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Diensten 

 

Wat kan er een hoop gebeuren in een jaar, in ons eigen leven en ook op het wereldtoneel. We gaan in december 

de adventstijd in, toeleven naar kerst, de komst van Christus, weer op je in laten werken. Ook de tijd van 

saamhorigheid beleven, elkaar opzoeken, soms ook in lichtjes en gezelligheid troost zoeken bij de  toch wel 

harde werkelijkheid.  Maar het wordt weer kerst, hoe we er dan ook aan toe zijn. In de kerk beleven we de 

aanloop tijd naar kerst met de adventstijd. In de kerk hebben we een adventskrans met iedere week een 

kaars erbij, het licht toelaten, Christus verwachten. 

Met kerst zingen we op de kerstavond: Midden in de winternacht, waarin de regel 

staat: elke vogel zingt zijn lied. En daarom heb ik in de adventstijd een paar vogels 

uitgekozen om die eens in bijbels licht te plaatsen en daarmee naar Kerst toe te 

leven. Zondag 27 november lezen we over een duif, in Hooglied 2: 14 een duif in een 

bergkloof als beeld van de verborgen schoonheid van de bruid in dat liefdeslied. God 

ziet ook onze schoonheid, dat je mooi bent, ook als je dat verborgen houdt. Kom maar, 

je mag er zijn! We vieren die zondag ook het Avondmaal. 

Zondag 4 december gaat het over de mus, zoals we die in psalm 84 tegenkomen en in 

de woorden van de Heer in Lucas 12 vers 6. De kleine mussen zijn voor God van waarde. En wij tellen dan 

helemaal mee voor de Heer. Tevens vind op deze zondag de bevestiging plaats van Hennie Koetsier als diaken. 

11 December ontvangen we ds Hans van Driel als voorganger in de kerk. Zondag 18 december preek ik over de 

adelaar, in Exodus 19:4 worden we op de vleugels van een adelaar gedragen, zo draagt God jou.  

En op de kerstavond is om 19.00 het kerstfeest met de kinderen van SeeYouAgain, hun kerstmusical heet: de 

Beste Wensen. En dat is mee te beleven voor wie maar wil, ook echt een kerstfeest op de kerstavond.  

Om 22.30 is  dan de kerstavonddienst met als thema: elke vogel zingt zijn lied. Bij het kerstverhaal lezen we 

ook over het koninkrijk van God dat een boom wordt waar allerlei vogels zich in nestelen. Er is plek, ook op 

deze kerstavond, voor mensen van allerlei slag, niet of je vaak in de kerk komt telt, wel of je op de een of 

andere manier je kerst inhoud wil geven bij de geboorte van de Heer, de komst van zijn Koninkrijk, dat je het 

geloof en de liefde van het kerstfeest wil delen. Uit Hoevelaken komt het koor `Free’ en zo hopen we er 

samen een  goed kerstfeest van te maken. We zingen het ook dit jaar weer: komt allen 

tezamen. En het ziet er naar uit dat dat dit jaar ook echt weer kan. 

Op de kerstmorgen gaat het gelegenheidskoor onder leiding van Maarten Willers, met 

wat uitbreiding, twee cantates zingen, vierstemmig nog wel, verheugend dat we dat met 

mensen uit ons eigen dorp zo samen mogen doen. Naast het kerstevangelie van de 

geboorte van de Heer, lezen we uit Jesaja 9, die beloften van vrede. Wat kun je daarnaar 

verlangen. Kunnen we daar om blijven bidden? En hoe verandert dat bidden ook mijzelf? 

Een kind is ons geboren en dat maakt alles anders. Ook hier, van harte welkom. 

Oudejaarsavond valt op een zaterdag, we houden de kerkdienst dat weekend alleen op de oudejaarsavond, dus 

zondagmorgen 1 januari geen kerkdienst. De kerkdienst op de oudejaarsavond begint om 19.00. We zullen in 

de dienst ongetwijfeld stilstaan bij het jaar dat achter ons ligt en met hoop het nieuwe jaar ingaan. Het 

thema is: de deur van hoop.  

