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Diensten 

 

Alle tekenen zijn op dit moment weer optimistisch over wat we weer mogen in de samenleving en 

vanzelfsprekend dan ook in de kerk. Van harte welkom! Zondag 6 maart gaat ds vd Leek-Vossemeer uit 

Vaassen voor. Na de dienst is er weer koffiedrinken. Op 13 maart ga ik zelf voor en 

lees ik uit Lucas 7, de opwekking van een jongeman uit Naïn. Natuurlijk wat boven 

ons verstand uit, dat een dode weer levend wordt. Maar we zullen zien wat dit 

verhaal ons doet.  In wat voor zin kunnen wij oom wel opwekking gebruiken, nieuw 

tot leven komen.  Mijn dochter Rachel zal in deze dienst ook zingen. 20 maart komt 

ds Bochanen uit Deventer bij ons de dienst leiden.  

27 maart is de zondag dat om 12.00 uur de Kliederkerk gehouden wordt, in de morgendienst wil ik daar ook al 

wat van laten zien. We hebben rond het verhaal van Zacheus een toch wel wat spectaculaire vertelmethode 

gezien, mooi voor kinderen in de kliederkerk, maar ik denk dat de andere gemeenteleden op de zondagmorgen 

zoiets ook wel eens willen zien. Deze zondag proberen we ook het gelegenheidskoor weer te laten zingen onder 

leiding van Maarten Willers, iedereen die wel eens meezingt krijgt bericht, maar je kunt je ook aanmelden als 

je voor het eerst wilt meedoen.  

 

Diaconie 

 

Paasgroetenactie: met als thema  

‘Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is’. 

 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook 

dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en 

Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma 

Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten.  

“Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen 

ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.” 

 

Ook in Loenen doen we weer mee aan de Paasgroetenactie. Na de diensten van 27 februari  en 6 maart kunnen 

er kaarten meegenomen worden. Maar u kunt ook bellen naar het onderstaande nummer en doorgeven hoeveel 

kaarten u wilt, dan worden deze bij u in de bus gedaan. De kaarten worden op 9 of 10 maart bij u opgehaald. 

Ze worden in een verzamelenveloppe naar het centrale adres gestuurd. De kaarten worden hier gesorteerd en 

verdeeld over alle penitentaire inrichtingen in Nederland als ook in het buitenland. 

 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. 

Al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 

gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 

gevangenis worden uitgedeeld.  

 

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen 

dat velen van u paasgroeten zullen sturen!  

Hartelijk dank namens de diaconie 

Dicky Verheul tel. 06-27507486 adres: Klarenbeekseweg 2 7371 HA  Loenen 

 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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Er zijn drie soorten kaarten: 

1. Dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederland. Op de aangehechte kaart     

    plakt u een postzegel, zo kan de gedetineerde die kaart zelf aan iemand sturen. 

2. Engelse kaarten voor Engelstalige gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. 

3. Enkele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen. 

 

Collecte zondag 13 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

Indonesië Een betere toekomst voor straatkinderen 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen 

om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen 

wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en 

ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, 

kleden en naar school laten gaan. 

 

Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd 

 

Collecte zondag 20 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  

Kerk zijn doe je met elkaar 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je 

daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en 

ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld 

bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte 

worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten. 

 

Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd 

 

Opbrengsten: 

De kerkdienst van 2 januari kon door Corona-maatregelen niet 

plaatsvinden, maar desondanks hebben we voor de vluchtelingen aan 

de Poolse grens €20,00 ontvangen; de diaconie zal een passende 

aanvulling overwegen. 

De collecte voor de Voedselbank op 16 januari heeft - inclusief een 

aantal ontvangen overboekingen - € 163,20 opgebracht. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij: collectes 

6 maart: Collecte voor de Kerk  

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

kerkgebouw. Hierdoor kunnen we verschillende activiteiten blijven organiseren en in contact 

blijven met elkaar. 

27 maart: Jong en oud thuis in de Kliederkerk 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie 

vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten 

tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van 
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Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk 

in Nederland ondersteunt de 

kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.  

