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februari 2023 

                 Jaargang 51 – nummer 5 

 

 
 

 In het hart van elke winter zit een trillende lente, 

en achter de sluier van elke nacht zit een 

glimlachende dageraad. 
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Diensten 

 

Op 5 februari zal in de kerkdienst Marcel de Croon bevestigd worden als ouderling-

kerkrentmeester. We lezen uit het evangelie Matteus 9:1-17.  

Op 12 februari vieren we het Heilig Avondmaal, het gelegenheidskoor zal met ons in deze 

dienst weer wat liederen helpen zingen, we lezen dan Matteus 9:18-34.  

En 19 februari lezen we Matteus 9:35-10:23. Een paar zondagen achterelkaar uit het 

evangelie over Jezus en zijn woorden en daden. Jezus leren kennen, Jezus leren volgen, kern 

van kerkzijn.  Op de 19e februari is er in de tweede stee ook de Kliederkerk om 11.30, dit keer over Abraham, 

beloofd is beloofd.  

26 februari zal dhr. Bulens voorgaan, fijn om weer een oude bekende bij ons terug te zien.  

De diverse kringen op maandag, dinsdag en woensdagavond gaan in volle gang deze maanden. Op 

woensdagmorgen hielden we in november in de Bruisbeek de opwarmmorgens. Voor de kou hadden we dat nog 

niet hoeven doen. Maar er kwam wel een kleine kring al bij elkaar, vanaf 10 uur de koffie en vanaf 11 uur de 

bijbel open voor een goed gesprek rond het evangelie. Daar zouden nog wel een paar mensen bij kunnen, dus 

welkom. Woensdag 1 februari vanaf 10 uur in de Bruisbeek in het zaaltje van SeeYouAgain, rechts na de 

ingang.  
 

We feliciteren de parochie van harte met het aantreden van een nieuwe pastoor, Henri 

ten Have. Bij zijn eerste mis hier in Loenen waren we vertegenwoordigd om hem ons 

hartelijke welkom ook te laten merken en we hopen natuurlijk op een vruchtbare samenwerking.  
 

Veel leuke reacties op de uitzending van Petrus in het land, waar je onze kerk, Loenen 

tussen water en bos, allerlei dorpsgenoten en gemeenteleden en de dominee volop in beeld 

zag. Het is nog steeds terug te zien. U kunt bijvoorbeeld naar de website van de kerk 

www.pknloenenveluwe.nl en daar de uitzending aanklikken. In beeld ook de doop van Albert. 

Mocht je zelf naar aanleiding daarvan of misschien sowieso al wel de gedachte krijgen, ik 

zou ook wel willen toetreden tot de kerk, belijdenis doen, lid worden, bij de club willen horen. Of misschien 

wat dichterbij geloven willen komen.  Dat kan, voor jezelf en ook voor je kinderen. Neem dan even contact op.  

 

 Kliederkerk  

 

Op 19 februari  vindt er weer een Kliederkerk plaats. De vorige Kliederkerk werd enorm 

druk bezocht. Misschien ben je al wel eens wezen kijken. Of misschien is het er nog niet 

van gekomen. Het is een vrolijke manier om samen met je (klein-/ buur-/ oppas-) kinderen 

bezig te zijn op zondag. Tijdens de activiteiten kom je al een stukje uit het Bijbelverhaal 

tegen. Kliederkerk is een initiatief waarbij samen knutselen, spelen en elkaar ontmoeten 

centraal staat.  

Het is voor iedereen van 0 tot 100+, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. Dus neem gerust je buren of 

vrienden mee. Groot en klein helpen elkaar bij het knutselen, er is alle ruimte om te spelen en anderen te 

ontmoeten. Daarna wordt er een verhaal verteld en eten en drinken we samen. De Kliederkerk wordt gehouden 

in basisschool De Tweede Stee, Reuweg 18 in Loenen. Het thema is deze keer “Beloofd is beloofd”. Het is van 

11.30 uur tot 13.30 uur. Voor wie wil is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de 

onkosten. Wij beloven dat we weer voor leuke activiteiten zullen zorgen, hopelijk tot dan!  

