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Diensten
Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn we als samenleving ineens weer in een heel andere crisis
terechtgekomen. Willen helpen, je fysiek beroerd voelen onder al het leed, soms boos zijn. Vragen over waar
het naar toegaat met ons en deze wereld, oude angsten die soms boven komen. In de kerk houden we op
zondag de kerkdiensten, daar kun je terecht om samen te bidden, onze angsten in de ogen te zien, hoop
zoeken, geloof vinden, dat God ons en deze wereld toch niet loslaat en dat liefde sterker zal zijn dan haat. We
zijn ook als kerk alert om te helpen waar mogelijk of om hulp te bundelen.
Naast de kerkdiensten willen we op drie woensdagen om 16.30 de kerk openen waarbij je even
binnen kunt komen om een kaars aan te steken voor alle mensen in nood, op de vlucht, voor een
land in oorlog en misschien ook wel voor jezelf, als je soms bang bent. Om vrede vragen.
Woensdag 30 maart en 6 april tussen 16.30 en 17.30. Deze beide keren wel muziek in de kerk,
maar geen gezamenlijk moment, in en uitloop dus. Ieder op zijn eigen manier. Op woensdag 13
april is ook vanaf 16.30 de kerk open, maar begint om 17.00 een gebedsmoment/vesper, waarin we met een
lezing, een gebed en een lied ook samen uitdrukking geven wat er in ons
leeft.
3 april dienst voor iedereen. Het thema is `blij je te zien’. Het is een
uitspraak die je na een lockdown zo maar uit de mond van mensen kunt
horen.
En in de kerk zijn we zeker blij je te zien. Met de verhalen van
Bartimeüs en de verloren zoon, geven we daar ook wat voorbeelden van
uit de
bijbel. En we hebben weer een koor in de kerk. Uit Wilp komt het
Livinuskoor onder leiding van Sandra de Bruin.
Met de maand april gaan we de kerk weer inrichten zoals het was voor corona, er is weer plaats en we hopen
dat je er ook gebruik van durft te maken, misschien ook wel als je dat eerder niet zo gewend was. Blij je te
zien.
10 april hebben we de kerkdienst van afscheid en bevestiging. Na 12 jaar neemt Ans Gooiker afscheid van het
werk als ouderling. Veel heeft ze mogen doen, op bezoek bij mensen, steun voor hen te zijn, maar ook in
allerlei werk om en rond de kerk. Na 12 jaar niet meer in het ambt, maar zeker nog actief. We zijn blij dat Bea
van der Kooy bereid is gevonden om ouderling te worden. In deze dienst zullen we haar ook in het ambt
bevestigen. Het is palmzondag, de palmen wuiven voor Koning Jezus. Wel een heel andere manier van koningzijn dan dat van de dictators van alle tijden, de weg van vrede voor iedereen.
14 april 19.00 Witte Donderdag vieren we het heilig Avondmaal. Het koor Con Spirito zingt voor en met ons in
deze dienst, dat maakt het geen oecumenische dienst, maar u begrijpt dat het welkom voor deze dienst niet
alleen voor protestanten is. Trouwens in elke dienst is iedereen ongeacht geloof of achtergrond welkom. We
lezen uit Lucas 22:14-34.
15 april 19.00 Goede Vrijdag een dienst waar de stilte overheerst, we lezen het lijdensevangelie uit Lucas,
daar zegt Jezus die woorden van nabijheid; Heden zul je met Mij in het paradijs zijn.
17 april Pasen: Het voorspelbare thema is: Opstanding. Maar kun je ook opstaan als er zoveel gebroken is? Het
gelegenheidskoor onder leiding van Maarten Willers zingt en Arie Sopjes speelt op de trompet.
24 april zal ik uit Lucas over het verhaal van de Emmaüsgangers preken, Lucas 24. Samen op weg, en Jezus
blijkt met ons op te lopen, ook als wij vertwijfeld zijn. Hij is dichterbij dan je denkt.
Diaconie
