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Diensten
7 november is de dankdagdienst. Er is op die zondag van alles aan de hand. Er
zijn fruitzakjes, die naar zieken gaan en ouderen. Dat is met ons samen: fruit
inleveren kan op zaterdag 6 november in de kerk van 10 tot 11.30. En na de
dienst worden de fruitzakjes naar de diverse adressen toegebracht. Daar
rekenen we natuurlijk ook weer op de nodige medewerking. De dankdagdienst is
speciaal ook voor de kinderen van SeeYouagain. Het bijzondere is dat Margriet
Kersten-Groen na bijna 60 jaar afscheid
neemt van SeeYouagain. En verder wordt op
deze zondag het buurtkastje gepresenteerd. Het thema van de dienst is:
Doorgeven. We krijgen zoveel, veel om dankbaar voor te zijn. De bedoeling is
dat je ook doorgeeft.
14 november gaat ds J.J. Kappers uit Apeldoorn voor. Zondag 21 november is de laatste zondag van het
kerkelijke jaar. Dan lezen we de namen voor van hen die overleden zijn in of rond de protestantse gemeente.
Lang niet altijd was er een kerkelijke uitvaart, juist in dit coronajaar vaak een uitvaart in besloten kring. Toch
wil de kerk de plek zijn waar je ook je rouw en verdriet kunt delen, troost kunt vinden. Deze zondag noemen
we de volgende namen, de families worden hier ook persoonlijk voor uitgenodigd. Mocht u een andere naam ook
genoemd willen hebben, neem dan vooral even contact op. We staan in de dienst stil bij de tekst uit 1 Johannes
4:16 God is liefde.
6 december 2020 Luitje Bernarda Groen-Geerdink, 95 jaar
12 december 2020 Teun Berends, 86 jaar
6 december 2020 Willie Witteveen- Verbeek, 68 jaar
22 mei Gerrit Jan van Tongeren, 66 jaar
20 juni Jan Elijzen, 79 jaar
24 juni Chris Schoolderman, 79 jaar
13 augustus 2021 Riek van Raaij-van de Sprenge, 84 jaar
24 augustus 2021 Theodorus Bernardus Otto Cornelis Roelofs, 90 jaar
23 september Gerrit Johan Keuterink, 97 jaar
6 oktober Jantje Zuetenhorst-Verhoef, 85 jaar
Zondag 28 november begint dan de adventstijd. Samen toeleven naar kerst, tijd van verwachting en hoop.
Diaconie
Kent u dit liedje nog?
Het is al oud....
Toch kan je er nu ook nog uithalen wat voor jou belangrijk is.
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Donker, Licht en Hoekje....
In de maand December zijn deze woorden wel héél erg van toepassing. Mogen wij niet allemaal Lichtjes
uitdragen of ontvangen in ons eigen “ hoekje”? Het “ hoekje” van ons Leven....
Het Leven waarin de één het wat prettiger ervaart dan de ander... Mogen we in die speciale December maand
niet wat meer delen of ontvangen? Opdat ieders donkere hoekje Licht krijgt?
Met elkaar en voor elkaar. Doet u daar aan mee?
Voor een gift om iemand iets extra’s te gunnen ( het Lichtje) in de maand december is elke bijdrage welkom op
rekening: tnv NL22RABO0373738234 Onder vermelding: een Lichtje in December
Daar danken wij u voor.
En voor alle mensen die een Lichtje in de vorm van een gift in hun hoekje willen ontvangen vragen wij u ons dat
te laten weten. Daarvoor hoeft u geen lid van de kerk te zijn.
Maar ook als u mensen kent die zo’n extraatje goed kunnen gebruiken, mag u ons daarover informeren.
Uiteraard wel vooraf even vragen aan de desbetreffende persoon.
Stuur een e-mail naar: diakonie@pknloenenveluwe.nl
Alle gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Geef en Ontvang... zodat we allemaal in het duister
heldere lichtjes kunnen zijn. “jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn”
Diakonie protestantse kerk Loenen
Collecte 14 november
Adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië
Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of
zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie.
De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel
kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring
die ze de rest van hun leven meenemen.
Meer lezen kerkinactie.nl/kerst
Opbrengsten:
- 5/9 collecte voor Ghana via Kerk in Actie € 229,04
- 19/9 collecte voor de diaconie € 74,95.
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Kerkrentmeesters
Collecte 21 november: Onderhoud kerkhof
Het kerkhof is voor velen van u een plek om naar toe te gaan en die herinneringen aan uw dierbare(n) oproept.
Dankzij de vrijwilligers ligt het kerkhof er netjes bij. Er worden echter wel kosten gemaakt, bijvoorbeeld
voor snoeien en vervanging van bomen, onderhoud en waar nodig vervanging van materieel. Op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar is de uitgangscollecte daarom bestemd voor het onderhoud
van ons kerkhof.
Collecte 28 november: Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen - Jong Protestant.
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen.
Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken
met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk.
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken
daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over
materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster
Oud IJzer
In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht. Eind september en begin oktober heeft dit
respectievelijk € 1.768,- en € 1.352,89 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 september mochten we twee maal € 50,- ontvangen (beide N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Financiële info september 2021
Kerkelijke bijdragen
September
Collectes
Aug/Sept (v.a. 22-08)

