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Diensten
Zeg tegen de kinderen van Israël dat zij verder trekken. Dat was de tekst van de
preek op 16 januari, die ook nog op de website terug te vinden is. Daar houden we ons
telkens aan vast, dat we toch verder moeten. Dat we met moed de toekomst ingaan. Al
is het iedere keer met de nodige voorzichtigheid dat we onze aankondigingen doen.
In februari hopen we op zaterdag 5 februari de Doop te bedienen aan Willem Verheul,
de zoon van Carolien en Leendert, broer van Saar en Emma, Eerbeekseweg 83.
Daar kunnen een beperkt aantal mensen bij zijn, zoals we dat al twee keer eerder
gedaan hebben bij een doopdienst. In overleg met de ouders worden de uitnodigingen daarvoor gedaan. Er
worden opnamen gemaakt. De doop laten we dan ook zien in de dienst van 6 februari maar zal ook verder als
film op onze website te vinden zijn.
De doop, teken van het verbond van God met ons mensen, dat Hij trouw is en ieder mens aanziet en liefheeft.
Op zondag 6 februari lezen we het evangelie uit Lucas 4:14-30, de eerste preek van Jezus in een synagoge. Hij
komt om aan armen het goede nieuws brengen. Zijn we wel arm genoeg om zijn goede boodschap aan te nemen
of moeten we op zoek naar armen?
Zondag 13 februari vieren we het heilig Avondmaal. De Evangelielezing komt dit keer uit Lucas 5:1-11, een
wonderlijke visvangst, die je op de knieën brengt.
Dan volgen een drietal zondagen met gastpredikanten. Ik heb toch maar eens een vakantie gepland, van 24
februari tot 9 maart ben ik niet bereikbaar voor het werk. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen
met de scriba, mw. Dinie Nieuwenhuis.
Ds. Bert Faassen uit Apeldoorn ontvangen we op 20 februari, 27 februari komt pastor Jolanda Aantjes uit
Hall bij ons preken.
Diaconie
Collectes:
Zondag 13 februari collecte Kerk in Actie Noodhulp - Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de
Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de
coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in
Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden
zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
Meer lezen kerkinactie/jongerennepal
Zondag 27 februari Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese
Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen
(landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout
besparende ovens, door bomen te planten en de oogst goed op te slaan, beter bestand bent tegen het klimaat.
De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.
Meer lezen kerkinactie.nl/boerinoeganda
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Opbrengsten:
- 14 november voor Kinderen in Moldavië € 109,40
- 05 december voor Zending in Ruanda € 102,20
- 24 december voor Kinderen in de knel € 753,20
Voor de actie “Lichtjes in december” ontvingen wij nog giften: € 50 van NN en € 30
van NN.
Kerkrentmeesters
Financiële info december 2021
Kerkelijke bijdragen
Maand:
December
3.432,60
Collectes
December
120,20

T/m maand:
54.835,28

Toegezegd:
55.165,00

1.961,72

6 februari: Collecte voor Kinderhulp (collectedoel 2022 See You Again).
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen tot 21 jaar hebben een verre van
zorgeloze jeugd; zij merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Wanneer
andere instanties niet kunnen helpen is Kinderhulp er. Zij helpt met waar een kind behoefte
aan heeft; bijvoorbeeld een warme jas, een fiets, een opleiding.
20 februari: Collecte voor de Kerk
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.
Giften
In december mochten we € 50,- ontvangen tijdens huisbezoek (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Oud IJzer
De eerstvolgende keer dat u uw oud ijzer kunt brengen is op zaterdag 29 januari 2022. U bent dan welkom op
het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter
plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona. Zo lang het kan –vanwege de Coronamaatregelen– bent u welkom! Op de website www.pknloenenveluwe.nl vindt u de meest actuele informatie.
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
Henk Kok
Tonnie Wansink
Chris van Oorspronk
Harrie Hebben
Jan Brugman

