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Diensten
Advent en kerst ontvouwen zich in de maand december. Vorig jaar werd ons een keer meegedeeld dat kerst
niet zou door zou gaan, maar dat kan nooit. Kerst gaat altijd door, of we dat nu thuis
vieren of in de kerk, in een restaurant of op een feest, kerst is onverwoestbaar, En
dat allemaal door een kwetsbaar kind in een kribbe. Natuurlijk hopen we dat ook in en
rond de kerk dit jaar te kunnen vieren. We blijven wat in het onzekere over wat wel en
niet kan. Koffiedrinken na de dienst doen we maar even niet in de maand december.
Het kan verstandig zijn een mondkapje op te doen bij het de kerk binnengaan en
verlaten. En we zitten weer wat verder uit elkaar.
Gastpredikanten hebben we in de maand december op 5 december, ds Boter uit
Apeldoorn en 19 december ds Schiebaan uit Beekbergen. Op 26 december, tweede kerstdag en ook zondag
hebben we geen dienst.
12 december vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen Jesaja 42, waar de Messias wordt aangekondigd.
Eentje die niet schreeuwt op de straat, en die ook een geknakt riet niet zal breken. Een voorzichtige Messias.
24 december lezen we het geboorteverhaal uit Lucas 2 en psalm 131 erbij, hoe kwetsbaar is dit kind in deze
wereld, hoe kwetsbaar zijn hoop en liefde en geloof in deze wereld. Maar zullen we toch weer ons daarop
richten? Vox uit Brummen komt met een afvaardiging naar de dienst om het muzikaal ook kerst te laten
worden. 25 december op de kerstmorgen lezen we uit Johannes 1 over het woord dat vlees geworden is of
zoals het in de NBV21 staat: Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol genade en
waarheid. Begeleiding op de trompet van de gemeentezang, we kijken ernaar uit.
Oudejaarsavond een kerkdienst waar we psalm 91 lezen. In de psalm komen allerlei rampen aan de orde, ook
een plaag en ziekten, maar vertrouwen voert de boventoon, God bij wie je een schuilplaats vindt. Mooi om
samen het jaar, het opnieuw bewogen jaar, af te sluiten.
Diaconie
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat in overleg tussen de voedselbank Apeldoorn (uitgiftepunt kanaal Noord,
nogal ver weg) en voedselbank Zutphen de inwoners van Loenen die daarvoor in
aanmerking denken te komen zich mogen aanmelden bij Voedselbank Zutphen. Die heeft
nl meerdere uitgiftepunten en een uitgiftepunt in Eerbeek, Tjark Rikscentrum,
Derickxkamp 2a in Eerbeek (tegenover “De Beekwal”), vrijdagmiddag 12.30-13.15 uur, u
kunt daar een aanmeldingsformulier afhalen of het van de website downloaden en
printen. Komt u er helemaal niet uit, dan wil iemand van de diaconie het wel voor u
uitprinten. Elke voedselbank heeft zijn eigen voorwaarden om iemand toe te laten, daar
hebben wij geen invloed op.
Eventuele vragen: Henk Bastiaans, Molenbeek 79, 055-5051716
• www.voedselbankzutphen.nl E-mailadres (algemeen): info@voedselbankzutphen.nl
E-mailadres (aanvragen voedselpakket) : aanvragen@voedselbankzutphen.nl
Ingevulde aanvraagformulieren kunt u ook sturen naar:
Voedselbank Zutphen
Postbus 4058
7200 BB Zutphen
Heeft u hulp nodig bij het invullen en/of aanvragen? Er zijn diverse instanties die graag willen helpen:
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In Eerbeek:
U kunt elke werkdag telefonisch een afspraak maken met Steunpunt Geld en administratie via 0575 – 561988.
In Eerbeek is het Steunpunt open op dinsdagochtend van 09.00 tot 12:00 uur (Derickxkamp 2a)
Verdere procedure - Intake
Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen voedselbank Zutphen contact met u op voor een intakegesprek
bij de Voedselbank. Na dit gesprek wordt de aanvraag ingediend en krijgt u binnen twee weken schriftelijk