Maand:
2.459,04

T/m maand:
46.500,99

Toegezegd:
55.165,00

400,42
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Kerstengelproject
Wat hebben de kinderen leuke en lieve reacties mogen ontvangen, omdat zij een kerstengel voor iemand
waren. Vlug iets ongezien in de brievenbus stoppen en daarna hard
weglopen, best spannend. Ook dit jaar werd er enthousiast gereageerd op
de vraag of ze hier weer aan mee willen werken. En wie wil dat nu niet? De
wereld een klein beetje mooier maken. In de donkere dagen voor kerst zijn
er heel wat mensen die behoefte hebben aan licht en troost, daarbij de
nabijheid van anderen moeten missen kan een groot gemis zijn. In dit
project draait het om het omzien naar elkaar. In de vier weken voor kerst
stoppen de kinderen op elke adventzondag, anoniem men weet dus niet wie
de “kerstengel” is, een kaart, gedicht of een kleine attentie door de
brievenbus bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig
heeft. De eerste keer doet de kerstengel een briefje met uitleg bij de kaart / attentie zodat de ontvanger
weet waar dit vandaan komt. Juist in deze tijd willen we er voor elkaar zijn. U als dorpsgenoot kunt zelf ook
een kerstengel zijn. Kent u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Doe dan op 28 november, 5, 12
en 19 december of in die week uw bijdrage bij deze persoon in de brievenbus (of zet het bij de deur).
U kunt een adres van een dorpsgenoot opvragen via kerstengel@pknloenenveluwe.nl Op dit adres kunt u ook
een adres doorgeven waar de kinderen een kerstengel voor zouden kunnen zijn.
Kerkbalans Digitaal
Tijdens de afgelopen Kerkbalans actie “Kerkbalans 2021” zijn we gestart met de mogelijkheid
om de toezeggingen via het internet in te vullen. Het voornaamste voordeel hiervan is
dat het veel werk scheelt voor de vrijwilligers. De lopers hoeven namelijk niet meer
langs de deuren en ook het verwerken van de toezeggingen wordt hierdoor
eenvoudiger. Ook voor u als lid biedt het voordelen, alle informatie bij elkaar op één
plek en met een aantal klikken staat uw toezegging geregistreerd.
In het eerste jaar dat we dit hebben aangeboden hebben al 66 leden hier gebruik van gemaakt. Afgezien van
een paar kleine kinderziektes is het allemaal goed verlopen. We hebben dan ook positieve reacties mogen
ontvangen over de vormgeving, de beschikbare informatie en de eenvoud van het invullen van de toezegging.
Ook voor de komende actie periode willen we weer deze optie aanbieden. De leden die zich al hebben
aangemeld krijgen te zijner tijd weer een e-mail met de benodigde instructies.
Heeft u niet gebruik gemaakt van deze optie dan willen we vragen om daar toch eens over na te denken.
Besluit u om ook van deze mogelijkheid gebruik te maken, dan is het enige wat u nu hoeft te doen uw emailadres te registreren. Dit doet u door het aanmaken van een account op onze website. Later geeft dit
account toegang tot uw toezeggingsformulier en de mogelijkheid om deze digitaal te verzenden, maar hierover
krijgt u dan later nog een e-mail.
Voor het aanmaken van een account gaat u naar de website www.pknloenenveluwe.nl en kiest u aan de
linkerkant in het menu voor de optie Kerkbalans. Via de pagina die dan opent kunt u uw account aanmaken
onder het kopje Nieuwe bezoeker.
Is toezeggen via internet veilig?
De verbinding met onze website is een beveiligde verbinding via een certificaat. Dit betekent dat u altijd een
privéverbinding heeft met de website. Verder vult u alleen uw toezegging in. Het daadwerkelijk voldoen van uw
toezegging verloopt via de gebruikelijke kanalen: automatische incasso, eigen overschrijving of acceptgiro.
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Moet ik hieraan mee doen?
Nee, zeker niet. De mogelijkheid om op papier een toezegging in te vullen zoals u gewend bent blijft gewoon
bestaan. Dus doet u niet digitaal mee, dan krijgt u zoals gebruikelijk in januari een envelop in de bus en wordt
het antwoord weer opgehaald.
Vragen?
Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar kerkbalans@pknloenenveluwe.nl
Kerstverkoop 2021
Net als vorig jaar zijn de omstandigheden niet optimaal om de kerstverkoop
weer te organiseren. Toch hebben we besloten om – onder voorbehoud –
iedereen op bestelling weer te voorzien van de door hen gewenste bestellingen.
We verzoeken iedereen dan ook om zo snel mogelijk het in dit kontaktblad
afgedrukte bestelformulier in te leveren. Aan de hand daarvan kunnen we dan
bepalen hoe we een en ander kunnen organiseren.
In principe is het de bedoeling dat u op 18 december over uw kerststukken
kunt beschikken.
Nadere mededelingen zullen we in het decembernummer (dat eind november verschijnt) verstrekken.
De groep kerstverkoop vrijwilligers

