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Diensten
3 juli houden we met de RK-gemeenschap een boerderijdienst (Veldhuizen 28 Loenen),
tussen de koeien. Mooi om samen in een heel andere omgeving te beleven dat je ook zo kerk
kunt zijn. De liederen kun je van tevoren oefenen zodat we ook lekker kunnen zingen samen.
Dat doen we op dinsdag 28 juni om 19.00 in de Protestantse Kerk.
Kansen te over, is het thema van de dienst. Meer informatie vind je verderop in het blad.
10 juli nemen we afscheid in de kerkdienst van Henk Bastiaans. Hij heeft de laatste jaren
zijn werk gedaan als diaken, maar heeft zich ook op allerlei manieren ingezet voor kerk en samenleving. De
tekst van de preek mag Henk zelf uitzoeken, ik ben benieuwd waar het over mag gaan.
Het is de zomertijd en dat betekent dat we iedere week in de maanden juli en augustus koffiedrinken na de
dienst hebben, zo mogelijk ook buiten.
Per 11 juli is onze verhuizing een feit. Post kan vanaf nu naar het adres van de kerk: Beekbergerweg 7 7371
ET Loenen. Wij gaan in Amersfoort wonen, aan de Australiëring.
Mijn vakantie is van 15 juli tot 5 augustus, mocht je in die tijd een predikant nodig hebben, dan graag contact
opnemen met de scriba. En in die tijd gaan er in de morgendiensten gastpredikanten voor.
Diaconie
In juli zijn de diaconale collectes voor:
Op 10 juli collecteren we voor “Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren”
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten,
anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen
niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse
kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa
Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
24 juli is de collecte bestemd voor “Home voor Lopatyn”
Lopatyn is een dorp in Oekraïne. Inwoners van Lopatyn staan gastvrij klaar voor vluchtelingen uit het Oosten
van het land die het oorlogsgeweld ontvluchten. De mensen in Lopatyn geven onderdak, eten, kleren en bieden
een luisterend oor aan de vluchtelingen.
Momenteel zijn er 25 vluchtelingenfamilies in Lopatyn zelf ondergebracht en 20 in de nabijheid van Lopatyn.
Vanuit De Hofstad zijn goede contacten opgebouwd met inwoners in Lopatyn. Ook Bernadette, Ewoud en
Carmen Paping onderhouden contacten in dit dorp.
Wij ondersteunen graag de diaconie van
de Hofstad door een collecte te houden
voor dit doel zodat het geld op de juiste
plaats van bestemming komt en de mensen
ter plaatse het geld kunnen besteden aan
voedsel en elektriciteit.
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Kerkrentmeesters
Kerkvoogdij collectes
3 juli: Oecumenische Boerderijdienst: Kliederkerk Loenen
Voor deze dienst bent u welkom bij fam. van Gurp, Veldhuizen 30. De collecte tijdens
deze dienst is voor Beraad van Kerken en zal worden bestemd aan de onkosten voor de
Kliederkerk die we Vanuit Beraad van Kerken in Loenen organiseren.
17 juli: Collecte voor de Kerk
Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van
het kerkgebouw; bijvoorbeeld om verschillende activiteiten te blijven organiseren.
31 juli: 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.
Giften