Collecte zondag 3 april : Moldavië- Kinderen en Ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven
achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de
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christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en
krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een
gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.Meer lezen
kerkinactie.nl/40dagentijd
Collecte 14 april Witte Donderdag: Werelddiaconaat Kerk in Actie
Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld,
verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth
for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een
vaktraining volgen. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd
Collecte zondag 17 april Pasen DR Kongo-La Tulipe
Onze stichting Vrienden van Mikondo steunt al sinds 2001 een school in DR Congo voor kleuter-, lager en
middelbaar onderwijs.. De stichting heeft de ANBI status.
Eind 2020 en begin 2021 zochten wij met succes steun voor een naaischool voor kwetsbare meisjes en
tienermoeders in Mikondo: Centre Muasi Mosala. Naast een aantal stichtingen steunden ook 37 diaconieën ons.
Op onze website www.mikondo.nl [1] ziet u daarover actuele reportages met veel foto’s.
Vanaf september 2021 zochten we steun voor de lagere school LA TULIPE. En mochten we giften van 34
diaconieën verwelkomen.
Ook nu durven we weer een beroep op u te doen. Mieke Rang bezocht Mikondo in oktober 2021 en kwam terug
met een lijst met tien punten die aangepakt moeten worden. Dus hebben we een renovatie project gestart,
waar we diverse fondsen voor aanschrijven. Een drietal belangrijke onderdelen zijn reparaties aan daken. Het
totaal bedrag van die tien punten is 39.775 euro.
Wilt u bij een eventuele gift de omschrijving " La Tulipe " gebruiken?
Ons banknummer is NL37 INGB 000 93 94 095 t.n.v. Stichting Vrienden van Mikondo.
Voor vragen over onderdelen kunt u altijd bij mij terecht per mail of telefoon 0570-621390. Dewes van
Lohuizen namens Stichting Vrienden van Mikondo.
Kerkrentmeesters
Kerkvoogdij: collectes
10 april: Paaschallenge: inleven in het paasverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge.
Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel
van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun
de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als
ontdekkend en verrijkend. Meer lezen: protestantsekerk.nl/40dagentijd.
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24 april: Collecte voor de Kerk
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.
Hierdoor kunnen we in contact blijven met elkaar door verschillende activiteiten te blijven organiseren.
Oud IJzer
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! In de periode dat de Hoofdweg is
afgesloten vanwege wegwerkzaamheden kunt u het terrein het beste bereiken door vanaf de Beekbergerweg
de Vrijenbergweg in te rijden en ter plekke de aanwijzingen te volgen. De regels rondom Corona zijn
versoepeld. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen. Op de
website www.pknloenenveluwe.nl vindt u de meest actuele informatie.
In de afgelopen periode moesten we vanwege gezondheidsredenen helaas afscheid nemen van Ab Kobussen.
Zijn overlijden kwam sneller dan we hadden gedacht. Hierbij willen we zijn vrouw Katrien, kinderen en
kleinkinderen sterkte wensen bij het verwerken van het verdriet om zijn gemis.
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 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.