Voor meer informatie mail naar: kliederkerk@pknloenenveluwe.nl 

http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:kliederkerk@pknloenenveluwe.nl
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See You Again  

 

Wat was het fijn dat we weer samen in zo’n volle kerk het kerstfeest konden vieren. En wat is 

er genoten van de grote groep kinderen van 3 tot en met 13 jaar die dit jaar meespeelden in de 

kerstmusical. Het hele jaar is er bij See You Again en tijdens de Diensten door iedereen 

gecollecteerd voor ”Kinderhulp”. Dit heeft het bedrag opgeleverd van € 800,70! 

Komend jaar collecteren we bij See You Again op zondagochtend voor Moving Forward; dit is  een lopend 

project van stichting Eye For Others. De collecte van de kerstviering was ook al bestemd voor dit doel. Deze 

Stichting is werkzaam in Ritchie, dit ligt in Zuid-Afrika. Er worden kinderen opgevangen 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, dit 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. De opbrengst was €246,20. 

 

Verder hebben we dit jaar 18 vuilniszakken vol met plastic doppen weggebracht. We 

sparen deze voor de KNFG blinde geleidehonden. In Nederland is er dit jaar voor ruim 

€ 14.363,-  opgehaald. Voor de basisopleiding van een blindengeleide hond is € 500 

nodig, dat zijn 11 miljoen doppen. Wat mooi dat wij dit jaar hebben kunnen bijdragen 

aan de opleiding van 28 honden!  

 

Diaconie 

 

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

12 februari: Pakistan - Vaktraining voor jongeren 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie 

schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren 

na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren 

die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 

organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende 

religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 

26 februari: Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als 

gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. 

Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert 

kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en 

praktisch te ondersteunen. 

 

Kerkrentmeesters 

 
collectes 

5 februari: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van onze gemeente en voor (onder andere het verwarmen 

van) ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we vernieuwende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.  



 

Kontaktblad Loenen 

 
4 

 

19 februari: Kliederkerk: Ontdekken in de kliederkerk 

Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het 

voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin 

jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een 

geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te 

spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen 

groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.  
 

Giften 

In december/begin januari ontvingen we € 25,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw gift! 

 

Oud IJzer 

Ook in 2023 gaan de IJzervreters door met hun werk! Begin januari is oud ijzer weggebracht. Dit leverde 

€ 270,- 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. 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 december 2022 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

December             2.629,78  56.024,28 55.951,76   

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

December      902,00            3.245,79 

 

Paasgroeten actie 

 

Vanuit de Protestantse kerk Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen 

in het buitenland.  

Ook in Loenen doen we weer mee aan de Paasgroetenactie. Na de diensten van 

19 februari en 26 februari kunnen er kaarten meegenomen worden. Maar u 

kunt ook bellen naar het onderstaande nummer en doorgeven hoeveel kaarten 
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u wilt, dan worden deze bij u in de bus gedaan. De kaarten worden uiterlijk begin maart weer bij u opgehaald. 

Ze worden in een verzamelenvelop naar het centrale adres gestuurd waar ze worden gesorteerd en verdeeld 

over alle penitentiaire inrichtingen in Nederland en 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/thema/paasgroetenactie. We hopen dat velen 

van u paasgroeten zullen sturen. Hartelijk dank namens de diaconie Dicky Verheul, tel 0627507486 

 

Mazzelschuur 

 

De opbrengst van december was € 919,10.  

Een geweldige opbrengst waarvan een aanzienlijk gedeelte kwam van de grote hoeveelheid 

nieuwe spullen die we hebben gekregen van de familie Elders. Onze hartelijke dank daarvoor! We 

hebben van hen ook veel stellingen gekregen, waardoor alles nu nog overzichtelijker ligt 

uitgestald. Heel veel ijzerwaren, klompen, tuingaas; allemaal nieuw en dat naast al onze andere spullen. Komt u 

ook kijken of er nog iets voor u bij zit? Op zaterdag 4 februari is De Mazzelschuur weer open en zijn de 

vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.  