 

Giften 

In december mochten we € 30,- ontvangen Voor de kerk, in de vorm van collectebonnen (N.N.). 

In januari ontvingen we € 20,00 Voor de kerk (collectebonnen, N.N.). Ook ontvingen we in 

januari € 25,- (N.N.). Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Oud IJzer 

Begin februari was de opbrengst van het oud ijzer € 2.041,51. Een goed begin van dit jaar! 

Voor de inbreng van uw oud ijzer bent u op de laatste zaterdag van elke maand van 10.00 – 12.00 uur 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 Corona-

maatregelen– 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). 

Vanwege gezondheidsredenen moeten we helaas afscheid nemen van twee trouwe vrijwilligers. Ab Kobussen 

was vanaf het begin van de actie betrokken bij de Oud IJzervreters. Hierbij willen we hem hartelijk danken 

voor zijn enthousiaste en trouwe deelname aan deze actie!  

Ook Jan Brugman willen we danken voor zijn actieve bijdrage voor het inzamelen van het oud ijzer.  

Dankzij hen is, samen met de andere vrijwilligers van deze actie, veel geld opgehaald wat te goede komt aan 

onze beide kerken. Met pijn in ons hart nemen wij daarom afscheid van hen. Hierbij wensen wij hen alle goeds 

toe voor de komende tijd. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één 

van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 

Harrie Hebben    06-51034533 

Jan Nijhof    06-31492042   

Henk Kok    06-24411190 

Tonnie Wansink   06-46477717 

Chris van Oorspronk   06-21271999 

Bart Slief    06-22207055 

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

Kerkbalans 2022 

De actie van dit jaar had als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Dat 

heeft u ter harte genomen; tot nu toe (11 februari) is er € 55.961,67 toegezegd. 

Dat is € 786,67 meer dan in 2021. Voor het Kontaktblad is € 4.325,50 toegezegd 

(€ 57,50 minder dan in 2021). We zijn blij met dit resultaat; Het betekent voor ons 

dat u de kerk een warm hart toedraagt en daarmee onze rol in Loenen kunnen blijven 

vervullen! Hierbij willen we ook alle vrijwilligers die hebben geholpen met deze actie danken voor hun inzet!  

 

 

 

 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
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Financiële info januari 2022 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Januari             8.570,17  8.570,17 55.961,67 

      

Collectes 

Januari                 116,62        116,62 
 

See You Again 

 

See You Again bezoekt Buurtkastje. 

Op 23 januari zijn de kinderen van See You Again vanuit de Bruisbeek naar het Buurtkastje gelopen. Ze 

hebben daar uitleg gekregen over het Buurtkastje. 

Wat er wel of niet in hoort, waar ze op moeten 

letten als ze meehelpen aan het op orde houden van 

het Buurtkastje. We hebben op veel producten 

naar de houdbaarheidsdatum gezocht. Wat een 

kleine cijfertjes! Oud en nieuw is al lang voorbij en 

de oliebollenmix was nog niet over datum. Ze 

verbaasden zich erover dat sommige producten in 

pot jaren houdbaar zijn. We hebben gesproken 

over welke producten ze er zelf wel of niet in 

zouden zetten. Heb je sommige producten harder 

nodig als je wat minder te besteden zouden 

hebben? Unaniem vinden de kinderen dat er naast 

gezonde producten ook lekkere dingen in moeten 

staan voor in het weekend. De producten die we er nieuw ingezet hebben werden gelijk op datum gescand en 

mooi gesorteerd weg gezet. Elk kind heeft een bedrag van de Diaconie gekregen om etenswaren of hygiëne 

producten te kopen voor het Buurtkastje. De komende weken gaan ze samen kijken of er spullen instaan die er 

niet in horen en of er geen producten over datum instaan. Het was een leerzame ochtend waarin we begonnen 

met het verhaal over Kaïn en Abel en jouw verantwoordelijkheden naar je broeders of zusters, of ze nou wel 

of geen familie van je zijn. 

