heeft gerepeteerd is 

het nu weer mogelijk fysiek te repeteren.  

Er is plaats voor een tenor- en een basstem, maar alle koorstemmen zijn welkom bij 

de gezamenlijke repetitie op 28 augustus van 13.00 – 15.00 uur of op zaterdag 18 

september van 10.00 – 12.00 uur in de Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn. 

Er wordt een start gemaakt met klassieke religieuze kamerkoormuziek van componisten als Söderman, 

Rheinberger en Byrd, ter voorbereiding op een concert in 2022 dat wordt samengesteld rondom de Psalmen. 

Het Gelders Vocaal Ensemble repeteert vooralsnog 1x per 3 weken op zaterdagochtend. Er is voorzien in 

kinderoppas, waardoor ook ouders van jonge kinderen kunnen zingen. 

Voor meer informatie over het koor en het stellen van vragen kunt u mailen naar het secretariaat van het koor 

via info@geldersvocaalensemble.nl. Namens de PR-commissie van het Gelders Vocaal Ensemble, Lisanne Vernooij 

 

Kerstwandeling 

 

Vorig jaar hadden we het plan om een kerstwandeling te organiseren in plaats van de 

kerstzangdienst. Dat was deels ingegeven door de 

corona toestand, maar ook wel door het idee dat    

we misschien weer andere mensen moeten  

aanspreken als we oecumenische activiteiten  

organiseren. Uiteindelijk kon de kerstwandeling  

niet doorgaan, maar dit jaar proberen we het  

opnieuw, een wandeling van kerk tot kerk, met 

taferelen uit het kerstverhaal onderweg.  

De vraag namens het beraad van kerken: wie wil helpen organiseren? Ergens in september houden we de 

eerste vergadering, dus graag gauw aanmelden. Later zullen we ongetwijfeld nog meer medewerkers vragen, 

voor allerlei activiteiten, maar nu eerst de organisatie.  

Vereisten: kerstenthousiasme in september, je mag katholiek of protestant zijn, maar ook als je geen lid van 

een kerk bent of van een andere kerk, ben je van harte welkom om mee te organiseren. En wie vorig jaar al 

meedeed, is natuurlijk weer van harte uitgenodigd om nu voor de echte tocht mee 

te doen. Natuurlijk allemaal als het kan.  

Opgeven kan bij Bert Meurs 06-22809096 of Marcel Oostenbrink 06-11100130. 

mailto:info@geldersvocaalensemble.nl


 

Kontaktblad Loenen 

 
5 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 9 september 2021 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 september 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 

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. 

 

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 

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 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom 

 

Vrijdag 3 september is er weer de klussenmorgen op het kerkhof en percelen rondom de kerk. 

De vaste ploeg weet het, maar nieuwkomers zijn ook welkom. Het is een zeer vruchtbare zomer 

voor de groei van onkruid. Aanvang werkbespreking 8.00 uur.  

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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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In Memoriam 

 

Vrijdag 16 juli is overleden Johanna Gerharda Theresia (An) Timmen-Stoverinck op  89 

jarige leeftijd. Zij woonde de laatste periode in woonzorgcentrum Sainte Marie te Apeldoorn 

Haar uitvaartdienst vond plaats op donderdag 22 juli in de H.Antonius-Abt kerk te Loenen 

waarna zij is begraven op ons parochiële kerkhof  

Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij haar kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte toe 

voor nu en de komende tijd. 

 

Verjaardagen  

 

Op 8 september hoopt de heer Otto Roelofs 91 jaar te worden. 

Hij woont: Derickxkamp 27, kamer 108, 6961 DZ Eerbeek. 

 

Op 13 september hoopt de heer Dick van Dijk 85 jaar te worden. 

Hij woont, Eerbeekseweg 36, 7371 CH Loenen Gld.  

 

Op 22 september hoopt Mevr. Toos van Dijk 85 jaar te worden. 

Zij woont: Eerbeekseweg 36, 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. 

 

Speelgoed actie voor de speelgoedbank in Dieren 

 
Het moeilijke Corona-jaar is hopelijk achter de rug.  

We zitten nu midden in de vakantietijd; 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 8.30- 16.00 uur bij de school “De Poort”, Hoofdweg 53 in Loenen, het speelgoed inleveren dat u 

graag een nieuwe bestemming wilt geven. Maar let op: geen fietsen en knuffels! Wij zorgen dat hopelijk vele 

dozen bij de speelgoedbank in Dieren terecht komen.  

Doet u ook mee? 



 

Kontaktblad Loenen 

 

 

7 

                 Overdenking 

 

Vlaggenroof, nog één keer: Houd moed, heb lief 

Op startzondag hadden we de vlag willen 

binnenhalen. Onze vlag met de tekst: Houdt moed, 

heb lief. Maar het was niet meer nodig. 