Ondergetekende:
Naam : .............................................................................................
Adres : ............................................................................................................
Telefoon:.............................................................................................
Wenst te bestellen:
………. X

graftakken a € 17,--

……….. X

kerststukken a € 15,--.

Handtekening:
…………………………………………………………………………
Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens, Horstweg 19a, 7371 BN Loenen.
Of: gegevens van de bestelling mailen naar: christienjurriens@gmail.com.
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Kerstwandeling
Zondag 19 december gaat het gebeuren: de kerstwandeling van kerk tot kerk vanaf
17.00. Op de route taferelen uit het kerstverhaal, lichtjes, de wereld van herders en
engelen, geboorte en Licht, kun je in een korte wandeling meekrijgen. Voor jong en oud.
Het begint bij de protestantse Kerk en volgens een uitgezette route kom je vanzelf aan
bij de kerststal in de katholieke Kerk. We zijn bezig met de voorbereidingen, wie weet
kun je nog meehelpen, als acteur of helper langs de route. Wij hopen dat het een mooie
belevenis wordt. Samen vinden we de weg! In het volgende kontaktblad meer informatie.
Mazzelschuur
Op zaterdag 6 november zijn wij weer open, van 10.00 uur tot 12.00 uur aan Voorsterweg 56
bij familie van Ee. Kom eens kijken tussen onze boeken, lp’s, cd’s, dvd’s, huishoudelijke spullen,
gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed en neem gezellig iemand mee! In de maand
oktober was de opbrengst € 217,15.
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 naast dhr. Berend Diekerhof 06-30137290 nu ook mw Lida Ruiter 0641841927 bereid gevonden hebben om deze functie op zich te nemen. Ze hebben beide een achtergrond in
psychische hulpverlening/coaching. Ze zijn geen lid van onze gemeente maar wonen 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 het nog wat nader uitgelegd, waarin we nu ook een
protocol hebben staan, waarin we uitleggen hoe we handelen in verschillende situaties.
Kliederkerk
Na lang wachten mogen we weer een Kliederkerk organiseren.
Op 31 oktober 2021 vindt de vierde Kliederkerk in Loenen plaats. Deze keer wordt de Kliederkerk direct vanaf
het begin voor door veel vrijwilligers opgezet! De vrijwiligers komen o.a. uit beide kerken van Loenen, maar ook
vrijwilligers die geen kerk of een kerk buiten Loenen bezoeken. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Gezinnen
met kinderen kunnen 31 maart samen met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt deze
keer gehouden in de basisschool De Poort aan Hoofdweg 53 in Loenen.
Er worden deze keer activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het thema ‘de Schepping’. De
activiteiten zijn dit keer heel divers: wolken maken, schilderen, plantjes maken en een dierenparcours
afleggen en nog veel meer.
Lijkt het je ook zo leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de andere activiteiten, kom dan gezellig vrijblijvend
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een kijkje nemen. Neem ook gerust familie, buren en of vriend en of vriendinnetje mee. Deze keer starten wij
weer om 14 uur en na een paar hapjes
is het rond 16 uur weer afgelopen. Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk.
Hopelijk tot dan! Voor meer informatie kunt u mailen naar: kliederkerk@pknloenenveluwe.nl
Bedankje
Langs deze weg wil ik de gemeente van de NH-kerk heel hartelijk bedanken voor de prachtige fruitmand.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties die ik, op welke manier dan ook, heb gekregen van
bekenden en onbekenden.
Hartelijke groet, Bertus Kraaijenbrink
Ontwikkelingen Kerkhof Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
Het komt niet meer in veel plaatsen voor: een kerkhof achter de kerk, dat in beheer is van de betreffende
Protestantse Gemeente. We merken dat ons eeuwenoude kerkhof voor velen van u een waardevolle plek is, die
daarom vraagt om een zorgvuldig beheer en behoud. In het afgelopen jaar zijn er verschillende ontwikkelingen
geweest. We kunnen ons voorstellen dat u daar vragen over heeft. De aanleiding tot de veranderingen willen
we hieronder toelichten.
Reglement begraafplaats en administratie
Voor onze kerkelijke begraafplaats is een reglement opgesteld. Het reglement is telkens afgestemd op de
veranderende eisen. De grafadministratie (met name vastlegging
rechthebbenden) is tot eind vorige eeuw niet altijd accuraat geweest. We zijn op
dit moment bezig om daar een inhaalslag te maken en ervoor te zorgen dat zowel
het reglement als de administratie van de graven blijven voldoen aan de vereisten.
Wijzigingen reglement begraafplaats
Wanneer de situatie daar om vraagt; vanwege wijzigingen van de Wet op de
Lijkbezorging (WOL) en vanuit het GCBB (onderdeel van landelijke PKN), wordt
het reglement aangepast. Wanneer er grafrechten worden afgesproken rondom
een ter aardebestelling blijft het reglement van dat moment geldig tot er een
nieuwe inlage wordt gedaan, of tot de grafrechten zijn verlopen. Vanaf 1 januari
2021 kunnen de grafrechten bij een inlage voor maximaal 20 jaar afgesloten
worden in plaats van de 30 jaar die voorheen gebruikelijk was. Het doel hiervan is
dat begrote kosten voor deze periode nog goed zijn in te schatten. Naarmate de
periode langer duurt wordt dit veel lastiger met als gevolg dat de werkelijke kosten potentieel hoger zijn en
ten laste komen van de Kerk. U heeft wel de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen voor een periode