 
                          

Narcissen actie stopt  

 

Zeer tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de voorbereidingen voor de traditionele 

narcissenactie dit jaar te moeten stoppen. Door de verhoging van de gasprijs is de inkoopprijs 

van de narcissen veel duurder geworden; bovendien geeft het ons in deze coronatijd nog geen 

goed gevoel om van deur tot deur te gaan. Op dit moment is het daarom niet realistisch om 

deze actie door te laten gaan. 

 

Wij zijn echter bezig met het bedenken van een mooie nieuwe actie. We zullen u daarover 

graag later informeren. 

 

Lucas en Anneke Greep 

Nella en Wouter Korteweg 
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Kinderzwerfboekstation 

 

KinderzwerfboekStation  See You Again - Bruisbeek Loenen 

  

Vanuit See You Again wordt op 1 maart 2022 met een 

KinderzwerfboekStation gestart. Vanaf dan kunnen kinderen uit 

Loenen hier terecht voor een zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert 

lezen en probeert zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te 

richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen. Als kinderen moeten 

wachten bij de tandarts, apotheek of het gezondheidscentrum 

kunnen ze nu een boek pakken. Ze vervelen zich dan niet. Wanneer het boek nog niet uit is, mogen ze het mee 

naar huis nemen. Als ze het daarna maar weer ergens laten zwerven.  

 

Wat zijn zwerfboeken? 

Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken  

worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations. 

Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren 

zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn! 

 

Stuur boeken op een spannende tocht 

Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat álle kinderen moeten kunnen lezen! Duik in je boekenkast en stuur 

boeken uit zwerven, zamel boeken in en lever ze in bij de doos bij See You Again in de Bruisbeek Loenerdrift 

74, zij zullen dan jouw boek voorzien van een sticker. 

 

Mazzelschuur 

 

Op zaterdag 5 maart zijn wij weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn wij aanwezig 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. Tevens kunnen er dan 

ook goederen gebracht worden. In de maand februari was de opbrengst € 303,95. 

 

Kliederkerk 

 

Op 27 maart vindt er weer een Kliederkerk plaats. Kliederkerk is een missionaire 

vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de 

betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Gezinnen met kinderen kunnen samen 

met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt gehouden in 

basisschool De Tweede Stee, Reuweg 18 in Loenen.  

 

Het thema is deze keer “Ik zie je zitten”.  

Lijkt het je ook leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de activiteiten? Kom dan gezellig vrijblijvend een kijkje 

nemen. Neem ook gerust familie, buren en of vriend en of vriendinnetje mee. Wij beginnen om 12.00 uur en 

om 14.00 uur hopen we te weten wie jou ziet zitten. Toegang is vrij. Hopelijk tot dan!  
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Kopij volgend nummer  

 

Voor het april nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 10 maart 2022 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 maart 2022. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-

Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Antoon Streppel tel.  0614511842; 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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In Memoriam 

 

Donderdag 2 december is overleden Hendrik Goedkoop in de leeftijd van 92 jaar. 

Hij woonde in Zorgcentrum “De Vier Dorpen” te Beekbergen, zijn crematie vond plaats te 

Dieren. 

Namens onze Geloofsgemeenschap Loenen-Eerbeek wensen wij zijn familie kracht en sterkte 

toe. 

 

Verjaardagen  

 

Op 9 maart hoopt Joke Berghuis 85 jaar te worden. H. Berntsweg 20 7371 BC Loenen Gld.  

 

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben. 

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Huwelijksjubilea 

 

Op 29 maart hopen de heer Gerbrand van Raay en mevr. Henny van Raay-Klomp hun 50-jarig huwelijksfeest te 

vieren. Bergakkerweg 18A, 7371 CV  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. 

 

Sobermaaltijd 

 

Woensdag 16 maart houden we na twee jaar afwezigheid de sobermaaltijd weer. 