 

Kopij volgend nummer  

 

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

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 9 februari 2023 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 februari 2023. 

 

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

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

In Memoriam  

 

Op 19 december overleed Albert (Ap) van Ark op 80-jarige leeftijd. Tragisch op de dag dat 

hij bericht kreeg van het overlijden van zijn zoon Daan, overleed hij later diezelfde dag. Hij 

woonde aan de Hendrick Berntsweg 16 met Jannie, die we alle troost toewensen.  Hij was bij 

leven met natuur en bos verbonden.  

 

Op 22 december overleed Wim Zoomer, Hoofdweg 8A,  op 67-jarige leeftijd in hospice 

Apeldoorn.  Een veelzijdig mens, de laatste jaren steeds meer geplaagd door een spierziekte, 

in liefdevolle verbinding met Anneke en hun drie kinderen en de kleinkinderen. Ook hen 

wensen we de troost toe bij dit verdriet. Bij het afscheid klonk de tekst over zegen en tot 

zegen zijn uit Genesis 12.  

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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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 

 

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 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.  

  

Seniorenmiddag  16 december jl. 

 

Wat gaat de tijd snel. We zijn inmiddels alweer in het nieuwe jaar beland, en de 

feestdagen liggen al weer even achter ons. Toch willen we nog even terugblikken 

op de seniorenmiddag van vrijdag 16 december in de Brink. Terwijl het buiten 

flink koud was kwamen de ouderen uit Loenen samen voor een gezellig samenzijn, 

een samenzijn dat in het teken stond van kerstmis.  

Dominee Marcel Oostenbrink en Hanneke van der Werff waren aanwezig namens de beide kerken,  

en samen stonden zij stil bij datgene waar kerst voor staat; Liefde, Licht en de geboorte van Jezus. En 

natuurlijk werden er ook samen kerstliedjes gezongen, onder muzikale begeleiding van Maarten Willers.  

 

Zoals elk jaar werd er in de pauze van de seniorenmiddag een collecte gehouden voor een goed doel binnen 

Loenen. Dit jaar was dat goede doel het KinderVakantieSpel (KVS). Wat het KinderVakantieSpel precies inhoudt, 

werd verteld door Milou en Salomé. Zij zijn enthousiaste deelneemsters van de jaarlijkse activiteiten, die een 

grote groep jongeren in de zomervakantie belangeloos organiseert. De opbrengst van de collecte lag maar liefst 

rond de 170 euro. 

Na de pauze stond het muzikale duo Musiquette op het programma. Zij brachten verschillende liederen ten 

gehore en droegen enkele mooie gedichten voor. De meeste liedjes waren bekend,en er werd dan ook door 

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
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
mailto:janneke.chris@gmail.com
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verschillende mensen meegeneuried of gezongen. Het was een succelvol optreden dat bij velen in goede aarde 

viel. Terugblikkend op deze middag kunnen we zeggen dat het een mooie en gezellige middag was. 

 

Overdenking 

 

Beminde gelovigen, zullen we maar weer zeggen, dat 

zeiden vroeger de pastoors en de kapelaans ook. 

Wat voor openingszin de dominees zeiden weet ik 

niet. Het is de bedoeling iets zinnigs op papier te 

zetten, iets om over na te denken. Er is eigenlijk 

genoeg stof om te memoreren. Om te 

beginnen de toestand in de wereld en die 

ziet er niet zo rooskleurig uit, zonder in 

doemdenken te willen vervallen. We 

zitten nog altijd met de oorlog in 

Oekraïne. Die zal nog wel even 

aanslepen. In het ergste geval 

explodeert hij en komt het dichterbij. 