In mei mochten we twee giften ontvangen: € 50,- voor onderhoud van de kerk (collectebonnen, N.N.) en € 20,voor het jeugdwerk van See You Again (collectebonnen, N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Oud IJzer
Begin juni is opnieuw oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 364,- op. Een mooie opbrengst! 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! U kunt het terrein weer bereiken door vanaf de
Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.
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, bed spiralen, 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 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.
Pannenkoeken bakken
Zaterdag 4 juni zijn we met onze vrijwilligers weer pannenkoeken gaan bakken en hebben
kruudmoes gekookt. Dit is bij het schaapscheerders feest verkocht.
Het heeft het mooie bedrag van €1100,00 opgebracht voor de PKN kerk.
Alle vrijwilligers bedankt, hopelijk volgend jaar weer. Groet Hennie en Lini
Kontaktblad Loenen
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Uitstapje ouderen
Ds. Marcel Oostenbrink ging ook mee en wat heel leuk was: hij zong ook nog een liedje van Zangeres zonder
Naam. Helaas werd dit niet vermeld in de Regiobode.
Ds. Oostenbrink: wij vonden het erg leuk! Dank u wel.
Namens de groep die dit reisje heeft georganiseerd.
3 juli boerderijdienst
Kerkdienst tussen de koeien.
Om 10 uur op de boerderij van de familie van Gurp, Veldhuizen 28,
houden de RK kerk en de Protestantse kerk een gezamenlijke
oecumenische dienst tussen de koeien. Kansen te over is het thema
van deze dienst, die voor jong en oud bestemd is. Er zijn zit en
staanplaatsen voor deze samenkomst in ontspannen sfeer.
De liederen zijn net wat vlotter dan dat we gewend zijn en wie weet vind je het leuk om dat van te voren te
oefenen in een `gelegenheidskoor`. Dat kan om 19.00 op dinsdag 28 juni in de Protestantse Kerk in Loenen.
De dienst wordt geleid door mw Anneke van der Werff en ds Marcel Oostenbrink. Na afloop natuurlijk
koffie en limonade. Op kinderen wordt gerekend. En de boerderij is ook te bekijken, inclusief de toch wel
ingenieuze melkrobot, die er juist voor zorgt dat de koeien meer op hun eigen ritme kunnen leven. Dat is ook
een reden om deze dienst op de boerderij te houden; we weten weer even dat onze gemeenschap ook
gevormd wordt door boeren, die we graag een hart onder de riem steken. Kerk even anders, voel je welkom .
Jaarrekening kerk en begraafplaats
Jaarrekening Kerk en Begraafplaats
De jaarrekening van de Kerk en de Begraafplaats zijn goedgekeurd door de
Kerkenraad. Het negatieve resultaat van de kerk, 30.179 euro, is geboekt ten
laste van de bestemmingsreserve exploitatietekorten.
In vergelijking met de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 is het resultaat
van het verslagjaar iets positiever. De belangrijkste oorzaken zijn met name de iets hogere opbrengsten
onroerende zaken (-/- € 1.000), levend geld (-/- 2000) en rente (-/- 1500) en de per saldo wat lagere lasten
pastoraat (+ € 7.000).
De jaarrekening van de begraafplaats komt geconsolideerd terug in de jaarrekening van de kerk.
Andere noemenswaardige zaken ten aanzien van de jaarrekening 2020 zijn:
- Een wijziging in de herwaardering van gebouwen / gronden van de kerk (24.215 euro)
-

