
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                          Maart 2013 
         Jaargang no.  49 

                  

 

 

                

    HEILIGE GEESTKERK – EERBEEK 

       Contactblad voor parochianen en belangstellenden 
 

 
 



PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA  

Locatie Loenen: H. Antonius Abt. Kerk Hoofdweg 49. 7371 AE Loenen. 

Locatie eerbeek: H. Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961 XL. Eerbeek 

 

Secretariaat: Locatie  Loenen - Eerbeek 

Hoofdweg 51 7371 AE Loenen  

Donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur  tel. 055-5051263 

Voor spoedberichten    tel. 06-23434900 

E-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

 

Locatieraad  

Voorzitter Dhr.  B. Meurs                                tel. 055-5050238   

e-mail: bert.meurs@upcmail.nl 

 Penningmeester Dhr. H.A.M. (Harrie) Gabriël  tel: 0313-656386     

e-mail: harriegabriel@hotmail.com 

Lid  Dhr. H.M.A. (Henk) Gerritsen tel. 0313-651636 

e-mail: hmagerritsen@planet.nl 

Lid  Dhr. W.T.M. (Wim) Roelofs  tel. 0313-655886 

e-mail: roelofsw@hetnet.nl 
 

Adviseurs locatieraad 

Dhr. A.W. (Ap) Kobussen    tel. 055-5051136     

Dhr. H.G. ( Hendrik )Reusken   tel: 055-5051534     

Dhr. J.F.J. (Frans ) Hoffmann    tel. 0313-655141 

 

Pastoraatsgroep 

Diaconie  : Mw. G.M. (Nolda) Elgersma  tel. 055 – 5052179   e-mail: nelgersma@live.nl 

Catechese: Mw.J.M. (Josephine) Klomp  tel. 055 – 5051236   e-mail jhm_klomp@hotmail.com 

Liturgie   : Mw. G.A. (Gerda) Havekes    tel. 055 – 5051753   e-mail: M.Havekes.3@kpnplanet.nl 
 

Redactieadres, opgeven van misintenties en jaargetijden 

Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen 

Misintenties en kopij voor het contactblad kunnen ook gedeponeerd worden in de brievenbus van 

het Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961 XL Eerbeek 

 

Rekeningen  

Kerkbestuur Rabobank    rek. nr.  31.61.01.613 

Parochiefonds Rabobank    rek. nr.  31.61.67.460 

Beheer Kerkhoffonds Rabobank   rek. nr.  33.67.62.283 

 

Adressen 

 

Pater Dekkerhuis voor afspraken   tel. 06- 16699079 

Fam.  Mouw        tel. 0313 - 651670 

e-mail: michelenevi@hotmail.com 

Coördinatie, bezorging contactblad     

Mw. G. Kaufmann     tel. 0313 – 652660 

Koor ‘Con Spirito’       

Secretaris :Mw. A. Brugman,    tel. 055 – 5051458 

 

Parochie HH. Franciscus en Clara  

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

Regio secretariaat: 

Mevr. Ineke Bouwmeester-Bloem 

tel. 0571-274445 

e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com   

 

Openingstijden: 

dinsdag 09.00 tot 17.00 uur 

donderdag 09.00 tot 15.00 uur 

 

Uitvaarten: 

Centraal aanmeldingspunt uitvaarten: 

tel. 0571-272220   

indien onbemand: 06 21457097 

 

Pastores: 

zr. drs. D. (Dorothea) Brylak smmp 

diaconie 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello  

tel. 0571-271074 E-mail: brylak@franciscusenclara.com  

 

drs. I. (Ivan) Kantoci 

gemeenschapsopbouw 

Bussloselaan 17a, 7383 AG Bussloo  

tel. 0571-261914 E-mail: kantoci@franciscusenclara.com  

 

H.W.J.M. (Willy) Rekveld 

pastoor-liturgie 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

tel. 0571-273160 E-mail: rekveld@franciscusenclara.com  

 

drs. W.C.J. (Wim) Vroom 

catechese 

Deventerstraat 89, 8171 AC Vaassen 

tel. 0578-617806 E-mail: vroom@franciscusenclara.com 
 
Elke dag is een van de pastores bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur voor dringende 

pastorale zaken op 06-53 15 43 58.Voor meer informatie: 

www.franciscusenclara.com  

 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:harriegabriel@hotmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl
mailto:michelenevi@hotmail.com
mailto:vroom@franciscusenclara.com


                                  
               
            

    Vieringen  

 

 

                                                         
 

 

 
Zaterdag 2 Maart  19.00 uur    Eucharistie viering in Eerbeek 

   Celebrant    Pastoor Rekveld 

   m.m.v.       Koor Con Spirito 

 