 

See You Again 

 

De beste wensen 

Op een kerstkaart die je stuurt, of wanneer je elkaar ziet in het nieuwe jaar, we wensen elkaar vaak de beste 

wensen. Dit jaar heet onze musical  

“De beste wensen” 
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Het toewensen is al mooi, maar om ook het goede te doen, om naar elkaar om te kijken dat is waar het in deze 

kerstmusical, maar ook in ons leven om draait.  

We zijn elke week al hard aan het oefenen in de Bruisbeek en wij hopen dit jaar weer op een volle kerk. 

Dus kom allemaal om samen met ons het kerstfeest te vieren op 24 december om 19.00 uur. 

   

Moving Forward van stichting Eye For Others 

Het nieuwe collectedoel voor komend jaar van See You Again is Moving Forward. Dit is een lopend project van 

stichting Eye For Others. De collecte van de kerstviering is bestemd voor dit doel. 

Deze Stichting is werkzaam in Ritchie, dit ligt in Zuid-Afrika. Er is in 2019 een 

begin gemaakt met de opvang van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Deze 

kinderen krijgen nu twee keer per dag een warme maaltijd. Vanaf 6 jaar gaan de 

kinderen naar school, deze is gratis. De voornaamste reden dat deze kinderen 

opgevangen worden, is dat ze liefde mogen ervaren. Even weg uit hun, soms benarde, 

situatie thuis. Leren met respect, waarden en normen op te groeien tot een persoon 

die zelfvertrouwen heeft; trots is op zichzelf; liefde kan ontvangen en geven. De kinderen komen uit een 

thuissituatie waar geen geld is; in elk geval 

niet voor het jonge kind. Er zijn ook kinderen die opgroeien bij grootouders of andere familieleden, omdat de 

ouders overleden of weggegaan zijn.  

 

Diaconie 

 

De collectedoelen voor de diaconie in de maand december zijn voor: 

4 december 

Solidariteitsactie van de diaconie voor de energiecompensatie 

De diaconie is in de maanden november en december een actie gestart om een bijdrage 

te kunnen leveren ten behoeve van de energiekosten van mensen die het in deze tijd 

heel moeilijk vinden om nog rond te komen. Dit hebben we gedaan door de rekening van de diaconie open te 

stellen voor mensen die de compensatie kunnen missen. Deze zondag willen wij ook graag voor dit doel 

collecteren. Om zo met elkaar in Loenen te kunnen delen met de Loenense gezinnen en mensen die onze steun 

heel goed kunnen gebruiken. 

 

18 december Hart voor Kinderen 

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Hart voor 

Kinderen geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. 

Stichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke 

levensomstandigheden kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel 

bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een 

rondom het kind gecreëerde gezinssituatie. Dat doet Hart voor Kinderen door Gezinssponsoring, 

Kindsponsoring en eenmalige hulpacties voor bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten of wasbaar 

maandverband voor jonge meisjes. 

 

25 december Jaarlijkse kerstcollecte voor Kinderen in de knel 

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van 

volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, 

zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, 



 

Kontaktblad Loenen 

 
4 

zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help 

mee, juist nu met kerst, om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij collectes 

11 december: JOP: Ontdekken wat Kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur 

stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat 

dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong 

Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de 

huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier 

elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 

24 december 22.30u: Eye for others (jaardoel See You Again)  

Op kerstavond collecteren we voor het nieuwe doel dat See You Again heeft gekozen. Elders in dit blad kunt u 

hier meer over lezen. 

31 december: Oudejaarscollecte 

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. Al een 

aantal jaren hebben wij u verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf over te maken op onze rekening 

NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. Dit bevalt goed. Zo worden 

administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.  