bericht. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan staat in de brief een nummer vermeld. Dit nummer hebt u nodig bij
het afhalen van het pakket.
Ophalen van het voedselpakket
Neem bij uw eerste bezoek de brief met uw klantnummer en een legitimatiebewijs mee. Neem zelf voldoende
boodschappen- en koeltassen mee om de producten in te pakken.
Het uitgiftepunt in Eerbeek is kleinschalig. Hier staan de pakketten in kratten klaar op
een tafel.
Collectes
Zondag 5 december: Adventscollecte Kerk in Actie
Zending Rwanda
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen.
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een organisatie op
die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare
kinderen, zoals kinderen
die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de
kinderen met persoonlijke begeleiding, een
zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in kerken.
“Op 1 december was het Wereldaidsdag.
Daarom collecteren we voor aidswezen in Rwanda.” Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
Alle Kerstkerkdiensten (behalve die van See You Again): kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de knel
Kom op voor kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders.
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die
hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en
steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op andere
manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is. Een gammele tent. Extreme kou of juist de
ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar
misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom
komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meer lezen
kerkinactie.nl/kerst
Opbrengsten: voor de aktie “Lichtje in december” zijn in oktober bedragen van € 20 en € 25 ontvangen.
Verder nog niet bekend.
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Kerkrentmeesters
Kerkvoogdij: collectes
12 december: Collecte voor de kerk.
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.
19 december: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren,
verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge kruipen de
jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het
bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met
kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Meer lezen:
kerkinactie.nl/kerst
24 december: nieuw collectedoel See You Again
Op kerstavond collecteren we voor het nieuwe doel dat See You Again heeft gekozen. Elders in dit blad kunt u
hier meer over lezen.
31 december: De eindcollecte tijdens de dienst op oudejaarsavond is zoals gebruikelijk bestemd voor de kerk
(plaatselijk kerkenwerk).
Giften
In november mochten we € 50,- ontvangen (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Oudejaarscollecte
In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te
zenden voor de oudejaarscollecte. Al een aantal jaren hebben wij u
verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf over te maken op onze
rekening NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Loenen Veluwe. Dit is goed bevallen. Zo worden administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag
ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.
Oud IJzer
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. Ook op de laatste zaterdag van deze maand;
31 december, bent u van harte welkom! 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.
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Financiële info oktober 2021
Kerkelijke bijdragen
Oktober
Collectes
Oktober