van 10 of 20 jaar als deze binnen 10 jaar komen te vervallen.
We merken dat deze maatregel vragen bij u oproept. Dat kunnen we ons voorstellen; Benadert u ons daarom
gerust als u vragen heeft.
Verlopen grafrechten en ruimen graven
Ons kerkhof is vol aan het raken. We staan daarmee voor de keuze: uitbreiding van het kerkhof, of graven
ruimen zodat er plaats is voor inbreiding.
Enerzijds vanwege het hoge aantal graven waarvan het grafrecht is verlopen (meer dan 50% van de graven op
het Kerkhof) en anderzijds in het licht van de nieuwe inzichten waarbij we zien dat begraven vaker niet de
eerste keus is en men kiest voor andere uitvaart vormen hebben we ervoor gekozen om binnen de huidige
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grenzen van het Kerkhof te zoeken naar een oplossing. Uitbreiding van het kerkhof zal bovendien veel hogere
kosten met zich meebrengen.
Dit betekent dat we de rechthebbenden van de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen benaderen met
de vraag of zij de grafrechten willen verlengen. Daarbij hebben we ervoor gekozen om eerst de
rechthebbenden te benaderen van graven waarvan de rechten nog niet zo lang geleden zijn vervallen of snel
zullen gaan vervallen, omdat we deze vaak nog persoonlijk kunnen benaderen. Inmiddels zoeken we ook naar
rechthebbenden van graven waarvan de rechten reeds langer verlopen zijn. Dit doen we door middel van een
bordje bij het graf en vermelding bij de begraafplaats, in het kontaktblad en op onze website omdat de
gegevens van de rechthebbende onbekend zijn. Wanneer men niet de wens heeft om de grafrechten te
verlengen of we geen reactie krijgen worden de betreffende graven geruimd en komt er ruimte vrij voor
nieuwe graven. Hiermee kunnen we het kerkhof intact houden waarbij we u ruimte blijven bieden wanneer u
begraven wilt worden op onze begraafplaats. Ook hier geldt dat mochten er vragen zijn, u altijd bij ons
terecht kunt.
Kerkrentmeesters: Marius Aleman, Jerrick van Brussel en Jettie Tolman,
e-mail: krmloenen@gmail.com.
Buurtkastje
Er gaat een Buurtkastje geplaatst worden in de eerste week van november bij de Protestantse kerk bij het
hek uitgang Schepersweg. In het Buurtkastje kunnen buurtbewoners die wat minder te besteden hebben
levensmiddelen ophalen. Buurtbewoners die iets kunnen missen kunnen hier juist producten
achterlaten. Dit kunnen producten zijn als blikgroente, pasta, rijst, sauzen (geen alcohol),
maar ook persoonlijke hygiëne producten bv. tandpasta, zeep, shampoo. De voornaamste
voorwaarde is dat de producten goed en ongebruikt moeten zijn. Het Buurtkastje vormt niet
alleen een manier om voedselverspilling tegen te gaan, maar helpt ook mensen die het wat
minder breed hebben. Dus voel je vrij, er hoeft niets voor terug, maar denk ook aan anderen
die iets kunnen gebruiken:
“Pak wat je nodig hebt, geef wat je missen kan”.
De kinderen van See You Again zijn actief betrokken bij dit initiatief en zullen ook helpen bij het op orde
houden van het Buurtkastje qua houdbaarheid van de producten. Rutger van Binsbergen heeft samen met zijn
dochter Julia het Buurtkastje gemaakt. Heel veel dank daarvoor!
Deel dit bericht vooral met diegenen die er het meeste aan zullen hebben!
Heeft u nog vragen? Mail naar Loenensbuurtkastje@pknloenenveluwe.nl
Margriet Kersten in het zonnetje
Op zondag 7 november zetten we Margriet Kersten in het zonnetje. Ze
begon in 1963 en is vele jaren leidster geweest van de Zondagsschool,
tegenwoordig See You Again.
De laatste 1.5 jaar was zij voorzichtig door Corona, maar daarvoor was zij
altijd bereid om te helpen met allerlei hand en spandiensten bij See You
Again. Na al deze jaren altijd met veel plezier helpen is het moment
gekomen waarop zij afscheid gaat nemen. Margriet staat niet graag in de
belangstelling, maar we willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Tijdens de dienst op 7 november willen we hier dus ook bij stil staan, om haar te bedanken voor de enorm
lange tijd trouwe dienst.
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In Memoriam
23 september overleed Gerrit Johan Keuterink op de leeftijd van 97 jaar. Hij woonde aan de Molenallee 28.
Tot op hoge leeftijd nog actief en vrolijk. Dankbaar voor zijn leven, zo hebben de
kinderen ook afscheid van hem genomen. Wij wensen hen ook vanaf deze plaats
troost op dit moment in hun leven.
6 oktober overleed Jantje Zuetenhorst-Verhoef op de leeftijd van 85 jaar. Ze
woonde aan de Loenerdrift 81. In besloten kring begraven op de begraafplaats bij
de kerk. De kinderen schrijven in de advertentie: Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Ook hen
wensen we de troost die nodig is om verder te kunnen gaan.
Verjaardagen
Op 3 november hoopt mevr. Eef Reuvekamp-Berends 90 jaar te worden. Zij woont: p/a De Beekwal,
Derickxkamp 27, Kamer 123, 6961 DZ Eerbeek.
Op 18 november hoopt Bertus Bouwmeester 80 jaar te worden. Hij woont:
Horstweg 56, 7371 BS, Loenen Gld.
Op 19 november hoopt Mevr. Jo Holtslag-Berends 91 jaar te worden. Zij
woont: Hameinde 23, 7371 CS 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.
Huwelijksjubilea
Op 13 november hopen Hans en Monique van Driel-Toren hun 40-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen: De Kempe
8B, 7371 CS Loenen Gld.
Op 17 november hopen de heer en mevr. Jan en Stientje Schut-Jurriens hun 60 jarighuwelijk te vieren. Zij wonen : Eerbeekseweg 77, 7371 CD Loenen Gld.
Op 22 november hopen Henk en Corrie Veenendaal- van Gijtenbeek hun 60 jarig huwelijk
te vieren.Zij wonen : Droefakkers 5, 7371 CP 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.