Financiële info februari 2022
Kerkelijke bijdragen
Februari

Maand:
8.070,60

Collectes
Februari (t/m 6 feb)

73,10

T/m maand:
16.640,77

Toegezegd:
55.951,76

189,72
Vrijwilligersavond

Aan alle vrijwilligers (en hun partners) van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe
Betreft: “Dank-je-wel” avond!!
In onze gemeente zijn veel vrijwilligers werkzaam; op allerlei verschillende gebieden.
Zonder de inzet van u als vrijwilliger is het moeilijk onze gemeente te laten voortbestaan.
Het geven van uw kostbare tijd is dan ook een onbetaalbaar geschenk dat mensen aan mensen geven.
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Om te tonen dat uw actieve betrokkenheid bij onze gemeente gewaardeerd wordt wil de kerkenraad graag een
“Dank-je-wel”-avond organiseren als blijk van waardering voor uw inzet. Hierbij nodigen
we u allen met uw eventuele partner uit voor deze avond.
Deze avond zal gehouden worden op vrijdag 13 mei a.s. in “De Brink” en begint om 19.30
uur; vanaf 19.15 uur bent u welkom.
We beginnen met koffie/thee en wat lekkers. Er zal ook een muzikaal intermezzo zijn van
een zanger-gitarist/poptroubadour. We laten ons verrassen.
Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje en rond 22.30 uur is de avond afgelopen.
We hopen zoveel mogelijk vrijwilligers via deze uitnodiging in het Kontaktblad te bereiken,
maar zegt het voort!!
Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we u om zich op te geven vóór 1
mei bij Dinie Nieuwenhuis, Tel. 055-5052072, E-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Wij hopen op uw komst.
Namens de kerkenraad, Dinie Nieuwenhuis, scriba
Collecte ZOA
Collecteweek ZOA start op 28 maart
In de week van 28 maart t/m 2 april 2022 gaan
vrijwilligers in Loenen collecteren voor ZOA.
De christelijke hulporganisatie vraagt aandacht voor vele
mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen,
natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het
hoogst is. Op dit moment denken we daarbij zeker aan de bevolking van Oekraïne.
Hulp ter plekke
Ondergetekende is betrokken bij het werk van ZOA. Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of
een natuurramp alles kwijtraakt! Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. Wij allen worden op dit
moment overspoeld met de meest verschrikkelijke beelden vanuit Oekraïne. Medewerkers van ZOA vangen
hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Denk
aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. De ZOA-medewerkers blijven hen helpen totdat ze weer op eigen
kracht verder kunnen.’
Hulpverlening in crisisgebieden
ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. Geïnspireerd door het christelijk geloof proberen de
medewerkers van ZOA de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt met
name in en rond oorlogsgebieden. Op dit moment denken we daarbij zeker aan de bevolking van Oekraïne.
Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisissituaties ondersteunen. ZOA
roept op om ruimhartig te doneren. Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het
hoogst is. Laten we hen niet vergeten!
Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich bij mij, collectecoördinator, opgeven,
Christien Jurriens
Horstweg 19a , Loenen ; tel. 055 -505 17 82
Gift
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"Boodschappenpakket ter waarde van € 50,- ontvangen om door te geven aan mensen die moeilijk rond kunnen
komen"
Mazzelschuur
Op zaterdag 2 april 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 maart was de opbrengst € 161,-.
Vakantiegeld samen delen
Vakantiegeld Samen Delen
In 2021 hebben we ook in Loenen meegedaan aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Hiermee zijn veel
mensen, ook uit Loenen, financieel geholpen. Dit jaar brengen wij daarom weer de actie graag onder uw
aandacht.
Op vakantie gaan is voor veel mensen iets om naar uit te kijken. Maar wist u dat er ook veel mensen zijn voor
wie dat nooit vanzelfsprekend is? Voor hen is een vakantie of zelfs maar een dagje uit simpelweg
onbetaalbaar. Denk aan mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, verlies van inkomen
door corona, mensen met een beperking of mensen die in de schulden zijn geraakt.
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken van de gemeente Apeldoorn en is een teken
van verbondenheid tussen wijk- en dorpsgenoten. In onze samenleving zijn grote verschillen in inkomen. Met
de actie Vakantiegeld Samen Delen nodigen we iedereen die het goed heeft uit van het vakantiegeld te delen
met wie weinig of niets heeft.
In de folder die huis aan huis bezorgd zal worden in het mei-nummer, leest u meer over het overmaken van de
gift en het aanvragen van een bijdrage.
Een hartverwarmende actie!
Upstream café
Onlangs ging op de maandagavond in de Bruisbeek het Upstream Café van start. Een evangelisatie initiatief van
Peter van der Weerd, de man achter de Basis, een evangelische kerk in Apeldoorn. We kregen als kerk een
mail met een uitnodiging tot samenwerking. In een overigens goed gesprek tussen de predikant en een
vertegenwoordiger van Upstream, bleek dat de wegen best wat uit elkaar lagen. Wij als Protestantse
Gemeente waren bezorgd of je daar niet te makkelijk op je ziel getrapt zou kunnen worden, als je net een
beetje anders bent. Dat bleek al gauw bewaarheid. Eind februari kreeg onze predikant telefoon van één van de
organisatoren, dat ze niet met de Protestantse Gemeente wilden samenwerken vanwege ons standpunt over
homoseksualiteit en omdat de predikant getrouwd is met een man. Vandaar dat u in het Kontaktblad verder
geen oproepen en verwijzingen naar Upstreamcafé zult lezen.
De kerkenraad.
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Verhuizen en dorpspredikant blijven
Een bericht van uw predikant over verhuizen en blijven. Peter en ik wonen nu al een tijd
op twee adressen, in Amersfoort waar Peter zijn werk heeft en zijn kinderen op school
zitten en hier in Loenen aan de Hoofdweg. Die situatie begon voor ons steeds lastiger
te worden en we hebben daarom de kerkenraad gevraagd of het ook zou kunnen dat ik
in Amersfoort woon en mijn werk als predikant in Loenen blijf doen. De kerkenraad
heeft daar welwillend en met begrip op gereageerd. Voor het werk zullen we de consistorie bij de kerk als
uitvalsbasis inrichten, ik ben natuurlijk ook dan even bereikbaar als nu, blijf ook lid van OLTO en hoop net zo
dorpspredikant te zijn als dat ik was. Het zal voor mij vooral meer rijden zijn, al reden we toch al wel vaak op
en neer naar Amersfoort. Voor het zover is moeten er eerst huizen worden gekocht en verkocht worden, u
zult het hier in het Kontaktblad kunnen lezen wanneer de nieuwe situatie ingaat. Neem gerust contact op
wanneer je hier vragen over hebt.
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