Maand:
2.661,54

T/m maand:
49.162,53

185,02

Toegezegd:
55.165,00

1.522,64
See you again

We hopen dat u op kerstavond de kerstmusical “Ubuntu” kunt komen kijken. Deze zal
opgevoerd worden door de jeugd van See You Again. Tijdens de musical komen we te weten
wat de betekenis is van Ubuntu.
Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op vrijdag 24 december om 19.00 uur in de kerk,
zodat we er samen een mooi kerstfeest van kunnen maken!
Kerstwandeling – Samen vinden we de weg
Kerstwandeling: Samen vinden we de weg
19 december is er van kerk tot kerk een kerstwandeling. Tussen 17.00 en 18.00 kun
je hem beginnen bij de Protestantse Kerk. Zoals het er nu uit ziet maken we
gebruik van de QR-code om mee te kunnen doen, het is weliswaar veelal buiten,
maar dit werd ons door de gemeente Apeldoorn wel geadviseerd, bij de RK kerk ga
je naar binnen en wordt een mondkapje aangeraden. Het is een niet al te lange
wandeling, maar wel één waar je van alles tegen kunt komen onderweg. Langs de
oude pastorie kom je daarna langs de Brink, een eindje op de hoofdweg, de
Engelenweg in, de Derk Mulderweg in en via een voetpad richting Pippeloentje, de
RK-kerk en het parochiehuis. Je kunt van alles tegenkomen, Dickensfiguren,
herders en wijzen, een heraut en engelen. Je mag even de kerststal in de Antonius Abt kerk bewonderen, een
wensboom kom je tegen onderweg. Samen vinden we de weg, is de meer dan symbolische titel van de wandeling.
Al wandelend zijn we in kerstsfeer en hopelijk ervaren we een beetje saamhorigheid, wellicht ook devotie,
geniet je van de muziek van diverse medewerkende groepen zoals OLTO en Con Spirito. Het is voor jong en
oud, ook voor kinderen mooi, maar echt niet alleen voor hen. Voelt u zich welkom om deze wandeling te
genieten op zondag 19 december tussen 17.00 en 18.00 te beginnen bij de Protestantse Kerk aan de
Beekbergerweg. Dit is een initiatief van de beide kerken en is bedoeld voor alle dorpsbewoners en andere
belangstellenden ongeacht kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond.
Mazzelschuur
Op zaterdag 4 december 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
november was de opbrengst € 559,70.
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Verlopen van grafrechten
Grafrechten die verlopen per 31-12-2022
De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe is op zoek naar rechthebbenden/belanghebbenden
van onderstaande graven/urnenkelders waarvan de grafrechten verlopen op 31-12-2022.
Indien de grafrechten niet worden verlengd voor 01-01-2023 zal de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
na 01-07-2023 de grafbedekking verwijderen en kan het graf/de urnenkelder geruimd worden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Aleman, ouderling-kerkrentmeester, tel. 0557852672 (na 18:00 uur) email: krmloenen@gmail.com
Grafnr.
VII-3
Berends G.M.
Schut J.W.
3-J03
Van Ark-van Helvoort M.J.
Van Ark R.
3-K01
Witteveen-Zandbergen A.G.
Witteveen M.

Overl.
06-05-1981
31-07-1992
05-02-1968
13-08-1992
04-08-1971
31-01-1992

4-B06
Eeninkwinkel G.R.

20-06-1992

4-X09
Bredenoord W.

27-11-1992

Grafnr.
VII-26
Muller J.
Muller-Bouhof G.
3-J07
Vrijhof L.P.C.
Vrijhof L.G.
3-M03
Staal C.H.
Staal H.C.
Staal-Jansen G.
4-E03
Limpers-Wilbrink M.C.
Limpers T.

Overl.
14-12-1985
13-12-1991
26-06-1969
23-02-1992
23-10-1976
14-02-1981
05-07-1992
27-03-1982
29-09-1992

Kerstverkoop 2021
Net als vorig jaar zorgen de omstandigheden rond de coronapandemie ervoor dat het
plannen en organiseren van de kerstverkoop met de nodige onzekerheden is omgeven.
Op de dag dat we dit artikel schrijven (11 november) zijn we in afwachting van de
maatregelen die morgen weer tijdens de persconferentie zullen worden
aangekondigd.
Niemand kan voorspellen wat ons tussen nu en de kerst verder nog te wachten staat.
Bovendien hebben we niet meer - zoals voorgaande jaren – het jeugdhuis tot onze
beschikking, zodat alleen al daardoor onze mogelijkheden beperkt zijn.
Vandaar dat we op dit moment het volgende hebben besloten:
- voor de mensen die al een bestelling hebben geplaatst zullen de graftakken en kerststukken in ieder
geval gemaakt worden.
- afhankelijk van het aantal mensen dat beschikbaar is om de bestellingen te verzorgen zullen we het
maximum aantal gaan vaststellen.
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-

de mensen die een bestelling plaatsen nadat het vastgestelde maximum is bereikt zullen zo snel
mogelijk (in ieder geval binnen drie werkdagen) op de hoogte worden gebracht dat hun bestelling
helaas niet kan worden gehonoreerd.