Iemand heeft hem weggehaald. En 

misschien hangt hij nu ergens in een 

slaapkamer of huiskamer, als een trofee. 

Of hij is in een vuilnisbak beland. Het 

kan allemaal. Het woord is geschreven, 

gesproken, overdacht, door Loenen 

heengegaan en we weten niet waar het 

terecht gekomen is. 

Dat herinnert ons aan de gelijkenis van de zaaier. 

Waar de woorden van God gezaaid worden en 

overal terecht kunnen komen. Op de weg, tussen de 

doorns, maar soms ook in goede aarde, dat het  

opkomt, vrucht draagt. Dat het woord wat 

teweegbrengt in mensenlevens. Het maakt niet 

zoveel uit waar de vlag is, we zijn er ook niet 

bijster door geraakt, het is wel een vorm van 

diefstal, maar wie bekommert zich daarom als het 

alleen maar woorden van leven zijn die gestolen 

zijn. Het is mij om het even hoe, als het maar wat 

doet. Houd moed. Dat blijft van belang. Dat we de 

moed niet verliezen als er tegenslag is, als nieuwe 

varianten ons weer dwars zitten, als vaccinatie wel 

helpt maar toch niet compleet. Als we misschien 

toch weer eens wat moeten afzeggen, niet door kan 

gaan. Houd moed. Sluit de kracht van God in je 

hart. Dat je niet opgeeft, dat je jezelf en de ander 

niet als verloren beschouwt, dat je de toekomst in 

durft te kijken. Heb moed. Heb lief. Dat is ook 

belangrijk. De liefde van God in al zijn gedaanten, 

dat we daar uit blijven putten, dat 

we geen mensen afschrijven, dat we 

het beste voor elkaar blijven zoeken. 

Dat we niet als eerste elkaar 

veroordelen, maar altijd weer wat 

liefde overhouden. Omdat we immers 

samen mens zijn, samen op deze 

wereld gezet, er zijn geen andere 

mensen als deze om je heen op 

voorraad. Heb ze lief, heb jezelf lief, heb God lief. 

Op Startzondag halen we de vlag niet binnen. We 

kunnen er wel even bij stil staan wat die woorden 

die zo prominent op het hek van de kerk ons gedaan 

hebben. We hadden de vlag willen opbergen. En dan 

had ik erbij gevraagd: welke woorden zou jij willen 

bewaren? Zijn er woorden van God die voor jou 

kostbaar zijn geworden. Er had van alles voorbij 

kunnen komen, trouwteksten, doopteksten, een 

verhaal uit de bijbel dat je wat waard is. En met 

deze meditatie vraag ik het ook nog maar: met 

welke woorden wil jij het leven door. Wat bewaar 

jij in je hart? 

Om daar dan bij te zeggen wat na de bijbel 

lezingen in de kerk ook vaak gezegd wordt: Dit is 

het woord van God, zalig ben je als je het hoort en 

ook bewaart in je hart.  

Ds Marcel Oostenbrink 

 

Liturgische vieringen 

 

Za./Zo.  4 en 5 sept. '21 Dit weekend geen viering in deze kerk  

Zo.   12 sept. ‘21   Gebedsdienst, voorganger mw. A. van de Werff 

  Intenties:  xxx 

Za.   18 sept. ‘21  Eucharistieviering, voorganger P. Hermens 

  Intenties:  Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes,  

     overl. echtpaar Reulink-Harmsen, Gerda Schiphorst-Schut,  

     overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Gerrit Kaufmannm, 

     Henk Derickx, Wim de Haan 
                          

Za./Zo   25 en 26 sept. ‘21 Dit weekend geen viering in de deze kerk 
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Kerkdiensten september 2021  

 

Protestantse gemeente 
 

Zondag  5 september   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Startzondag 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Ghana 

Zondag  12 september   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
       Coll: Kliederkerk 

Zondag  19 september  10.00 uur  Ds. H.W.J. Faassen – Apeldoorn 

       Coll: Diaconie algemeen 

Zondag  26 september  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Coll: Voor de kerk 

 

 

 

 

See you again 

Zondag 5 september Startzondag 10.00 uur in de kerk 

Zondag 19 september See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek         

 

 

 

Rooms Katholieke parochie 
 

Weekend 4/5 sept. ‘21     dit weekend geen viering in deze kerk  

       

Zondag 12 sept. ‘21  10.00 uur Gebedsdienst, voorganger mw. A. van de Werff 

 

Zaterdag 18 sept. ‘21  19.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. Hermens 

 

Weekend 25/26 sept. ‘21   dit weekend geen viering in deze kerk   