055-5051028
055-5051102
055-5051873
06-21271999
06-51034533
055-5051458

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.
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Opbrengst kerstverkoop 2021
Op donderdag 16 en vrijdag 17 december zijn de vrijwilligers aan de slag
gegaan om de door u bestelde graftakken en kerststukjes te maken. De dag
daarvoor waren al mensen op pad geweest om het toegezegde groen te
verzamelen en de schuur, waar we gebruik van mochten maken, op een handige
manier in te richten.
We nemen aan dat door de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van deze
actie het aantal bestellingen iets lager lag dan voorgaande jaren. Bovendien
hadden we door de beperkingen ten gevolge van de coronapandemie een maximum aantal vastgesteld. We
konden immers doordat we maar met een beperkt aantal mensen tegelijk konden werken niet garanderen dat
we zoveel stukken konden maken als andere jaren.
Ondanks dit alles heeft de verkoop het mooie bedrag opgeleverd van € 1297,--.
Via deze weg willen we iedereen bedanken die in enigerlei vorm (het beschikbaar stellen van groen, het gebruik
mogen maken van de schuur, het maken van de stukken en het bezorgen van deze producten) aan deze verkoop
heeft meegewerkt.
Verder kunnen we meedelen dat -bijzondere omstandigheden voorbehouden- deze actie ook in 2022 weer
gehouden zal worden! De groep kerstverkoop vrijwilligers.
Mazzelschuur
Op zaterdag 5 februari zijn wij weer open! Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn wij aanwezig aan
Voorsterweg 56 bij familie van Ee.
U kunt dan uw spullen brengen en komen kijken tussen onze boeken, lp’s, cd’s, dvd’s,
huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed en neem gezellig
iemand mee!
Kopij volgend nummer
Voor het maart nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 10 februari 2022 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 februari 2022.