Het is een maaltijd met soep (zonder vlees) en brood, waarbij we aandacht 

hebben voor een goed doel. Een gezamenlijke maaltijd van Katholiek en 

Protestant en wie er verder nog maar bij wil zijn. En in de 

vastentijd/40dagentijd om samen te beleven dat je door eenvoudig te eten juist 

veel kunt winnen. Het collecte doel komt uit de vastenactie, daar zal Bruno van de 

Werff iets over vertellen. Het thema van de overdenking zal zijn uit Spreuken 17:1. Om 17.45 is de inloop in 

het Parochiehuis, om 18.00 begint de maaltijd. Aanmelden kan middels de lijsten in de RK kerk en de Prot. 

Kerk. Maar je kunt ook een mail sturen naar Jozien Evers jggevers@planet.nl  of Nella van der Hoop , 

nellavanderhoop@hotmail.com  of hen even aanspreken.  

 

Jozien Evers: 06 30560411  

Nella van der Hoop: 06 52331047 

 

Weet je welkom! 

 

 

about:blank
about:blank
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Concert harpsongs 

 

Zondag 6 maart Kruiskerk EERBEEK concert HARPSONGS VOOR DE AARDE 
Op zondagmiddag 6 maart geeft Marja de Jong met aanstekelijk enthousiasme een inspirerend concert in 

onze prachtige Kruiskerk. Laat je strelen door hemelse harpklanken en een stem van 

fluweel.  

Juweeltjes uit diverse tijden en windstreken. Old, Folk en wat Swing met diepgang en 

een vrolijke noot in maar liefst zes talen over het leven en de natuur. Door Franciscus’ 

boodschap ‘Maak me een instrument dat licht, liefde, hoop en vreugde zaait’ laat Marja 

zich leiden. Marja’s warme stem kust de oer-wijsheid in de harten van de luisteraars 

wakker. “Met een open hart maak je wijzere keuzes”, 

vindt ze. Kern van het concert is haar compositie ‘Trilogie voor de Aarde’. Eerst 

onwetend in de klaagzang ‘Notre Terre’, dan groener kijkend in de ode ‘Con los 

ojos verdes’, om dankend te eindigen met ‘For the beauty of the Earth’.  

Marja de Jong begeleidt zichzelf op een prachtige Rees Brilliant harp van bijna 

5 octaven, met een ronde, warme klank. 

 

Zondag 6 maart 2022, 14:00-15:00, inloop vanaf 13.30 uur, Concert met 

Harpsongs voor de Aarde 

Voorverkoop en aanmelden via: thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl €10 pp.  

Kruiskerk, Dr. Gunningstraat 27, 6961DJ Eerbeek GLD. marjadejong.jouwweb.nl 

Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Puur Natuur.  

Na afloop van het concert meet & greet met Marja de Jong bij de CD-tafel. 

Wij houden ons aan de coronamaatregelen; QR code, bij lopen mondkapje op en 1 ½ meter afstand. 

 
Workshop kaarsen maken  

 
Workshop Kaarsen maken; geïnspireerd raken door de symboliek 

Op donderdag 24 en 31 maart om 20 uur in de Bongerd (achter de Kruiskerk) Eerbeek. 

 

Door Hanneke Kuperus zal een workshop worden gehouden, waarbij we de techniek van het decoreren van 

kaarsen gaan oefenen. Samen raakt u ongetwijfeld geïnspireerd door de 

symboliek. Naast uw bijdrage aan de grote Paaskaars kunt u op die avonden 

een kaars decoreren voor u zelf. U kunt bijvoorbeeld een eigen 

huispaaskaars, een huwelijkskaars, of een persoonlijke gedenkkaars maken. 

Onkosten voor deze workshop zijn €15 per persoon i.v.m. de aanschaf van de 

'huiskaars'. 

In verband met de aanschaf van de kaarsen is opgave vooraf noodzakelijk. 

Wilt u zich voor 17 maart opgeven bij: thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl of tel: 

0313-231076 

Kruiskerk dr. Gunningstraat 27. We houden ons aan de corona maatregelen. 