Kontaktblad Loenen
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Classicale vergadering van 12-10-2021
Allereerst: Er was dankbaarheid dat we na lange tijd weer fysiek bijeen konden komen, dit keer in de Goede
Herderkerk te Epe.
Enkele onderwerpen uit deze vergadering:
Presentatie over huisgemeente
Een commissie binnen de CV Veluwe heeft nagedacht over het onderwerp
Huisgemeente. De kerkorde biedt namelijk sinds enige tijd de mogelijkheid om een
‘huisgemeente’ te vormen nadat ‘de gemeente’ is opgeheven. De commissie heeft een
notitie opgesteld als handreiking voor de classis wanneer een gemeente nadenkt of
vraagt om de vorming van een huisgemeente. In de vergadering werd deze handreiking
nader toegelicht door de gemeentebegeleiders Vosselman en Hendriks. Daarbij werd duidelijk dat wanneer
een gemeente het niet meer zelfstandig redt fusie met een andere gemeente de koninklijke weg is: het is de
eerste en beste optie. Wanneer blijkt dat fusie echt niet mogelijk is zijn er twee opties bij de vorming van
een huisgemeente: 1) onder een moedergemeente of 2) onder de classicale vergadering.
Aan het eind van de bespreking over dit onderwerp werd geconstateerd dat vorming van een huisgemeente
niet eenvoudig is, er moet heel veel voor geregeld worden.
Verkiezingen
Als nieuwe afgevaardigden naar de classicale vergadering zijn verkozen: ouderling-kerkrentmeester Henk
Kamstra (’t Harde, ring Harderwijk), ouderling Alie Talsma (Epe, ring Hattem) en ouderling Hielke Wolters
(Nijkerk, ring Nijkerk).
Ouderling-kerkelijk werker Jolanda Aantjes-Lubbersen (Hall en Voorstonden) en diaken Hans Kiel (Apeldoorn)
werden verkozen tot afgevaardigden naar de generale synode. Ouderling Gert Wim Stoffer (Wapenveld) en
diaken Bert Broekhuizen (Voorthuizen) zijn verkozen als plaatsvervangers.
Begroting 2022
De vergadering ging akkoord met de begroting, waarin na enkele jaren van positieve resultaten bewust
gekozen is voor een negatief resultaat. Er zal ingezet worden op meer activiteiten in de ringen en
werkgemeenschappen. De bijdrage van de wijkgemeenten blijft in 2022 € 35. Er is binnenkort overleg met de
Dienstenorganisatie over een eventuele verhoging van de landelijke bijdrage aan de classes.
Jaarverslag classispredikant
Ds. Wilbert van Iperen gaf in een korte toelichting bij zijn jaarverslag aan dat hij vooral blij is dat het
reguliere bezoekwerk aan kerkenraden – een van de kerntaken van de classispredikant – nu weer mogelijk is.
Afscheid afgevaardigden
Er werd met woorden van dank en een kaars afscheid genomen van diaken Jopie van Zuuk-Braakman (Epe, ring
Hattem) en ouderling Jan van Drie (Putten, ring Nijkerk).
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba classicale vergadering Veluwe
Verslag Generale Synode 11-09-2021
Opnieuw kwam de synode samen in Lunteren. Dit keer zonder mondkapjes, maar nog steeds wel keurig op 1,5
meter. De liturgische opening werd gedaan door ds. Smedema, krijgsmacht predikant. Hij memoreerde zijn
eigen verblijf in Afghanistan en verbond hieraan onder andere de opdracht van de kerk en haar voorgangers
om om te zien naar veteranen.
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Na de benoemingen werd overgegaan naar de reguliere agenda.
Deze begon met een nieuw stuk: ‘Speelruime gezocht’, Protestantse visie op kerkgebouwen.
Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep, nam ons mee door het rapport. Hij gebruikte hiervoor een
aantal stellingen. Een daarvan luidde: ‘Ik vind dat onze buurt/wijk mee mag praten over de toekomst van ons
kerkgebouw.’ Deze en de andere stellingen riepen genoeg gesprek op. Van het gebruik van kerken als
priklocatie tot de soms tegenstrijdige belangen van Monumentenzorg en de gemeente waardoor er ineens een
kerkbank in het geding kan komen. Het rapport is een opmaat voor verder gesprek. Een gesprek dat ook van
belang zal zijn in onze classis. Wat doen we met onze kerkgebouwen? Hoe onderhouden we deze, welke functie
vervullen ze in het dorp of wijk en wat gebeurt er met die gebouwen die om verdrietige redenen niet meer als
kerk kunnen functioneren?
Na de pauze kwam de nieuwe kerngemeente Spangen (Rotterdam) aan het woord. Ds. Nico van Splunter nam
ons mee in de ontstaansgeschiedenis. Enkele gemeenteleden vertelden over hun betrokkenheid. Hun verhalen
waren inspirerend en getuigden van de kracht van het geloof. Deze ‘blik in het land’ gaf hernieuwde energie
aan de vergadering. Hier doen we het voor!
De middag werd vervolgd met het bespreken van het vervolg rapport over de ambtsvisie. De synode gaf aan