Kontaktblad Loenen

7

In Memoriam
Op 20 februari 2022 is dhr. Albertus Wilhelmus Kobussen overleden.(Ap) Hij is 78 jaar oud
geworden en woonde aan de Watermolen in Loenen. Zaterdag 26 februari vond de plechtige
uitvaartviering plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen , waarna de crematie volgde in Dieren.
Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen en familie, Gods troostende zegen en kracht toe.
Verjaardagen
Op 11 april hoopt Gerrie Klomp-Zomer 85 jaar te worden. Droefakkers 1B, 7371 CG Loenen Gld.
Op 14 april hoopt Jenny van Gijtenbeek-Gorsseling 85 jaar te worden. Hackfortweg 33,
BL Loenen Gld.

7371

Op 26 april hoopt mevr. B.J. Holdijk-Schroven 92 jaar te worden. Zonnehuis,
afd. Ruitersmolen, kamer 15, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen.
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 7 april hopen de heer H. de Jager en mevr. C.E. de Jager- Eijgenhuysen hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren. IJsselkade 38, 6981 LE Doesburg
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 mei nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 14 april 2022 bij het parochiesecretariaat,
Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 april 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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Oecumenische gedachtenisdienst 4 mei
Na twee jaar is het weer mogelijk om op 4 mei de oecumenische gedachtenisdienst te houden. Het is om 11.00
uur, maar let goed op de locatie: het herdenkings en educatiecentrum van de Nationale Veteranen
begraafplaats. Dus het nieuwe gebouw naast de erebegraafplaats. Eerder liep de voorbereiding van de
herdenking en de kerkdienst elkaar soms wat in de weg, op deze manier hebben we onze eigen plek en
aandacht. Voorgangers zijn Wim Vroom, pastoraal werker in de Parochie en ds Marcel Oostenbrink, Prot. Gem.,
en Con Spirito verleent de muzikale medewerking. Het gaat om de doden te gedenken, van de tweede
wereldoorlog, van veteranen die sindsdien omgekomen zijn. Juist nu, in een nieuwe tijd van oorlog, zien we wat
het betekent als mensen hun leven in de waagschaal moeten zetten om vrede en veiligheid. Dat zal deze
herdenking ook tekenen. Het is een landelijke viering, waarbij nadrukkelijk ook plaatsgenoten welkom zijn.
Overdenking
Wat op dit moment de gemoederen bezig houdt, is
ongetwijfeld de Russische inval in Oekraïne en de
mogelijkheid dat wij er ook bij betrokken worden.
We zullen ongetwijfeld de gevolgen hiervan
ondervinden, zoals het uit de hand lopen van de
prijzen en de mogelijke schaarste aan de eerste
levensbehoeften, in wat voor delen
van de wereld dan ook. Het is
natuurlijk niet de bedoeling dat de
kerk zich met politiek gaat
bemoeien, maar uitwassen moet zij
wel aan de kaak stellen. Saillant
detail (eigenlijk hoofdzaak) is dat
de regering Poetin, samen met de
patriarch van de Russische kerk zegt de
Christelijke waarden in Europa te willen
herstellen. Dat zou dan grootschalige vernietiging
van gebouwen en mensen rechtvaardigen. Dat is
eigenlijk niet de bedoeling van de bijbel. Nu is het
zo dat in de Christelijke geschiedenis in naam van
God wel meer oorlogen gevoerd zijn, zoals bij
voorbeeld de kruistochten tegen de moslims. Het
kan raar lopen in de geschiedenis. In het oude
testament komen ook veel verhalen voor van
oorlogen die het Joodse volk gevoerd heeft om zijn
land te bevechten of in de pan gehakt te worden.
In het boek Samuel vinden we het verhaal van de
oorlog van de Israëlieten tegen het koninkrijk van
de Filistijnen. De Filistijnen bewoonden de
zuidelijke kustvlakte van Palestina. “Enige tijd
later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de

Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij EbenHaëzer. De Filistijnen lagen in Alek. Nadat de
Filistijnen zich in slagorde tegen de Israëlieten
hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël
werd door de Filistijnen verslagen. Vierduizend
man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het
kamp was teruggekeerd vroegen de oudsten
van Israël: Hoe komt het dat de Heer ons
vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag
heeft laten lijden? De ark van het verbond
met de Heer moet uit Silo worden gehaald.
Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons
bevrijden uit de greep van de vijanden. Het
leger liet de ark van het verbond
overbrengen, de ark van de Heer der hemelse
machten, die op de cherubs troont. Chofni en
Pinechas, de beide zonen van Eli, kwamen met de
ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer
in het legerkamp aankwam, barstten de Israëlieten
uit in luid gejuich, zo dat de aarde ervan dreunde.
De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen: Wat
klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de
Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de
Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze
bang en zeiden: Hun God is naar het legerkamp
gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit, want
zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht
voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van de
machtige God? Het is dezelfde God die in de
woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft
getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen, laat
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zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de
Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat
dus zien wat je kunt. Ten aanval. De Filistijnen
gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden
verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen
woonplaats. Het was een zware nederlaag voor
Israël, waarbij dertigduizend man voetvolk
omkwam. De ark van God werd buitgemaakt en
Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli, vonden

de dood”. Hier komt de uitdrukking “naar de
Filistijnen gaan” vandaan, hetgeen betekent dat
iets niet goed afgelopen is. Hoe de oorlog in
Oekraïne afloopt? Laten we bidden dat hier een
einde aan komt en aan alle ellende die daar uit
voortvloeit.
Willem Klomp