 

QR-code voor collectes 

We merken dat het steeds vaker gebeurt dat kerkbezoekers (met name gasten) geen 

contant geld bij zich hebben en toch willen geven aan de collecte van de betreffende 

zondag. Daarom is het vanaf 13 november mogelijk om te doneren via een QR-code 

die verwijst naar het rekeningnummer van onze Protestantse Gemeente. Tijdens het 

betalingsproces kunt u tekst toevoegen over de collecte. De bedragen die gestort 

worden van de betreffende zondag tot en met de zaterdag erna worden toegevoegd aan het betreffende 

collectedoel van die zondag. Wanneer er vaker diensten zijn (bijvoorbeeld rondom Kerst of Pasen) worden de 

bedragen toegevoegd aan een collectedoel tót de volgende collecte zich aandient. De QR-codes liggen voor- en 

achterin de kerk zodat u deze tijdens het verlaten van de kerk kunt scannen. In de komende maanden zullen 

we experimenteren en waar nodig verbeteringen aanbrengen. 

Let wel: het blijft mogelijk om op de vertrouwde manier geld of collectebonnen te gebruiken. De QR-code is 

een extra mogelijkheid om bij te dragen aan een collecte.  

 

Giften 

In oktober en begin november ontvingen we twee giften:  € 50,- (N.N.) en € 25,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw 

bijdrage! 

 

Oud IJzer 

Begin november is opnieuw oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 847,05 op. Een mooie opbrengst! Zoals u ziet 

blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 

– 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het 

terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen 

van de vrijwilligers volgen.  
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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.  

 

Plan Beekbergerweg 

En dan gaat het – na een lange periode waarin het leek of er niets gebeurde – in 1 keer snel… 

Op 7 november is fa. de Pater begonnen met de sloop van het dak van het Jeugdhuis. Daarna wordt het asbest 

verwijderd. Vanaf eind november wordt het Jeugdhuis verder gesloopt. De verwachting is dat de 

bovengrondse sloop half december is afgerond. Daarna zal ondergronds de sloop worden gedaan en 

tegelijkertijd archeologisch (vervolg-)onderzoek. Vervolgens kan de zijmuur van de uitbouw van de pastorie 

worden hersteld. 

Het oorspronkelijke plan (zie impressie hieronder) kan ten uitvoer worden gebracht. Daarvoor zijn we bezig 

met de voorbereiding van de verkoop van de pastorie en de naastliggende percelen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële info oktober 2022 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Oktober             2.127,09  50.568,43 55.951,76 

      

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

Oktober      276,75           2.068,49 
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Actie Solidariteit Energiekosten 

 

In de maanden november en december van dit jaar ontvangen alle huishoudens een compensatie van 190 euro 

voor de hoge energierekening. Niet iedereen heeft deze compensatie echter even hard nodig. Op vele plekken 

in het land worden dan ook acties opgezet om dit geld in te zamelen en uit te delen aan die mensen die steeds 

meer moeite hebben om rond te komen in deze tijd waarin zoveel prijzen, ook die van de noodzakelijke 

levensbehoeften, zo hard stijgen. 

Ook de diaconie wil graag een oproep doen aan iedereen die de energiekosten-compensatie zelf niet nodig 

heeft. De diaconie stelt zijn rekening open om deze compensatie te schenken. Wij zullen het geld dat 

binnenkomt delen met de gezinnen en mensen in Loenen die het geld heel goed kunnen gebruiken.  

U kunt uw schenking storten op de rekening van de diaconie: NL22RABO 0373738234 ovv energiecompensatie. 

Wij zorgen dat het goed terecht gaat komen. 

Alvast hartelijk dank! 

De diaconie PKN Loenen 

 

Mazzelschuur 

 

 In de maand november was de opbrengst € 366,20. 

Het was weer een gezellige ochtend waar weer vele spulletjes naar een nieuwe eigenaar gingen. 

Op zaterdag 3 december is de Mazzelschuur open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de 

vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.  