dat er in de afgelopen tijd goed geluisterd is naar de verschillende suggesties en bezwaren vanuit de leden.
Duidelijk werd in elk geval dat zorgvuldigheid geboden is als het gaat om een goede ambtsvisie. Zo’n visie is
bepalend voor de toekomst en moet tegelijk aanvoelen wat er nu al gaande is in onze kerk. Naast een goede
visie, moeten er ook concrete dingen gebeuren. Een deel van de kerkelijk werkers heeft te maken met
onduidelijke regelingen rondom bevoegdheden. Dat kan en moet echt beter. Daar was iedereen het van harte
mee eens.
We besloten de dag met de kerkorde-aanpassingen rondom de toevoeging van geestelijke verzorgers aan de
synode en de regeling rond het opheffen van gemeenten. De onderlinge sfeer, ook al was het wat op afstand,
bleef goed. Er heerste een gevoel van ‘er samen uitkomen’ en niet van tegenstrijdige belangen. Natuurlijk
werden er kritische opmerkingen gemaakt, maar daar is de synode ook de juiste plek voor. Het was dan ook in
die sfeer dat afgevaardigde ouderling Thomas Kool van onze classis afsloot met zijn korte overweging. Aan de
hand van het ‘Onze Vader’ sprak hij over onze lijn richting het Koninkrijk der hemelen. Het perspectief op dat
Koninkrijk sluit aan bij mijn opmerking rondom de nieuwe kerngemeente. Hier doen we het voor, op weg naar
Gods toekomst voor ons.
Ds. Marrit Bassa - Voorst, 13 september
Kopij volgend nummer
Voor het december nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 11 november 2021 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 november 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en
met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie
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Jeugdpagina – Bileam en de sprekende ezel
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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
Digitale adventsretraite 2021
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van
start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite
is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen,
citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te
beleven.
Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt
bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org. U ontvangt gedurende
de periode van advent dagelijks een gebedsmail.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:
“Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis
veelal geen stilte is.”
“De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite heeft me daarbij enorm geholpen. Ik voelde me
werkelijk gezien, aangekeken, elke dag.”
Kontaktblad Loenen
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“Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en stilstaan bij wat er
is. Nu die wereld in – wetend wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige in mij, het Licht maakt dat ik het pad
durf op te gaan.”
“Grote dank voor deze broodnodige verdieping. Wat een belevenis zeg.”
Geleide meditaties via ZOOM
Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de
geleide zoom-meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet
Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere
digitale retraitanten versterkt.
Overdenking
God is mijn superheld!
Op de nieuwe vlag voor de kerk kun je, als je er
even bij stilstaat, de teksten lezen die we bedacht
hebben op de startzondag. `Wees vrij, wees blij’
was de eerste slogan die bedacht werd. En daar
kun je je wat bij voorstellen als boodschap aan
iedereen. Misschien heb je persoonlijk wel andere
herinneringen aan de kerk van je jeugd of heb je
mindere ervaringen met geloven opgedaan, wellicht
kende je daar juist beknelling en droefgeestigheid
maar zo is het evangelie niet.
Het hoort bij het evangelie van
Jezus Christus om je vrij te
voelen, de goede boodschap kan
niet anders dan je vrijheid geven
en een vreugde van binnen. Maar
tijdens de dienst klonk ook een
soort geloofsbelijdenis, van een
kind: God is mijn Superheld.
Jezus heeft ons gezegd dat je
een kind in je midden moet ontvangen en zegenen.
En wellicht als een comité van theologen en
filosofen de slogans had moeten beoordelen, dat de
tekst niet op de vlag had gekomen. Je kunt er
misschien wat kanttekeningen bij maken. Maar
laten we het enthousiasme van de slogan maar
eerste eens tot ons nemen. Welke boodschap
krijgen we hieruit mee?
Het eerste wat `God is mijn Superheld’ mij te
zeggen heeft, is het enthousiasme, het vertrouwen
dat er uit spreekt. Het klinkt heel anders als de