U bent van harte welkom. 

 

about:blank
about:blank
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Klimaat, wat geven wij door aan de volgende generaties? 

  

De klimaatcrisis doet op alle fronten een beroep op ons: onze innerlijke houding tegenover de aarde, de keuzes 

die wij in ons dagelijks leven maken, onze ecologische voetafdruk, hoe onze economie is georganiseerd, wat de 

politiek hierin kan betekenen. 

Het is zo groot dat je er moedeloos van kunt worden: zoveel verschillende belangen spelen hierin mee. En juist 

door het totale plaatje met elkaar te bespreken krijgen we zicht op wat wij ieder hieraan kunnen doen.  

In samenwerking met de Kunstkring Twello, De Groene Kerk en met het Veluws College schetst Maarten van 

Rootselaar een kader om hierover met elkaar in gesprek te komen. 

U bent van harte welkom op dinsdag 22 februari 2022, om 20:00 uur in de bibliotheek Twello, inloop vanaf 

19.30 uur. Marktplein 11, 7391 DH Twello. We hanteren de corona-regels die op dat moment gelden en we 

vragen u om uw corona-toegangsbewijs (QR-code) te tonen. Dit is landelijk verplicht bij een lezing in de 

bibliotheken. 

Entree is € 8,00 en aanmelding vooraf is verplicht en kan bij bi.twello@gmail.com . Meer informatie vindt u op 

de website https://bezinningeninspiratietwello.nl 

  

Maarten van Rootselaar is lid van de werkgroep Bezinning en Inspiratie Twello en werkt als coach in Deventer. 

Zie https://maartencoaching.nl 

  

Met vriendelijke groet, Marianne Vlietstra 

Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello. https://bezinningeninspiratietwello.nl/ 

 

                 Overdenking 

 

 

Vis-TV 

Gelukkig zijn we weer open en kun je op 

zondagmorgen weer de heuvel beklimmen om naar 

de kerk te gaan. Of natuurlijk afdalen naar de 

Antonius Abt. Maar op de zondagen dat er geen 

kerk was of je misschien het nog niet aandurfde 

had je de keus om te kijken. Wellicht 

één van onze filmpjes op de website of 

een rechtstreeks kijkje online in de 

Katholieke kerk van Loenen of Twello. 

Maar ik weet ook van plaatsgenoten die 

inmiddels vaste kijker zijn in de 

Noorderkerk of de Westerkerk in 

Amsterdam. Maar dan moet je al wel 

een beetje op de hoogte zijn, wat je waar kunt 

vinden. Meer mensen zullen zo eens de tv kanalen 

bij langs gaan en dan ergens een kerkdienst 

treffen. Hour of Power bijvoorbeeld, een 

kerkdienst bij de Friese omroep of Petrus in het 

Land bij de EO of Beam. De mis op de Nederlandse 

zender of misschien wel bij de Belgen. Ik zapte op 

een kerkloze zondag wat rond en vond Vis-TV op 

RTL7. Twee mannen in een bootje met een hengel. 

Kunstaas geloof ik. Maar ik dacht, ja dat is even in 

beeld, maar het is natuurlijk een opstapje naar een 

geloofsgesprek en wie weet straks een 

kerkdienst. Want Ichthus, het Griekse 

woord voor vis, dat was onder vroege 

christenen een teken. De letters 

betekenen Jezus Christus Zoon van 

God. En de eerste discipelen waren 

vissers in een boot toen ze geroepen 

werden. Kom achter mij, ik zal je 

vissers van mensen maken, had Jezus gezegd. De 

hele nacht hebben we ons ingespannen, maar we 

hebben niets gevangen. Op uw woord zullen we de 

netten uitwerpen. In het vissen vonden ze het 

wonder, ontdekten ze Gods Koninkrijk en begrepen 

mailto:bi.twello@gmail.com
https://bezinningeninspiratietwello.nl/
https://maartencoaching.nl/
https://bezinningeninspiratietwello.nl/
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ze de zin, de roeping van hun leven, werden ze 

nieuwe mensen, gingen ze Jezus volgen. 