   Intenties:  Johanna Maria Klomp-Streppel   

   Overl. Ouders Gradus de Krosse en Dinnie de Krosse-

   Elshof 

 

Zondag 10 maart 10.00 uur     Woord en Communieviering in Loenen 

   Voorganger. Jan Oude Voshaar 

                                        m.m.v.        Koor Con Spirito 

 

   Intenties:    Overl. Ouders Klomp-Streppel/            

   Pater Boerland/Maria Huberta Goedkoop-Klappers/            

   Sjaantje Kamphorst-van Schaik/Gerhardus Antonius 

   Reusken/Johannes Henricus v.d Gouw/  

   Anna Dammers-Hafkamp/Hendrikus Petrus Zonneveld

   Gerharda Theodora Weyn-Hafkamp/Overl. Fam. 

   Bijvank-Havekes/Overl. Fam. Reulink-Harmsen/

   Antonia Wilhelmina Schiphorst-Streppel/ 

   Hermina Antonia Johanna Derickx-Gruben/  

   Overl. Fam. Reuksen/Everdina Albertha Boerkamp-

   Havekes/Henk Derickx 

 

Zaterdag 16 maart          19.00 uur     Woord en Communie viering in Loenen 

               Voorganger   Pastor Vroom  

    

               Intenties : Overl.Ouders Uiterweerd-ten Broek/ 

   Jan Kamphorst/Antonia Grada Klomp/Hendrika 

   Johanna Meurs/Overl. Echtpaar  Meurs-vd Linde     

   6 

    
   Overl. Fam. Bijvank-Havekes/Overl. Ouders  

   Uiterweerd-Klomp/Mevr. Vink-Degen/Antonia  

   Wilhelmina van Overbeek-Berenschot/Jaargetijde 

   Geert Elgersma/Harm de Krosse/Overl. Ouders Stoer- 

   Tiedink. 

 

 
Zondag 24 maart            10.00 uur     Woord en Communieviering in Eerbeek

               Voorganger   Pastor Kantoci 

                m.m.v.          Koor Con Spirito 

 

                           Intenties:       
                       

   

Donderdag  28 maart  10.00 uur       Witte donderdag viering in Loenen 

   Voorganger   Pastoor Brylak  

m.m.v.          Koor Con Spirito 

 

     
Vrijdag 29 maart            15.00 uur      Goede vrijdag viering in Eerbeek 

   Voorganger    

   m.m.v.           

 

Zondag 31 maart  10.00 uur       Paas viering in Loenen 

   Voorganger    Pastoor Vroom 
   m.m.v.          koor Con Spirito 

 
   Intenties: Overl. Ouders Schutten-Natrop/Overl. 
   Ouders Hamer-Harmsen/Overl. Fam. Bijvank-Havekes 

   Overl. Fam. Klomp-Streppel 

 
Zondag 7 april   11.00 uur       Eerste H.Communie in Eerbeek    

   Celebrant      Pastoor Rekveld 

   m.m.v.           Koor Con Spirito 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  22 Maart 2013 
Op vrijdagmorgen  22 Maart a.s. is het weer verzamelen om 08.30 uur in het 

Pater Dekkerhuis voor onze “klussenmorgen”.  

          De koffie staat klaar en iedereen is van harte welkom.   

 

Kopij inleveren vóór donderdag 21 Maart 2013 op het redactie adres: 

Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen 

Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.co                                            

        

Kopij Kontaktblad Loenen  inleveren 

voor donderdag  14  maart  2013                                                                                                                                                                                                                     
Kopij bij voorkeur per e-mail       kontaktbladloenen@online.nl  

                                                                                                                

De Pastoraatsgroep Loenen-Eerbeek; 
wil u graag van dienst zijn met vragen over Liturgie-Catechese- Diaconie.  

U kunt hiervoor contact opnemen met; 

Diaconie  -   Nolda Elgersma  055-5052179  e-mail: nelgersma@live.nl 

Catechese -  Josephine Klomp 055-5051236 e-mail 

jhm_klomp@hotmail.com 

Liturgie   -   Gerda Havekes    055-5051753. e-mail 

M.Havekes.3@kpnplanet.nl                                              

  

Heilig Communie 
 

Zieken en ouderen, die thuis graag de H. Communie willen ontvangen,  kunnen 

daarvoor contact opnemen met: 

Mevrouw Irene Roelands,  

tel. 0313-652488 

 

 

Misintenties. 
 

Voor het opgeven van mis intenties kunt u bellen op  

donderdag van 10.00 tot 12.00 naar het secretariaat te Loenen  

telefoon 055 5051263 

We vragen een bijrage van € 10.00 euro per gelezen intentie  
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Uit de vergadering van de locatieraad. 