cynische blik. Het laat de vragen van het geloof
eens even liggen. En het roept ook wel de vraag op:
waar is jouw geloof eigenlijk? Durf je nog te
vertrouwen? Voel je nog die steun in de rug in je
leven. Heb je een geloof om te belijden? Zie je de
kracht van God?
Bij het woord superheld, moet ik wel gelijk denken
aan superman. In zijn roodblauwe pak. Als de nood
het hoogst is, verandert de bescheiden Clark Kent
ineens in Superman en redt een kind, een flat, de
hele wereld. Als een soort engel die rampen
voorkomt, met superkrachten,
supersnelheid en het komt gelukkig
altijd goed. Dat zo ons leven er niet
uitziet, dat weten we natuurlijk wel met
elkaar. Er gebeuren wel degelijk
ongelukken, er volgen allerlei rampen
elkaar op, als je teveel het nieuws volgt
ga je daar zelfs aan onderdoor, er is
lang niet altijd zo’n superman in de
buurt. Al zul je zelf ook wel verhalen
kennen van rampen en ongelukken die je als bij een
wonder net ontlopen hebt. Maar zoals gezegd, niet
altijd, lang niet altijd. Ongeluk en ramp lijken toch
wel ook bij dit leven en deze wereld te horen. Kun
je dan toch geloven in een God als superheld?
In het bekende lied van de reformatie, een vaste
burcht komt de superheld ook voor. Ik zal de tekst
nog een keer hier opschrijven, van het tweede
couplet;
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Geen aardse macht begeren wij
die gaat welras verloren
Ons staat de sterke held ter zij
Die God ons heeft verkoren
Vraagt gij zijn Naam? Zo weet
Dat Hij de Christus heet
Gods eengeboren Zoon
Overwinnaar op de troon
de zege is ons beschoren.