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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Inzamelingsactie Kerk in Actie / GZB
Via dit berichtje wil ik bovenstaande actie weer even aandacht geven. Voor diegene die deze actie nog niet
kennen is het handig om de site van Kerk in actie te bekijken. Al geruime tijd kunt u diverse spullen bij mij
kwijt. Met de opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kan Kerk in Actie mensen ondersteunen hun leven
waardevol te leven! De totale opbrengst, landelijk, was in 2021 ongeveer € 18.000,00.
Minder dan voorgaande jaren, maar toch nog een mooi bedrag. Medeoorzaak is waarschijnlijk ook de lockdown,
waardoor vele beurzen niet door konden gaan.
Ik wil doorgaan met inzamelen omdat de opbrengst naar de juiste doelen gaat en ogenschijnlijk waardeloze
materialen hergebruikt worden. Ik ben een voorstander van hergebruik van spullen in welke vorm dan ook.
Daarbij denk ik natuurlijk ook aan de Mazzelschuur en Kringloop Jutut in Loenen. Laatstgenoemde mag
gelukkig weer open, maar kan nog geen spullen aannemen vanwege gebrek aan opslagruimte. Bovendien zijn
beide verkooppunten ideaal voor mensen/gezinnen met een kleine beurs.
Hieronder volgen mijn gegevens en de materialen die men kan gebruiken.
1. Postzegels, ruim uitknippen
2. Geboortekaartjes
3. Oude mobieltjes
4. Lege toners en cartridges
5. Buitenlands geld
6. Oud Nederlands munt- en briefgeld
7. Brillen
8. Ansichtkaarten, bij deze de postzegel niet afknippen
9. Kerstkaarten, dubbele kaarten van Anton Pieck, voor het Kind, Stichting Kinderpostzegels, zelfgemaakte
3D kaarten, deze gebruikt men in bv een dagbesteding om nieuwe kaarten van te maken.
10. Verzamelingen van bv sigarenbandjes, oude foto's van bv dorpsgezichten.
11. Verzamelingen uit inboedels die niemand wil hebben maar misschien aan een verzamelaar verkocht kunnen
worden.
12. Eventuele andere spullen waarvan u denkt dat iemand het zou willen kopen.
Tot slot: door het inleveren van bovengenoemde artikelen helpt u mee om van onze Kerk een Groene Kerk te
maken. Alvast hartelijk dank voor uw inbreng.
Vriendelijke groet, Rikie van Binsbergen, Hameinde 10, 7371 CS Loenen Veluwe (055 5052458/ 06 12166038)
Vrijwillige bijdrage kontaktblad
Het Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt gratis huis-aanhuis bezorgd. De kosten worden betaald door de leden van beide kerken. Wij horen vaak
dat Het Kontaktblad goed wordt gelezen, ook door inwoners van Loenen die niet
kerkelijk betrokken zijn.
Als u de ontvangst van het Kontaktblad op prijs stelt en een bijdrage wilt doen,
dan kan dit door uw gift over te maken op rekening NL 64 RABO 0373 7349 56
t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken.
Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te geven: de kosten bedragen
ongeveer € 15,-- per adres per jaar. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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In Memoriam
Op 22 december is Jan van Gijtenbeek overleden, 85 jaar oud. Hij woonde met zijn vrouw
Jenny aan de Hackfortweg 33. We kenden hem als een opgeruimde man die van een grapje
hield. Ook de lichamelijke moeilijkheden van de laatste jaren wist hij met moed te dragen.
Vorig jaar heeft het echtpaar nog het 60-jarig huwelijk samen mogen beleven. Voor velen
bekend als slager van vroeger en natuurlijk ook van OLTO. Het gemis is er, ook voor kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen hen met zijn vrouw alle troost en steun toe.
27 december is na een periode van ziekzijn overleden Hannie Besaris-Albers. Zij woonde met
haar man Toon aan De Kempe 1. 76 jaar oud werd ze. Via de Mazzelschuur was ze ook voor
de kerkelijke kring een bekende. Ze gaf aandacht en liefde aan mensen om haar heen en die
mocht ze ook ontvangen in de periode van haar ziekzijn. Met overgave heeft ze dat ziekzijn
kunnen aanvaarden. Op de kaart stond dan ook: het is goed zo. Dat die vrede ook voor allen met verdriet er
telkens mag zijn.
9 januari overleed in het hospice in Beekbergen Henk Jurriëns, 78 jaar. Lang was hij met
zijn ziekzijn nog in zijn huis aan de Eerbeekseweg 88. Dat was zijn ouderlijk huis en daar
heeft hij ook alleen de laatste jaren van zijn leven gewoond. Het in memoriam van v.v. de
Loenermark spreekt van een man die voor hen van onschatbare waarde is geweest, waarvoor
hij ook het erelidmaatschap had ontvangen. Op ons kerkhof is hij in familie kring begaven en hebben we hem
toevertrouwd aan de goedheid van God. Bij het uit het huis dragen waren buren en anderen uit het leven van
Henk ook met warmte en betrokkenheid aanwezig.
Verjaardagen
Op 5 februari hoopt Jan Schut 85 jaar te worden.
Hij woont: Eerbeekseweg 77, 7371 CD Loenen Gld.
 Op 26 februari hoopt Rinus van Ark 80 jaar te worden.
Hij woont: Imbosweg 10A, 7371 DE 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 25 februari hopen de heer en mevr. Bleumink-Kuip hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren. Zij wonen: Veldhuizen 5, 7371 GM 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.
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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
Con Spirito
Ruim anderhalf jaar hebben we binnen het koor corona op afstand kunnen houden, maar rond 24 november
sloeg het noodlot toe en van de 17 leden die elkaar frequent zien, kregen er 11 corona. De meesten hadden
gelukkig slechts milde verschijnselen, maar twee zijn toch behoorlijk en langdurig ziek geweest. En allemaal
gevaccineerd! Gelukkig is iedereen weer bij de wal opgeklauterd, hebben ze afweer opgebouwd en inmiddels de
boosterprik gehad. Zo kon het dus gebeuren, dat ons koor slechts met 9 leden kon zingen bij het afscheid van
Jan Brom, de echtgenoot van onze recente jubilaris, Diny Brom. Mede dankzij die 9 en de kinderen en
kleinkinderen van Jan en Diny werd het een warm en waardig afscheid.
De coronatijd is voor niemand prettig en dan druk ik mij eufemistisch uit.
Voor een koor geldt dat helemaal en nog meer in de kersttijd. We hadden weer
een paar mooie nieuwe nummers ingestudeerd. Maar helaas……………………..de dienst
tijdens de kerstnacht ging niet door. Em eerste kerstdag en oudejaarsdag
mochten we met slechts vier koorleden zingen. Maar omdat het glas halfvol is, zijn we toch dankbaar voor wat
er wél kon in het afgelopen jaar. Harry Hoekstra
Bedankje
Een dankjewel voor de onbekende kerstengel die met briefjes, cadeautjes en gezellige
kaartjes licht bracht in deze donkere dagen. Dank, dank. Mw. Biezeman
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Overdenking
Februari reeds, de eerste maand van het jaar zit
er alweer op. Normaal gesproken begint medio
februari de voorbereiding op de paastijd, maar
aangezien Pasen dit jaar heel laat valt, begint de
voorbereiding op Pasen dit jaar pas op Aswoensdag
2 maart. In februari dus nog geen vasten. Februari
heette vroeger “sprokkelmaand”, dat wil zeggen
dat men de dode sprikken uit het bos verzamelde
om de kachel mee aan te maken. Soms
kom ik op radio en tv wel eens
geloofsgesprekken tegen of andere
spirituele programma’s, onder andere
op radio Gelderland op de
zondagmorgen om 8.45. Soms doet
dat een dominee uit de Achterhoek in
het plaatselijke dialect. Ik denk dat
dit voor dialect sprekenden in ons
gebied heel leuk is. In een ander
programma werd gewag gemaakt van het jaar 2022
als het Adrianusjaar, de eerste en enige
Nederlandse paus. Ik stond wel verbaasd te kijken
want in de geschiedenisboekjes werd hij vroeger
afgeschilderd als een toevallige passant. Niets is
echter minder waar volgens de moderne
geschiedschrijvers. Tegenwoordig wordt er
natuurlijk veel meer en diepgaander onderzoek
gepleegd dan vroeger. Hij was een belangrijk figuur
waarbij landelijke, kerkelijke en wereldlijke
politiek als een verweven klont bij elkaar komt. Het
zal wel waar zijn, want bij een beetje googelen kom
je op “you tube” een leuk filmpje tegen van RTV
Utrecht, gepresenteerd door de ons welbekende
Maarten van Rossem. We moeten hem beschouwen
als een neutraal man, daar hij in een programma
gezegd heeft niet in Sinterklaas te geloven en ook
niet in welk geloof dan ook. Volgens van Rossem
zijn de drie belangrijkste zonen van Utrecht Anton
Geesink, Marco van Basten en paus Adrianus Vl.
Adriaan Floriszoon Boeijens is in 1459 in Utrecht
geboren en in 1523 overleden in Rome. Hij was de
laatste niet Italiaanse paus tot de verkiezing van