Een ontvangen erfenis NN

De jaarrekening ligt ter inzage bij Jerrick van Brussel. Indien u daar belangstelling voor heeft neemt u dan
even vooraf contact op. E-mail: jerrickvanbrussel@gmail.com.
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Verkort overzicht Kerk
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In Memoriam
Zaterdag 14 mei 2022 is overleden mevrouw Egberdina Geertruida Maria Pijnappel-Boerhof
op 94 jarige leeftijd. Zij verbleef de laatste tijd in het Zonnehuis te Beekbergen, woonde
aan de Wiekelaar te Loenen.
De plechtige uitvaartviering vond plaats op 23 mei in de H. Antohius Abt kerk te Loenen,
waarna de begrafenis volgde op het parochiële kerkhof aldaar. Wij wensen haar kinderen en
verdere familie Gods troostende zegen en sterkte toe.
Op 14 mei 2022 is overleden mevrouw Wilhelmina Josephina Maria Van Ark-Weijn,
zij was 78 jaar oud en woonde aan de Corn. Hendrixstraat te Loenen.
Op donderdag 19 mei is zij begraven op het parochiële kerkhof te Loenen.
Wij wensen haar kinderen Gods nabijheid en troostende zegen toe.
26 mei overleed Marietje van de Steeg-Abbink op 85-jarige leeftijd in Doetinchem waar ze
het laatste jaar gewoond heeft. We kennen haar als kostersvrouw. We kunnen niet tellen
hoeveel broodjes ze weggesmeerd heeft in het Jeugdhuis en hoeveel cake gebakken.
Dienstbaar en geliefd. We wensen Gods Troost toe aan de familie.
Op 1 juni overleed plotseling Gerrie van Haarlem-Kroon op 74 –jarige leeftijd in haar chalet
op de Marshoeve. Bekend in Loenen door de kledingzaak die ze jarenlang voerde aan de
Eerbeekseweg. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets, was het geloofswoord waarmee
ze geleefd heeft, in jaren van hard werken en zorgen voor. Met deze tekst mochten we haar
ook vanuit de kerk naar haar laatste rustplaats brengen. We wensen haar zoon Harold alle
troost en kracht toe in dit verdriet.
Verjaardagen
Op 4 juli hoopt Greta Jochems-Groot Roesink 80 jaar te worden.
Zij woont: Corn. Hendrixstraat 21, 7371 AP Loenen Gld.
Op 7 juli hoopt Geertje Modderkolk-Hendriks 92 jaar te worden.
Zij woont: Hattinkerf 10, 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.
Vanuit de redactie
In verband met het vertrek van een van onze redactieleden zijn wij op zoek naar
een nieuw redactielid. Vind jij het leuk om één keer per maand samen met ons
het blad samen te stellen en op te maken, dan zoeken we jou . Handigheid met
Word is gewenst.
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar kontaktbladloenen@gmail.com en we nemen z.s.m. contact met je
op. Alvast dank!
Kontaktblad Loenen
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Overdenking
En waar zou ik een trooster vinden, die werkelijk
wist van mijn verdriet?
In lied 800 van het Nieuwe Liedboek vinden we een
lied dat ook al in het oude stond: Wat zou ik
zonder U geweest zijn? In het lied worden we
aangesproken op onze diepste angsten.
Wat als alles misgaat? Soms lijkt het
daarop, in de grote wereld om ons
heen, maar soms ook heel dichtbij. Als
wat je vreest, waar wordt en je
gebruikelijke optimisme niet meer
helpt. Zo is het toch. Dat we vaak, met
de dingen van een andere kant
bekijken een heel eind komen. Je ziet
het vaak te somber, je moet ook eens naar de
zonzijde kijken, naar het voordeel of gewoon even
afstand nemen. Maar af en toe gaat dat niet, is
omdenken niet meer mogelijk en moet je onder
ogen zien wat voor groot leed er op je pad komt.
Waar kan ik een Trooster vinden, die werkelijk
weet van mijn verdriet? Dat is de vraag die in het
lied gesteld wordt. Er wordt gelijk wel duidelijk,
dat troosters die je verdriet niet serieus nemen,
dat je daar weinig aan hebt. Ze praten er over
heen, ze bagatelliseren wat jou zo pijn doet, zij
stappen er allang over heen, waarom ben jij nog
niet zover? Maar dat helpt niet. Troost kan pas
troosten als ons verdriet het volle gewicht krijgt,
als de ander snapt, een beetje snapt, wat je
doormaakt. Waar kan ik een Trooster vinden? De
hoofdletter die ik daarbij schrijf, geeft je vast
een idee waar ik die trooster zoek. Bij God, bij