 

Bestelling kerststukken en graftakken 

  

 

In het vorige kontaktblad schreven we al dat we dit jaar weer graftakken en 

kerststukken gaan maken op 15 en 16 december. Daarom vindt u hieronder 

nogmaals een formulier om uw bestelling te plaatsen. 

 

De bestellingen moeten uiterlijk 8 december binnen zijn !   

De graftakken worden vóór of op 17 december bij u thuis bezorgd. 

De door u bestelde kerststukken (die alle €  15,-- kosten) zullen op 17 

december in de protestantse kerk op tafels staan, zodat u zelf een stuk kunt uitzoeken.  

Dit kan tussen 10.00 uur en 11.00 uur ‘s morgens. 

De bestelde graftakken en kerststukken moeten contant (liefst gepast) worden afgerekend. 

 

Mocht u groen uit uw tuin beschikbaar willen stellen, dan kunt u dat bij onderstaand telefoonnummer of 

emailadres doorgeven. 

 

Als het u leuk lijkt om ook te helpen op 15 en 16 december om graftakken of kerststukjes te maken dan kunt u 

zich ook opgeven via de telefoon of email. 

 

De groep kerstverkoop vrijwilligers 
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Ondergetekende: 

 

Naam :   .............................................................................................  

Adres :  ............................................................................................................ 

Telefoon:.............................................................................................  

 

wenst te bestellen: 

……….   X    graftakken a  € 17,-- 

………..  X    kerststukken a  €  15,--. 

 

Handtekening: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens,  Horstweg 19a,  7371 BN   Loenen  

(Tel. 055 – 505 17 82). 

Of : gegevens van de bestelling mailen naar : christienjurriens@gmail.com. 

 

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 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, 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 

 

 

mailto:christienjurriens@gmail.com
mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:a.brom53@outlook.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Verjaardagen  

 

Op 7 december hoopt mevr. Bertha Muller-Thomassen 91 jaar te worden.  Hattinkerf 20, 7371 AZ Loenen Gld. 

 

Op 21 december hoopt mevr. E. Wehrmeijer 80 jaar te worden. Hoofdweg 124D, 7371 

GJ Loenen Gld. 

 

Op 22 december hoopt de heer Lammert Reinders 92 jaar te worden. Hattinkerf 6, 

7371 AZ oenen 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. 

 

Huwelijksjubileum 

 

Op 8 december hopende heer en mevr. Henk en Ali Muller-Bos hun 50-jarig huwelijk te 

vieren. Groenendaalseweg 25, 7371 EX Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en 

wensen hen een fijne dag toe.  

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad. 

 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het januari nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 15 december 2022 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 december 2022. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Kerstmiddag ouderen 
 

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een kerstmiddag georganiseerd voor senioren vanaf  

65 jaar.  

Deze middag zal plaatsvinden in De Brink op vrijdagmiddag 16 december, aanvang 14.30 uur.  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Tijdens dit samenzijn zullen we samen kerstliederen zingen en stilstaan bij wat kerst voor ons betekent. Na 

de pauze staat er een muzikaal optreden op het programma van duo Musiquette.  

Mocht u het leuk vinden om bij dit samenzijn aanwezig te zijn, dan kunt u zich voor 6 

december opgeven middels het opgave formulier dat in dit kontaktblad is bijgesloten. Wij 

hopen op een fijne en gezellige middag en hopen van harte u te ontmoeten.  

 

Hartelijke groet, Diaconie Prot. Gemeente en R.K. Parochie 

 

Overdenking 

 

Vandaag 11 november inleverdatum van de kopie 

voor het decembernummer van het Kontaktblad. Op 

deze dag zijn sommige Nederlanders al met hun 

hoofd bij de carnaval, de nieuwe Prins Carnaval 

wordt gekozen. Ook de feestdag in katholiek 

Nederland van Sint Maarten. Op 

sommige plaatsen in Nederland gevierd 

door kinderen. Ze trekken langs de 

huizen en zingen een versje waarvan de 

strekking onduidelijk is: “Sint Maarten 

Sint Maarten, de koeien hebben 

staarten etc”. De bedoeling is dat ze wat 

snoep binnenhalen. Wie was Sint 

Maarten? Hij is in 316 te Szombathely in 

Hongarije geboren, diende in het 

Romeinse leger en werd met zijn legioen 

naar Gallië gezonden, naar het land van 

Asterix en Obelix. Een arme man die 

bibberde van de kou vroeg hem om een aalmoes. 