Op 5 februari jl. vergaderde de locatieraad. Daarbij kwam de 

voortgang van het Grafbeheersysteem van het kerkhof te 

Loenen ter sprake.  De commissie die dit systeem beheert, 

gaat er toe over bordjes te plaatsen bij graven waarvan geen 

rechthebbende meer te achterhalen is. Rechthebbenden die 

bekend zijn werden aangeschreven m.b.t. mogelijkheden 

voor verlenging van de grafrechten. Ook kwam de 

toekomstige positie van onze locatie binnen de parochie 

Franciscus en Clara ter sprake. Uit de vergadering is een 

commissie benoemd die de vitaliteit op alle onderdelen van 

onze locatie zal gaan onderzoeken. Het rapport zal voor de 

zomer aan het parochiebestuur worden aangeboden, om een 

juiste beslissing voor de toekomst van onze locatie te 

ondersteunen. U weet allen dat de basis waarop onze 

geloofsgemeenschap rust, steeds smaller wordt, o.a. door de 

toeslaande vergrijzing en de steeds groter wordende 

begrotingstekorten waardoor herbezinning op de huidige 

parochiestructuur voor de toekomst onomkeerbaar is. Dit is 

een grote zorg voor de locatieraad. Daarbij mogen we trots 

zijn op ons vrijwilligerscorps dat nauwgezet zorgdraagt voor 

het onderhoud aan terreinen en gebouwen, voor goed 

verzorgde vieringen en het goed functioneren van onze 

organisatie. Zonder hen zou dat niet mogelijk zijn. Dat geeft 

hoop voor de toekomst. 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.co
mailto:jhm_klomp@hotmail.com
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl


Bert Meurs 

Locatievoorzitter Loenen-Eerbeek.   
             1 

De goede week. 
 

In de goede week (Paas tridium) zal  er op Witte donderdag een 

Eucharistieviering zijn aanvang 19.00 uur.  

En op Goede vrijdag om 19.00 uur kruisweg viering  in de 

H.Martinus kerk te Twello.   

Op Paaszaterdag om 21.30 uur  een Paaswake waar in het pastorale 

team voorgaat. 

Iedereen uit onze geloofsgemeenschap is hierbij van harte welkom.  

 

Als men hier van gebruik wil maken, maar geen vervoer heeft kan 

men contact opnemen met de leden van de pastoraat groep of met 

het secretariaat in Loenen. Telefoon nummers staan vermeld in het 

contactblad.  

 

Om op deze dagen in de eigen geloofsgemeenschap te vieren is er 

op Witte donderdag om 8.45 uur een schoolviering en om 10.00 

uur een gebedsdienst in de H.Antonius Abt in Loenen voorganger 
Pastor D. Brylak. 

en op Goede Vrijdag om 15.00 uur Kruisweg viering in de 
H.Geestkerk in Eerbeek. Voorganger Dhr. J Oude-Voshaar.  

 
 
In memoriam 
 

Op 17 januari overleed Antonia Hendrika Mulder-Boerkamp 

Zij bereikte de leeftijd van 89 jaar  

Zij woonde aan de Hoofweg 163 te Loenen 

Woensdag 23 januari was de Uitvaartdienst in de Parochiekerk te 

Loenen. 

Na de Uitvaart hebben wij haar naar haar laatste rustplaats begeleid op 

het Parochieële Kerkhof 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, en familie sterkte en 
Gods troostende nabijheid toe. 
  2 

Bericht over Kerk radio en Kerk televisie 
 
Tot 1 februari 2013 was het mogelijk om de kerkdiensten van de H. Antonius 

Abt kerk, thuis te beluisteren via de kerk radio. Omdat de telefoon bedrijven 

zoals KPN gestopt zijn met het analoog bellen, ( dit is een techniek waar de 

kerk radio gebruik van maakte ) en overgestapt zijn op digitale techniek, zijn de 

bestaande kerk radiokastjes niet meer bruikbaar. 

Kerkradio kan nu alleen nog met een aangepast kastje en de luisteraar moet een 

internet aansluiting hebben. 

Omdat de kerk TV ook gebruikt maakt van internet ligt het voor de hand dat 

men dan liever ook het beeld van de kerkdienst heeft en niet allen het geluid. 

De locatieraad heeft daarom besloten om het kerkradio abonnement te 

beëindigen en ons te concentreren op kerk TV. 

De kwaliteit van kerk TV uitzendingen zijn nu goed. We proberen nog wat te 

optimaliseren, maar we kunnen zeggen dat het resultaat van een jaar uitzenden, 

afregelen en bijstellen we als een van de weinige RK kerken een uitzending 

verzorgen die gezien mag worden. 

Het is nu ook het moment om meer bekendheid aan onze kerk TV mogelijkheid 

te geven. 

Er zijn al een aantal regelmatige kijkers en uit de statistieken kunnen we zien 

dat de kerk TV in een behoefte voorziet en er regelmatig naar gekeken wordt. 