de Pool Karol Josef Wojtyla. Hij ging in Utrecht
naar een Latijnse school en vervolgens naar
eenzelfde school in Zwolle en kreeg daar les van de
Broeders van het Gemene Leven van Deventernaar
Geert Grote en kwam zo in contact met de
Moderne Devotie, een beweging die soberheid en
een hervorming van de decadente katholieke kerk
voorstond. De Moderne Devotie wordt als een
hervormingsbeweging aangeduid.
Zijn grote roem vergaarde hij in
Leuven waar hij naast zijn studie
theologie les gaf in filosofie,
dialectica en ethiek. Erasmus was
een van zijn leerlingen. In 1490 werd
hij priester gewijd en van toen af
tot 1515 was hij hoogleraar,
vicekanselier, rector, kanunnik en
deken. In die tijd wordt hij
leermeester van Karel V die later ook heer van de
Nederlanden werd door bijna heel Europa te
veroveren. In 1516 wordt hij bisschop van Tortosa
in Spanje, vervolgens regeringsleider en kardinaal.
In 1520 wordt hij voor Karel de vijfde regent van
Spanje. In 1522 wordt hij tot paus benoemd als
een compromisfiguur omdat de kardinalen er niet
uitkwamen. Hij was zelf niet eens bij het Conclaaf
aanwezig. Dat is dus vijfhonderd jaar geleden. Als
paus moest hij de schulden van zijn voorganger Leo
X wegwerken, want de kardinalen in Rome hadden
er op los geleefd. Veel personeelsleden werden
ontslagen en hij voerde een sobere hofhouding in,
geheel in de stijl van de Broeders van het Gemene
Leven. Tijdens zijn pontificaat gingen de
Scandinavische landen over naar het Lutheranisme.
Wat is de moraal van dit verhaal, want dit is een
overdenking. Ik denk het voeren van een matige
levenswijze oftewel hoe de Sallandse moraal van
Geert Grote de mondaine hofhouding van de
Italiaanse kardinalen te grazen nam.
Willem Klomp
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Van de kerkhofgroep
Zoals jullie wellicht al gezien hebben is een deel
van het kerkplein, ongeveer 290 m², opnieuw
bestraat met een nieuwe klinkerverharding. We
waren bezig met het verwijderen van mos en gras
tussen de voegen van de tegels op het plein. Op
dat moment ontstond het idee om wat aan de verharding te doen. Na overleg met de Beheers commissie van
de kerkhoven binnen onze parochie hebben we twee offertes aangevraagd. Na goedkeuring van het
parochiebestuur en het bisdom is het werk aan Berkhof Tuinen opgedragen. In het overleg betreffende de
uitvoering van het werk met David Berkhof ontstond het idee het trapje voor de ingang de kerk op te heffen.
Daarvoor moest wel 18 m3 zand extra aangevoerd worden. Maar we vonden het belangrijk, nu we allemaal wat
ouder worden, een obstakel tot de toegang voor de kerk op te heffen. Wanneer en of het tweede deel van
het kerkplein in overeenstemming wordt gebracht met het nu uitgevoerde deel is nu nog niet bekend. Andere
te vermelden gebeurtenissen zijn de in gebruik name van een tweede nis en een reservering van de derde nis
in de urnenmuur. Paul van Berkum.
Het beeld van de kerststal in Loenen
Ook dit jaar was de kerk van St. Antonius abt tijdens de kerstdagen
en Nieuwjaar opengesteld voor een bezoek aan onze mooie kerststal.
Een kaarsje branden of gewoon even stil kunnen zijn en je gedachten
bij Jezus, Maria en Jozef brengen via gebed. In de stilte vindt men
Hem immers en kom je tot jezelf. De kerk bood alle gelegenheid, het
weer was gemiddeld, behalve 1e Kerstdag, toen was het nat en koud.
In de kerk werden religieuze muziek en kerstliederen ten gehore
gebracht. Kortom, de kerk bood warmte en een welkom aan zijn bezoekers. Over de drie dagen heen kwamen
er ongeveer 50 bezoekers, die zich over het algemeen aan de Corona regels hielden, afstand en mondka pjes.
In deze tijd van onzekerheid, Corona, is het goed dat de Kerk een plaats is voor mensen die behoefte hebben
aan rust en troost. Velen van ons zijn daarmee bezig, een antwoord vinden ze meestal niet bij andere mensen.
Wij hopen dat het bezoek aan het kindje Jezus en zijn Familie verlichting heeft mogen brengen. Namens de
pastoraatsgroep Loenen Eerbeek.
Liturgische vieringen
Zo.
Zo.