Onlangs was er een documentaire van de 

VPRO over Marioepol. Die stad is 

helemaal aan gort geschoten. Het menselijk leed is 

niet te overzien. Je zou zeggen dat de Oekraïners 

zich wel een keer over zullen geven om verder onheil 

te voorkomen. Vandaag stond er een foto in een van 

de landelijke dagbladen met een foto van Poetin die 

op 7 januari (op die dag valt het Orthodoxe 

kerstfeest) een kerstdienst bijwoonde. Hij stond er 

wat bedremmeld bij. Mogelijk bad hij tot God voor 

de vrede, want dat is toch de bedoeling van 

Kerstmis. Het is een vredefeest. Misschien verhoort 

God hem wel. 

Verder is gedenkwaardig dat het op 1 februari 70 

jaar geleden is dat de dijken in Zeeland en Holland 

doorbraken. Doffe ellende met veel dode mensen en 

vee. We hebben de serie op televisie kunnen zien. 

Ook soldaten uit het oosten van het land moesten te 

hulp schieten. De situatie blijft actueel, zeker in de 

toekomst, daar de zeespiegel weer gaat stijgen 

volgens de geleerden. Op dit moment komt het 

bericht door dat het water in de Linge explosief 

gaat stijgen. Nu zal dit geen ramp veroorzaken, het 

water zal volgens de voorspelling net niet de huizen 

binnenlopen.  

 

In februari begint meestal de voorbereiding op 

Pasen. Op dinsdagvond 21 februari is het 

vastenavond, dat wil zeggen de avond voor het begin 

van de vasten. In het weekend 

daarvoor in het Zuiden de 

gebruikelijke carnavalstaferelen. 

Hier in de buurt in Eerbeek en in 

meerdere mate in Klarenbeek. In 

de optochten worden dan vaak 

gebeurtenissen of politieke 

personen op de hak genomen. 

Woensdag 22 februari begint de 

vasten. Op de woensdagavond kun 

je na de dienst een askruisje halen, die op je 

voorhoofd geplaatst wordt met de tekst: Gedenk, 

mens, dat je stof bent en tot stof zult 

wederkeren. 

Eeuwenlang was het de gewoonte om deze 

woorden die God tot Adam en Eva sprak toen ze 

uit het aards paradijs werden verdreven te laten 

klinken (Genesis 3,19). Dit vers doet ons eraan 

herinneren dat we eindig en sterfelijk zijn. Deze 

woorden drukken het besef uit dat we niet 

volmaakt en beperkt zijn en dat we, gedurende de 

vastenperiode, willen werken aan onze fouten en 

tekortkomingen. Het vasten was niet zo streng als 

bij onze moslim broeders en zusters, maar het 

was wel de bedoeling dat je minder at en vaak ook 

geen vlees. Dat komt in deze tijd goed uit want 

door geen, weinig of geen vlees te eten wordt de 

Co2 uitstoot minder. Dat is goed voor Gods 

schepping.  

 

Willem Klomp 
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Kerkdiensten februari 2023  

 

Protestantse gemeente 

Zondag   5 februari   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  

       Bevestiging M. de Croon 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Voor de kerk 

Zondag  12 februari   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Heilig Avondmaal 

       Coll: Pakistan, vaktrainingen voor jongeren 

Zondag  19 februari  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

Coll: Ontdekken in de kliederkerk 

Zondag  26 februari  10.00 uur  Drs. L.C. Bulens – Apeldoorn 

Coll: Zambia, maatjes voor gezinnen zonder ouders 

 

 

 

See you again 

 

12 februari See You Again gezamenlijk ontbijt in de Bruisbeek.  

19 februari Kliederkerk van 11.30 tot 13.30 uur in De Tweede Stee. 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Geen diensten in de maand februari in de R.K. kerk in Loenen. 

Kijk voor een actueel overzicht van diensten op de website van de Sint Franciscus parochie (of digitaal via de 

volgende link: https://sintfranciscusparochie.com/vieringen/vieringen/?gemeenschap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sintfranciscusparochie.com/vieringen/vieringen/?gemeenschap