Maar hoe voert Hij deze strijd. Het is zijn weg van
kruis en opstanding. Het verlies van zijn leven en
de winst van zijn leven, die worsteling waar mensen
in hun eigen leven op terug kunnen vallen. God is
mijn superheld, wijst ons naar Jezus Christus die
alles voor ons volbracht heeft. En die ons uitnodigt
Hem na te volgen.

Het heet wel lied van de reformatie, maar de tekst
wijst niet zo op een tegenstelling protestant of
katholiek. Het gaat om de waarde van het geloof,
het gedeelde christelijke geloof. We hebben geen
aardse macht, politieke macht na te streven. Zulke
helden op het wereldtoneel moeten christenen niet
zijn. Er is een andere strijd te voeren. De strijd
om het Koninkrijk van God dat bestaat in goedheid,
liefde, vrede en gerechtigheid. Hoe win je die
strijd? In dit lied dat Luther gemaakt heeft wordt
Jezus Christus als de held naar voren geschoven.
Er is een strijd gaande op deze wereld tussen goed
en kwaad. En als op een middeleeuws ridderspel,
wordt Jezus als de kampioen van God
gepresenteerd. Hij zal voor ons strijden, Hij is de
superheld. De held komt tevoorschijn, hoe heet
Hij? Het is Jezus Christus.

Dat maakt niet dat onze problemen ogenblikkelijk
opgelost worden, zodra we Hem dat maar vragen.
Maar het geeft ons wel het vertrouwen in de
toekomst. De wereld krijgt in elke tijd met nieuwe
uitdagingen te maken. Iedere keer lijkt het front
te veranderen, waar zijn we nu weer bang voor?
Maar de vaste waarde van het evangelie is
vertrouwen op God door Jezus Christus in de
toekomst. Hij, onze sterke held, zal voor ons
strijden. Goedheid overwint, liefde blijft. Er is
altijd hoop.
Ds Marcel Oostenbrink

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom
De herfststormen hebben zich reeds aangekondigd, dat wil zeggen blad opruimen geblazen op de eerste
vrijdagmorgen van november: 5 november. De vrijwilligers worden omstreeks 8 uur verwacht.
Mocht er iemand voor de eerste keer willen komen, je gaat maar op het lawaai af.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp
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Allerzielen
Dinsdag 2 november a.s. op “Allerzielen” herdenken wij onze overledenen.
Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij,
met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken.
Tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt bij het noemen van
hun namen een kaars aangestoken en het gedachteniskruisje aan de familie uitgereikt.
Thema van de viering is: “Hij heeft voor ons gebeden”.
Na afloop gaan we gezamenlijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten en er wordt U een
graflichtje aangeboden om op het graf van Uw dierbare te plaatsen.
Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te gebruiken.
U bent allen van harte uitgenodigd.
Het afgelopen jaar zijn overleden
29-12-2020
23-02-2021
09-03-2021
16-03-2021
09-05-2021
07-06-2021
16-07-2021
08-09-2021
01-10-2021

Gerardus Paulus Buiting
Bertha van der Gouw-Sanders
Gerardus Carolus Hendrikus Maria Kaufmann
Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes
Maria Berendina Lieferink-Bouwmeester
Hendrika Johanna Biezeman-Jansen
Johanna Gerharda Theresia Timmen-Stoverinck
Jurgen Johann Harry Buitink
Lambertus Johannes van Oene

83 jaar
92 jaar
82 jaar
80 jaar
85 jaar
93 jaar
89 jaar
49 jaar
89 jaar

Liturgische vieringen
Di.

2 nov. '21
Intenties:

ALLERZIELEN
Henk Derickx

Zo.

7 nov. ‘21
Intenties:

Eucharistieviering – voorganger P. Hofstede
-----

Za.

13 nov. ‘21
Intenties:

Eucharistieviering – voorganger P. Hermens
overleden echtpaar Reulink-Harmsen, overleden ouders
Uiterweerd-ten Broek, An Timmer-Stoverinck, Gradus
Biezeman

Za.

20 nov. ‘21
Intenties:

Eurcharistieviering – voorganger P. Hermens
Gerda Schiphorst-Schut, Gerrit Kaufmann, Augusta
GerhardaTheresia Maria Mijnen-Wennekes, Wim de Haan,
Hendrika Johanna Biezeman-Jansen

Za./Zo.

27/28 nov. ‘21

Geen viering in deze kerk
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Kerkdiensten november 2021

Protestantse gemeente
Zondag 7 november

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Dienst voor iedereen
Koffie na de dienst
Coll: Ubuntu (doel van See You Again)

Zondag 14 november

10.00 uur

Ds. J.J. Kappers – Apeldoorn
Coll: Kinderen in Moldavië

Zondag 21 november

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Laatste zondag kerkelijk jaar
Koffie na de dienst
Coll: Kerkhof

Zondag 28 november

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll: Geloofsopvoeding

See you again
Zondag 7 november 10.00 uur in de kerk, afscheid Margriet.
Zondag 14, 21, 28 november 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie
Dinsdag 2 nov. ‘21

19.00 uur

ALLERZIELEN, voorganger P. Dashorst

Zondag 7 nov.’ 21

10.00 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hofstede

Zaterdag 13 nov. ‘21

18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens

Zaterdag 20 nov. ‘21

18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens

Weekend 27/28 nov. ‘21

dit weekend geen viering in deze kerk
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