Za.
Zo.

6 febr. '22
Intenties:
13 febr. '22
Intenties:
19 febr. '22
Intenties:
27 mrt '22
Intenties:

Gebedsdienst – voorganger Anneke vd Werff
An Timmen- Stoverinck, overl. ouders Uiterweerd- ten Broek, Jan Brom
Woord- en Communieviering – voorganger P. Vroom
Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnten- Wennekes, overl. echtpaar ReulinkHarmsen, Hendrika Johanna Biezeman- Jansen, Wilhelmus Johannes Brugman
Eucharistieviering – voorganger P. Hermens
Gradus Biezeman, Wim de Haan, Gerrit Kaufmann
Gebedsdienst – Anneke vd Werff
Bertha vd Gouw- Sanders, Gerda Schiphorst- Schut, Geert Mulder
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Kerkdiensten februari 2022

Protestantse gemeente
Zondag 6 februari

10.00 uur

Zondag 13 februari

10.00 uur

Zondag 20 februari

10.00 uur

Zondag 27 februari

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll: Kinderhulp (collectedoel See You Again)
Ds. M. Oostenbrink
Heilig Avondmaal
Coll: Nepal: werkgelegenheid voor jongeren
Ds. H.W.J. Faassen – Apeldoorn
Coll: Voor de Kerk
Mevr. J. Aantjes – Hall
Coll: Oeganda

See you again
6 februari 10.00 uur in de Bruisbeek.
20 februari 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 6 februari

10.00 uur

Gebedsdienst
Voorganger Anneke vd Werff - mmv Con Spirito

Zondag 13 februari

10.00 uur

Woord en Communieviering
Voorganger P. Vroom – m.m.v. Con Spirito

Zaterdag 19 februari

18.30 uur

Eucharistieviering
Voorganger P. Hermens - mmv Con Spirito

Zondag 27 februari

10.00 uur

Gebedsdienst
Voorganger Anneke vd Werff – mmv Con Spirito

Kontaktblad Loenen
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