Met zijn zwaard sneed Martinus zijn mantel in 

tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. ’s-Nachts 

echter verscheen hem Christus met dit stuk kleed 

bedekt en zei: “Martinus heeft mij met dit kleed 

bedekt. Een mooi verhaal. Op dit moment kunnen 

de mensen in Oekraïne wel een stuk kleed van Sint 

Martinus gebruiken, of een patatje van de 

Brabantse patatboer. Ik neem aan dat de 

inzamelingsacties voor Oekraïne wel geïntensiveerd 

gaan worden om die mensen nog enige 

overlevingskansen te bieden.  

Nu echter is het reeds december, dat 

wil zeggen dat we in de Kersttijd zijn 

aangekomen, of liever gezegd bij de 

voorbereiding daarop, de Adventstijd. 

Zondag 27 november is de eerste zondag 

van de Advent. Bij de adventszondagen 

bereiden we ons voor op de geboortedag 

van Christus. De vier zondagen voor 

Kerstmis noemen we de Adventstijd. Is 

Christus echt op precies 25 december 

geboren, vragen mensen wel eens? Nee, 

dat niet. Het feest is geënt op een reeds 

bestaand feest die de Romeinen reeds 

vierden, de “Natalis solis invicti” (geboorte van de 

onoverwinnelijke zon). Het dichterbij komen van de 

zon. De dagen worden langer en alzo gedenken wij 

de geboorte van het “Licht der zielen”, van Jezus 

Christus, de zon der gerechtigheid.    

Willem Klomp 

 

 Open viering  

 

Op Kerstavond 24 december zal er om 21.30 uur een viering worden verzorgd door 

Corné de Haan.  

Het afgelopen jaar heeft Corné samen met Con Spirito al soortgelijke vieringen 

gemaakt. 

Dit keer is het niet met koor Con Spirito maar met zijn andere koor Rubato.  

U bent van harte uitgenodigd  voor deze viering. 
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Kerstconcert Young Voices 

                                                                                                               

          20 December Popkoor kerstconcert 

 

 
We gaan een geweldig Kerst concert geven met vrolijke swingende  

Kerstliedjes, die we gaan afwisselen met sfeervolle liederen.  

Kom genieten van de mooie akoestiek van deze prachtige kerk, die  ons concert 

extra glans gaat geven. 

 

Graag vragen wij bij het verlaten van de kerk een vrijwillige bijdrage om ons koor 

te steunen. 

 

RK kerk, Hoofdweg 51,   7371 AE  Loenen. 

Aanvang: 19.30 uur   

Vrolijke groeten “Popkoor Young Voices” uit Eerbeek. 

 

Openstelling kerk voor bezoek aan de kerk en kerststal.  

 

Rond de Kerstdagen wordt de kerk op een aantal middagen opengesteld voor een bezoek 

aan de kerk en de mooie kerststal. Ook kan er een kaarsje worden aangestoken.   

Kom genieten van de mooie stilte in de kerk en de warme kerstsfeer. 

De exacte datums en openingstijden worden t.z.t. bekend gemaakt in de krant, tijdens 

een kerkdienst en middels een informatieblad achter in de kerk.   

 

Bedankje / Kerk in actie 

 

Wij willen de mensen die aan ons hebben i.v.m. ons 25-jarig huwelijk hartelijk bedanken. Bloemen, kaartjes, 

bezoek en telefoontjes: het was hartverwarmend.  