-

Wij raden iedereen dan ook aan om de door hen gewenste graftakken en kerststukken zo
spoedig mogelijk te bestellen via onderstaand formulier !
Ook hebben we natuurlijk mooi kerstgroen nodig. Staat er in uw tuin iets dat we goed kunnen en mogen
gebruiken (of weet u dat dit elders het geval is) laat u ons dat dan s.v.p. even weten door te mailen of te
bellen. We willen dit dan graag in december komen ophalen.
Als de overheidsmaatregelen toch nog verder worden aangescherpt dan op dit moment door ons wordt
voorzien houden we ons uiteraard het recht voor om alles toch nog af te blazen.
We kunnen het uiteraard niet verantwoorden om tegen de regels in te gaan werken.
De groep kerstverkoop vrijwilligers

-o-o-o-o-o-o-o-oOndergetekende:
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.
(Tel. 055-505 17 82)
Of : gegevens van de bestelling mailen naar : christienjurriens@gmail.com.
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Verjaardagen
Op 21 december hoopt mevr. Mientje Meijerink-Wilbrink 85 jaar te worden.
Watermolen 3, 7371 SP Loenen Gld.
Op 22 december hoopt de heer L.W. Reinders 91 jaar te worden. Hattinkerf 6, 7371
AZ 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 22 december hopen Gerrit en Riekie Waanders-Reuvekamp hun 50--jarig huwelijksfeest te vieren.
Zij wonen: Leeuwenbergweg 14, 7371 AL Loenen Gld.
Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en
wensen hen een fijne dag toe.
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.

Kopij volgend nummer
Voor het januari nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 9 december 2021 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 december 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 LoenenEerbeek.
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
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Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

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

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
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
Overdenking
December reeds en dit wordt alweer de laatste
overdenking van dit jaar. Een bijzonder jaar met
allerlei lastige hobbels, in het bijzonder de
coronapandemie die nog steeds onder ons is. Soms
denk je wel eens: Waaraan moet een goede
overdenking of preek voldoen? Het antwoord
daarop gaf pater Hofstede bij zijn afscheid in de
R.K. kerk in Loenen. Zijn hele leven heeft hij in het
westen van het land als zielzorger
gewerkt en na zijn pensionering is
hij in Vaassen neergestreken.
Omdat er in de regio een tekort
aan priesters is, heeft hij nog zo’n
kleine dertig jaar diensten geleid in
deze regio, waaronder in Loenen. In
zijn afscheidspreek vertelde hij
dat hij de hele week bezig was om
zijn preek voor te bereiden.
Volgens pater Hofstede moet je de
bijbel met het heden verbinden en
het heden met de bijbel. Daarbij moet je de
schriftlezingen bestuderen en de geschiedenis.
Hoe is de wereld en de kerk van nu ontstaan. Je
moet kijken wat de bedoeling van het Christendom
is en over de grenzen van de eigen
kerkgemeenschap heen kijken.
December is kerkelijk gezien een interessante
maand. We vieren de Advent: Het wachten op de

komst van de Heer. En wachten duurt altijd lang,
bijvoorbeeld het wachten op bus of trein. In
tegenstelling tot veel Christelijke feesten is er
voor de advent geen directe aanleiding in de bijbel
te vinden. Waarschijnlijk werd het voor het eerst
gevierd in de vierde eeuw na Christus. In die tijd
was in veel kerken het mysterie van de
menswording van Christus een groot thema. Hoe
was het mogelijk dat de zoon van God als
gewoon mens naar de aarde was gekomen? Een
thema dat centraal stond in de periode voor
Kerst. De eerste vermelding van Advent is te
vinden in een boek van Gregorius van Tours
(538-594). In veel kerken hangt de
adventskrans met vier kaarsen. Iedere
adventszondag wordt een kaars aangestoken,
verbeeldend de komst van Christus, het Licht
van de wereld.
Iets over liturgische diensten in de advent.
Toevallig ben ik op internet tegengekomen dat
de intredezang (introitus) van de Lutheranen en
katholieken in de advent overeenkomen. Ik zal ze
hier noemen voor de aardigheid:
1e zondag: “Ad te levavi”: Tot U verhef ik mijn ziel;
Mijn God, op U vertrouw ik.
2e zondag: “Populus Sion”: Volk van Sion, zie, de
Heer zal komen om de volken te verlossen.
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3e zondag: “Gaudete in Domino semper”: Wees
altijd blijmoedig in de Heer.
4e zondag: “Rorate caeli desuper et nubes pluant
justum”: Dauwt, hemelen, uit den hoge en dat de
wolken regenen de Gerechte.