Ik keek Vis-TV, maar langer dan 5 minuten hield ik 

het niet vol. Rustgevend was het wel, maar 

uiteindelijk ging het toch echt alleen om de goede 

visstek, werd de gevangen vis gemeten en weer 

teruggegooid. En natuurlijk wat visserslatijn.  En er  

volgde ook geen kerkdienst. 

Maar ik had wel even de gedachten opgehaald aan 

dat woord van Jezus dat wij vissers van mensen 

zullen zijn. En dat Hij, Jezus Christus, de Zoon van 

God is. Ik heb zo de gedachte  dat sommigen van u 

zo  langzamerhand uitgekeken zijn geraakt op alle 

zenders en digitale mogelijkheden. Dat je wel weer 

eens zelf mee wilt zingen, anderen ontmoeten en 

als het even kan ook weer eens koffie drinken na 

de dienst. Online is mooi, als het niet anders kan. 

Maar ik geloof toch dat de meeste vis gevangen 

wordt in levende lijve. Op een goede  visstek, de 

samenkomst van de gemeente, in de kerk.  

 

In lied 975 staat: 

Jezus roept hier mensen samen 

Die in woord gebed en lied 

Gods aanwezigheid be-amen 

Geen belofte gaat teniet 

Prijs nu God die goed en trouw is 

Prijs de Zoon die mensen kent 

Prijs de Geest die als de Trooster 

Zich naar ons heeft toegewend 

 

Ds Marcel Oostenbrink 

 

Klussenmorgen  

 

De meteorologische lente is begonnen en daarom beginnen we weer met de klussenmorgen op  

vrijdag 4 maart aanstaande. De kerkhofvrijwilligers (ook nieuwe) zijn welkom om 8.00 uur voor 

de koffie.  

Namens de kerkhofgroep Willem Klomp 

 

Liturgische vieringen 

 

Woe  2 mrt. ‘22 Aswoensdag – Geen viering 

 

Za. 5 mrt. ’22 Eucharistieviering - voorganger P. Hermens 

 Intenties: Gradus Biezeman, Gerrit Kaufmann, An Timmen - Stoverinck, Wim de Haan,  

    over. Fam. Reusken, Bertus Havekes  

 

Weekend 12/13  mrt. '22 – Geen viering 

 

Za  19 mrt. ’22 Eucharistieviering - voorganger P. Hermens 

 Intenties: xxx 

 

Zo.  27 mrt '22 Gebedsdienst – voorganger P. Vroom  

 Intenties: Overl. ouders Beekman – Tiedink, overl. fam. Tiedink 
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Kerkdiensten maart 2022  

 

Protestantse gemeente 
Zondag   6 maart   10.00 uur  Ds. C.M. v.d. Leek – Vosmeer – Vaassen 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Voor de Kerk 

 

Zondag  13 maart   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
       Biddag voor gewas en arbeid 

Coll: Indonesië: Een betere toekomst voor 

straatkinderen 

 

Zondag  20 maart  10.00 uur  Ds. C. Bochanen – Deventer 
Coll: Kerk zijn doe je met elkaar 

 

Zondag  27 maart  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Coll: Jong en oud thuis in de Kliederkerk 

 
 

See you again 
 

13 maart 10.00 uur in de Bruisbeek. 

27 maart Kliederkerk van 12.00 tot 14.00 uur in basisschool De Tweede Stee. 
 

 

 

Rooms Katholieke parochie 
 

 

 

Woe  2 maart    Aswoensdag – Geen viering 

 

Zaterdag 5 maart  18.30 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hermens - mmv Con Spirito 

 

Weekend 12/ 13 maart    Geen viering 

 

Zaterdag 19 maart  18.30 uur Eucharistieviering 

      Voorganger P. Hermens - mmv Con Spirito 

 

Zondag 27 maart  10.00 uur Gebedsdienst  

      Voorganger P. Vroom – mmv Con Spirito 

 

 

 