 

Al geruime tijd kunt u bij mij spullen inleveren voor Kerk in Actie. Fijn dat u dit 

blijft doen, onlangs hebben wij weer veel weggebracht. Voor degene die zich deze 

actie nog niet kennen, verwijs ik naar www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.  

De lijst met spullen die welkom zijn is uitgebreid, zie bij bijgevoegde afbeeldingen. 

Mocht het moeilijk zijn om spullen bij mij te brengen, dat haal ik het bij u op. Ik wil 

er nog aan toevoegen dat met name oude ansichtkaarten en verzamelingen waarvoor u 

geen liefhebber heeft ook welkom zijn. De medewerkers van Kerk in actie hebben 

ervaring met de verkoop van vele spullen de ogenschijnlijk geen waarde hebben.  

Alvast dank voor uw inbreng en hartelijk groet, 

Rikie van Binsbergen , Hameinde 10 te Loenen 

055 5052450  of 06 12166038 
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Klussenmorgen  

 

De laatste klussenmorgen van het jaar 2022 op het kerkhof en verdere terreinen zal zijn op 

vrijdagmorgen 2 december. Voor degenen die het jaar nog willen goedmaken, de werkbespreking 

is om 8.00 uur.  

 

Liturgische vieringen 

 

Za.       10 dec. ‘22 18.30 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

 Intenties:   ---- 

Za. 24 dec. '22 19.00 uur Woord- en Communieviering, voorganger P. Dashorst,  

m.m.v. Con Spirito 

Intenties:    Jan Aartsen, Ben Nijhof, Jan Blom 

Za. 24 dec. ’22 21.30 uur Open Kerk, verzorgd door Corné de Haan,  

Zo. 25 dec. ’22 10.00 uur Gebedsdienst, voorganger mevr. A. van der Werff,  

 Intenties:   overleden ouders Hamer-Harmsen en broer Jos,  

     Wilhelmus Johannes Brugman, Henk Derickx, 

     Tiny Visseren-van Heck 

Za. 31 dec. ’22 17.00 uur Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian, 

 Intenties:    ---- 
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Kerkdiensten december 2022 

 

Protestantse gemeente 

Zondag   4 december   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  

       Koffie na de dienst  

       Coll: Solidariteitskas Energiecompensatie 

Zondag   11 december   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel – Loenen 

       Coll: JOP: Ontdekken wat Kerst betekent 

Zondag   18 december  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

Coll: Hart voor kinderen 

Zaterdag 24 december 19.00 uur  Kerstviering See You Again 

       Coll: Eye for others (jaardoel See You Again) 

Zaterdag 24 december  22.30 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Kerstnachtdienst m.m.v. koor “Free” uit   

       Hoevelaken 

       Coll: Eye for others (jaardoel See You Again) 

Zondag  25 december   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Kerstmorgendienst 

       Coll: Kinderen in de knel 

Zaterdag 31 december  19.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Oudejaarsavonddienst 

       Coll: Oudejaarscollecte 

 

 

See you again 

 

Zondag 4, 11, 18 december om 10.00 uur in de Bruisbeek 

Zaterdag 24 december kerstviering om 19.00 uur in de kerk 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

Weekend 3-4 december ’22     GEEN VIERING IN ONZE KERK 

Zaterdag 10 december  18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian,  

       m.m.v. koor Con Spirito 

Weekend 17-18 december     GEEN VIERING IN ONZE KERK 

Zaterdag 24 december 19.00 uur  Woord- en Communieviering, voorganger P. Dashorst 

       m.m.v. Con Spirito 

Zaterdag 24 december 21.30 uur  Open Kerk, verzorgd door Corné de Haan, 

       m.m.v. koor Rubato 

Zondag 25 december  10.00 uur  Gebedsdienst, voorganger mevr. A. van der Werff, 

       m.m.v. koor In Between 

Zaterdag 31 december  17.00 uur  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

       m.m.v. koor Con Spirito  