Ik wens ieder gezegende kerstdagen toe.
Willem Klomp

Kerstmiddag voor ouderen
Op woensdag 15 december is er weer een kerstviering in de Kruiskerk in
Eerbeek. Door de nog steeds onzekere situatie rondom corona, zullen we dit
jaar geen broodmaaltijd verzorgen, maar wordt het een middag waar u kunt
gaan luisteren, meezingen en kijken naar een voorstelling van de juf, de
bakker en de dominee! Het is een optreden van een lieve juf, een vrolijke
bakker en een muzikale dominee. Kortom een vrolijk programma vol met
bekende (Kerst)liedjes.
Na afloop kunnen we nog wat met elkaar napraten onder het genot van een
hapje en een drankje. Het is van belang, dat u zich opgeeft voor deze middag en er zal naar uw
coronatoegangsbewijs worden gevraagd. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De middag begint om 14.30
uur en zal rond 17.00 uur worden afgesloten.
Opgave bij : lida Gerritsen tel 651636 of Ellen Teunissen tel 653850
Tevens kunt u aangeven of u gehaald en weer thuis gebracht wilt worden.
Afscheid Pastor Hofstede
Op zondag 7 november ging Pastor Hofstede voor het laatst voor in de
eucharistieviering in onze kerk. Hij nam daarmee afscheid van onze
locatie Loenen/Eerbeek van de Franciscus en Claraparochie.
Pastor Hofstede ontving in 1959 zijn priesterwijding en was, na enige
functies elders, pastoor in Vaasen en Epe van 1993 tot 2000. Hierna ging
hij met emeritaat maar bleef actief en ging regelmatig voor in onze parochie bij eucharistievieringen in het
weekend. Nu gaan voor Pastor Hofstede de jaren tellen; hij is 93 jaar.
Op 17 oktober jl. nam hij in een feestelijke viering afscheid in Vaassen. Op 7 november heeft hij zijn afscheid
op onze locatie in Loenen gevierd.
Wanneer Pastor Hofstede voorging kon hij altijd rekenen op vele kerkgangers die graag naar zijn preek
luisterden.
Wij zijn hem dankbaar dat hij al die jaren naar Loenen en Eerbeek kwam. We hopen dat hem nog goede jaren
gegeven zullen zijn en bidden om Gods Zegen op zijn verdere levensweg.
Locatieraad Loenen/Eerbeek.
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Filmavond parochiehuis
Positief dankbaar nieuws van de Pastoraatsgroep L/E
Op 21 oktober heeft weer de jaarlijkse filmavond voor Eerbeek en
Loenen plaatsgevonden in het parochiehuis. De Franse film, “La famille
Belier” was een echte complete film. Spanning, vreugde, verdriet en
liefde werd op een zeer realistische en aangrijpende manier vertoond.
Een echt herkenbaar epos, waarin de ruim 50 aanwezigen zich goed
konden herkennen. Voor de locatie Loenen/Eerbeek was dit sinds 2 jaar weer de eerste keer dat men elkaar
weer informeel kon ontmoeten. Voor de pastoraatsgroep toch een van hun doelen, parochianen bij elkaar
brengen en elkaar leren kennen. Immers dit opent weer deuren voor nieuwe gezamenlijke doelen, als het delen
van lief en leed.
Tijdens de pauze en na de film konden de aanwezigen, dankzij de zorg van velen, genieten van de uitstekende
drankjes en snacks. Gelet op het geroezemoes had een ieder het erg naar de zin en ging men met een goed
daarna weer naar huis.
Uit waardering gaven velen, vrijwillig, rijkelijk aan het goede doel: de stichting “De jarige Job”. Deze stichting
doet zijn best om minder bedeelde kinderen toch een cadeautje te bezorgen voor hun verjaardag. En met een
opbrengst van €210,- is men erg dankbaar.
Nieuwe voorzitter Locatieraad
Op 1 januari 2022 zal Antoon Streppel, lid van de Locatieraad, de nieuwe voorzitter zijn.
Krachtens het huishoudelijk reglement geldt bij de benoeming van Locatieraadsleden dat de leeftijd van 75
jaar niet mag worden overschreden.
Bert Meurs is vanaf 1 januari a.s. derhalve geen lid van de Locatieraad meer, maar zal wel als adviseur daaraan
verbonden blijven.
Wij wensen Antoon veel succes in zijn nieuwe functie en hij zal altijd kunnen rekenen op de medewerking van
de adviseurs.
Locatieraad Loenen/Eerbeek.
Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom
De laatste klussenmorgen van het jaar voor de kerkhofvrijwilligers zal zijn op vrijdagmorgen
3 december aanstaande. Om 8 uur is de koffie klaar.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Adventsactie 2021: Gezonde start voor moeder en kind
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de
campagne in het teken van goede en bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Omdat
helpen helpt!
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Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald
tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft
hoop!
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn, zijn we
er nog niet. We weten nog niet wat de corona-crisis
wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar los
daarvan halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen
kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld
longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog
altijd iedere twee minuten een moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes
die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden
kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg
krijgen van professionele verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder
kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.
Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het
aantal sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd
onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot of kunnen vrouwen de
reiskosten niet betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en
vermijden begeleiding door modern opgeleide verloskundigen.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum
dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat
jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat
zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een
opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen
afwachten.
Geld doneren
U kunt doneren in de collectes tijdens de Advent periode of doneer uw
bijdrage op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie den
Haag
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Em-missie
Rens, Bruno, Luce, Ronald en Virginie
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Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor diegene die als een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er met een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich kan verwarmen
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken
Wij wensen van harte dat voor u
die ster zal schijnen!
Liturgische vieringen
Za.