Jezus, bij de Geest. Toch is dat niet een
uitsluitend antwoord. We zullen, welk verdriet we
ook hebben, altijd ook troost van mensen zoeken en
vinden.
Rond Pinksteren hebben we als Protestantse Kerk
de gewoonte om ieder uit ons midden
die in het afgelopen jaar een partner
verloren heeft, een boeket bloemen te
geven. Omdat de Geest de Trooster is
en Pinksteren het feest van de Geest
is. We weten wel dat je daarmee niks
goedmaakt en dat het evengoed heel
stil kan zijn of somber. Maar er wordt
aan je gedacht. Dat boeket met
Pinksteren was ooit nog door ds Noordmans
bedacht en hebben we al die jaren volgehouden.
Een aardigheid, maar wel één met een verwijzing.
Naar de Trooster.
Dat geloof ik ook. Dat God de Trooster het met
bloemen kan zeggen, bloemen die je krijgt, maar
ook de bloemen in een tuin of de bloemen langs de
weg. En dat de Trooster zoveel meer wegen heeft
om je te laten weten dat je er niet alleen voor
staat. Dat er steun is. dat je omringd wordt door
liefde. En dat ook in je sombere gedachten een
andere stem kan klinken, van zachtheid, van
verlangen soms, van troost. En dat je vertrouwt,
vertrouwen kunt, dat deze Trooster echt weet van
je verdriet. En dat daarom deze troost ook zo
dichtbij komt.
Ds Marcel Oostenbrink

Klussenmorgen
De volgende klussenmorgen op het R.K. kerkhof etc. is op vrijdagmorgen 1 juli.
Gemakkelijk te onthouden datum.
Aanvang 8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp
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Kopij volgend nummer
Voor het augustus nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:
1.

In de postbus uiterlijk donderdag 14 juli 2022 bij het
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 juli 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
p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen
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

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, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;
lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886
Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 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
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Liturgische vieringen
Zo.

3 juli ‘22

Oecumenische boerderij viering

Zo.

10 juli ‘22

Gebedsviering – voorganger mw. A. vd Werff
Intenties: Henk Derickx, overl. ouders Hamer – Harmsen en
broer Jos Hamer, Wilhelmus Johannes Brugman,
overl. fam. Tiedink - Streppel

Za. / zo

16/ 17 juli ‘22

Geen viering

Za/ zo

23/ 24 juli ‘22

Geen viering

Za.

30 juli ’22

Eucharistieviering – voorganger P. Hermens
Intenties: Overl. ouders Thijhuis Brugman, Wilhelmus Johannes
Brugman

Gedicht: Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie ik liep,
aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heere liep aan mijn zij.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee,
de Heere liep aan mijn hand.

Ik zei toen: ‘Heere, waarom dan toch?
Juist toen ik u nodig had,
juist toen ik geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van het pad.’

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.

De Heere keek me toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen het het moeilijkst was,
toen heb ik je gedragen.’
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Kerkdiensten juli 2022

Protestantse gemeente
Zondag 3 juli

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Boerderijdienst bij de fam. van Gurp
Koffie na de dienst
Coll: Oecumenische boerderijdienst: Kliederkerk Loenen

Zondag 10 juli

10.00 uur

Ds. M. Oostenbrink
Koffie na de dienst
Coll: Vluchtelingen in Nederland

Zondag 17 juli

10.00 uur

Ds. J. Ek – Brummen
Koffie na de dienst
Coll: Voor de kerk

Zondag 24 juli

10.00 uur

Ds. H.J. ten Brinke – Apeldoorn
Koffie na de dienst
Coll: Lopatyn (Oekraïne)

Zondag 31 juli

10.00 uur

Ds. J. Ek – Brummen
Koffie na de dienst
Coll: Kinderhulp (collectedoel See You Again)

See you again
Rooms Katholieke parochie
Zondag 3 juli ‘22

10.00 uur

Oecumenische boerderij viering
(Fam. Van Gurp, Veldhuizen 28, Loenen)

Zondag 10 juli ‘22

10.00 uur

Gebedsdienst, voorganger mw. A. van de Werff
M.m.v. Con Spirito

Weekend 16/ 17 juli ’22

Geen viering

Weekend 23/ 24 juli ’22

Geen viering

Zaterdag 30 juli ’22

18.30 uur

Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
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