In memoriam
Op 20 februari is Ap (Albertus Wilhelmus) Kobussen (1943) te Loenen overleden. Ap heeft zich jarenlang
ingezet voor onze geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek. Hij was als adviseur verbonden aan de locatieraad en
aan de Stichting Vrienden van Antonius Abt. Gezien zijn jarenlange ervaring met alles wat er
in onze geloofsgemeenschap omgaat en zijn technische bekwaamheid, was hij op velerlei
gebied inzetbaar. Hij verrichtte zijn taken met grote toewijding in alle bescheidenheid. Ook
heeft hij actief meegewerkt aan meerdere projecten in onze dorpen Loenen en Eerbeek.
Voor al dit werk kreeg hij in 2021 een koninklijke onderscheiding. Op 26 februari vond zijn
plechtige uitvaartdienst in Loenen plaats. Wij zullen Ap zeer missen en wensen zijn vrouw Catharien en zijn
gezin veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Locatieraad Loenen/Eerbeek.
Dag van het Jodendom
Alsnog inspiratiebijeenkomst vanwege Dag van het Jodendom
Vanwege de Dag van het Jodendom afgelopen 17 januari had de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom
(DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd die vanwege de situatie rond
het coronavirus helaas niet kon plaatsvinden. Alsnog zal deze gehouden worden. Hieronder treft u de gegevens
aan.
Datum: zondag 3 april 2022
Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht
Aanvang: 15.00 uur (verwachte eindtijd 17.00 uur)
Twee lezingen zullen gehouden worden:
Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)
Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. dr. Bart Koet, emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de
Universiteit van Tilburg (TST).
De bijeenkomst zal worden geleid door dr. Tineke de Lange, beleidsmedewerker Kerk en Jodendom in
Nederland. De bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Gelieve u op te geven bij de receptie van het Aartsbisdom Utrecht: Per email: receptie@aartsbisdom.nl
of telefonisch, ma-di en do-vr 13.00 uur – 16.30 uur: 030-2361570.
Degenen die zich eerder hadden opgegeven, ontvangen persoonlijk bericht over de nieuwe datum.
Van harte welkom!
Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter
Kontaktblad Loenen
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Vrijwilligersavond 30 april
Na twee jaren met Coronabeperkingen en afgelastingen van allerlei activiteiten gaan we in
het parochiehuis op 30 april weer een gezellige avond organiseren voor onze vrijwilligers uit
Loenen en Eerbeek. De avond begint na de kerkdienst die om 18.30 uur start.
Alle vrijwilligers met eventuele partner zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De locatieraad.
Klussenmorgen
Op vrijdagmorgen 1 april, de dag dat Alva zijn bril verloor volgens het gezegde, is de
klussenmorgen op het R.K. kerkhof en terreinen rondom kerk en secretariaat. Werkoverleg
begint om 8.00 uur. Mochten er nog families zijn die hun kerststukje nog op een graf hebben
staan, dan graag verwijderen. Pasen is reeds in aantocht.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp
Liturgische vieringen

Zo.

3 april ‘22
Intenties

Gebedsdienst-Anneke vd Werff
geen intenties opgegeven
Mmv Con Spirito

Za.

9 april ‘22
Intenties

Eucharistieviering – P. Hermens
Wim de Haan
Mmv Con Spirito

Zo.

17 april’22
Intenties

Gebedsdienst-P.Dashorst
Jan Brom, Louise Arkeveld, Walfried Bult
Mmv Rubato

Za/Zo

23/24 april’22

Geen viering

Za.

30 april’22

Eucharistieviering - P.Hermens
Overl. Ouders Beekman-Tiedink
Mmv Con Spirito
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Kerkdiensten april 2022

Protestantse gemeente
Zondag 3 april

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Dienst voor iedereen
Koffie na de dienst
Coll: Moldavië: Kinderen en Ouderen worden gezien

Zondag 10 april

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Palmpasen; Afscheid en bevestiging
Koffie na de dienst
Coll: Paaschallenge: Inleven in het paasverhaal

Donderdag 14 april

19.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Heilig Avondmaal m.m.v. “Con Spirito”
Coll: Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk

Vrijdag 15 april

19.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Goede Vrijdag

Zondag 17 april

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Paasdienst
Coll: Micondo: La Tulipe

Zondag 24 april

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Coll: Voor de kerk

See you again
3 april Dienst voor iedereen 10.00 uur in de kerk. 17 april Pasen 10.00 uur in de kerk.

Rooms Katholieke parochie
Zondag 3 april ‘22

10.00 uur

Gebedsdienst, voorganger mevr. A. v.d. Werff
M.m.v. koor Con Spirito

Zaterdag 9 april ‘22

18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
M.m.v. koor Con Spirito

Zondag 17 april’22

10.00 uur

Gebedsdienst, voorganger P.Dashorst
M.m.v. koor Rubato

Za/Zo 23/24 april’22
Zaterdag 30 april’22

Geen viering
18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P.Hermens
M.m.v. koor Con Spirito
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