18 dec. ‘21
Intenties:

Vr.

24 dec. ‘21
Intenties:

Za.

25 dec. ‘21
Intenties:

Vr.

31 okt. ‘21
Intenties:
1/2 jan. ‘22

Za./Zo.

Eurcharistieviering – voorganger P. Hermens
overleden echtpaar Biezeman-Jansen, An TimmerStoverinck, Wim de Haan
Woord- en Communieviering – voorganger P. Vroom
overleden ouders Uiterweerd-ten Broek,
Jurgen Johann Harry Buitink
Woord- en Communieviering – voorganger P. Dashorst
overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Gerda SchiphorstSchut, Augusta Gerharda Theresia Maria MijnenWennekes, Gerrit Kaufmann, Gradus Biezeman, Henk
Derickx
Eurcharistieviering – voorganger P. Hermens
Hendrika Johanna Biezeman-Jansen
Geen viering in deze kerk
Kontaktblad Loenen
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Kerkdiensten december 2021

Protestantse gemeente
Zondag

5 december

10.00 uur

Ds. H. Boter – Apeldoorn
Coll: Zending Rwanda (adventscollecte)

Zondag 12 december

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll: Voor de kerk

Zondag 19 december

10.00 uur

Ds. A.A.A. Schiebaan – Beekbergen
Coll: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst

Vrijdag 24 december

19.00 uur

Kerstviering “See You Again”
Coll: nieuw collectedoel See You Again

Vrijdag 24 december

22.30 uur

Ds. M. Oostenbrink
Kerstnachtdienst m.m.v. “Vox” uit Brummen
Coll: Kinderen in de knel

Zaterdag 25 december

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Kerstmorgendienst

Zondag

26 december

GEEN DIENST

Vrijdag

31 december

19.30 uur

Ds. M. Oostenbrink
Oudejaarsavonddienst
Oudejaarscollecte: voor de kerk

See you again
Kerstviering See You Again: 24 december om 19:00 uur in de kerk

Rooms Katholieke parochie
Weekend 4/5 december ‘21
Weekend 11/12 december ‘21

Geen viering in deze kerk
Geen viering in deze kerk

Zaterdag 18 december ‘21

18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens

Vrijdag 24 december ‘21

19.00 uur

Woord- en Communieviering, voorganger P. Vroom

Zaterdag 25 december ‘21

10.00 uur

Woord- en Communieviering, voorganger P. Dashorst

Vrijdag 31 december ‘21

19.00 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
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