Iedereen die via de TV de kerkdiensten wil volgen kan dat nu zonder 

problemen doen. 

Ook is het mogelijk om een dienst die al eerder is uitgezonden nog eens terug 

te kijken op een voor de kijker geschikt moment. Er zijn ook al meldingen van 

kijkers die elders in Nederland en zelfs in Australië de dienst vanuit onze H. 

Antonius Abtkerk hebben gekeken. 

U kunt denken aan bv. rouw en trouw vieringen of andere vieringen, die 

gevolgd kunnen worden door mensen die door omstandigheden ( ziekte, ver 

weg wonen enz. ) niet zelf aanwezig kunnen zijn maar toch graag de 

viering mee beleven. 

Wij streven er ook naar om mensen in verzorgingshuizen e.d. met deze 

mogelijkheden kennis te laten maken.  

 



Wilt u kerk TV ontvangen meldt u dan bij het parochie secretariaat en 

wij zullen u uitleggen wat voor uw situatie de mogelijkheden zijn. 

 

Locatieraad loenen-Eerbeek 
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Pleinmarkt / Veiling / Verloting / Lopathon 
                    
                         H. Geestkerk / Eerbeek  
 
            Z A T E R D A G   21    S E P T E M B E R   2013 
 
               Van  9.30 - 15.30 uur   en  20.00 - 23.00 uur 
 
Noteer deze datum nu alvast in uw agenda ! 
Het is de 15 de keer en belooft zeker weer een 
geweldige dag met veel attracties te worden.  
 
Graag nu al bruikbare spullen bewaren die wij t.z.t. bij u 
komen ophalen . Daarvoor hebben wij nog vrijwilligers 
nodig die onze ophaalploeg willen komen versterken. 
Aanmelden hiervoor kan bij Wim Klomp tel. 652409      
    
 
Wij zullen u van de voorbereiding en onze plannen op 
de hoogte houden.  
 
    
Namens de commissie, 
Brigitta Koekkoek 
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                  Het Vormsel. 

 

Op 2 februari  j.l. hebben vanuit de geloofsgemeenschappen 

Twello, De Vecht, Bussloo, Klarenbeek en Loenen/Eerbeek, 

jongens en meisjes het sacrament van het vormsel ontvangen. 

In een inspirerende viering in Klarenbeek werden deze 

jongeren gevormd door Vicaris Pauw. Hij had voor de viering 

nog een kennismakingsgesprek met de vormelingen en zo was 

hij al een beetje bekend bij hen. 
 

Vanuit  onze geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek werden 

gevormd: 

Alexander Bitter, Ezra Evers, Ruben van der Gouw, Linde 

Grube, Jo-Anne van den Heuvel, Jarinthe de Vries en Rik 

Westerik. 

 

Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd; namens de gehele 

Franciscus en Clara parochie ontvingen zij een z.g. 

touwkruisje, als  een herinnering aan deze dag 

 

Jongens en meisjes: Van harte proficiat!. 
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 ONS KERKHOF           GRAFBEHEER SYSTEEM 

 

Ons Graf Beheer Systeem (GBS is een nieuwe fase ingegaan.  

Alle graven op ons kerkhof staan nu geregistreerd in de computer 

met daarbij de benodigde informatie met betrekking tot de 

nabestaanden en/of rechthebbenden. Helaas na langdurig en 

intensief speurwerk is het ons niet gelukt van een aantal graven,  

60 in totaal en hoofdzakelijk uit de jaren 1935 – 1980, de 

nabestaanden te achterhalen. Thans is besloten, in een laatste 

poging, hiervoor speciale aandacht te vragen. Daartoe zullen bij de 

desbetreffende graven een bordje worden geplaatst met de tekst: 

“Het grafrecht is vervallen” met vermelding van het grafnummer. 

Daarbij wordt een oproep gedaan aan de eventuele nabestaanden 

zich te melden door contact op te nemen met de beheerder van ons 

kerkhof, of met het locatie secretariaat.  De datum van deze 

oproep: 15.02.2013 is eveneens vermeld. Tegelijkertijd worden op 

het publicatiebord van het kerkhof lijsten opgehangen van de 

desbetreffende graven met vermelding van het grafnummer zoals 

wettelijk is voorgeschreven.  

Op dit publicatiebord worden eveneens de nabestaanden 

opgeroepen contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof, 

of met het locatie secretariaat ter plaatse. Wij hopen langs deze 

weg nog informatie te verkrijgen over familieleden, c.q. 

nabestaanden van overledenen in eerder genoemde graven.  

 

Namens de GBS Commissie 

Frans Hoffmann             
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Paasmensen  

Jesaja 25:8 Openb. 21:4 

 

Als jij mij vraagt:                                                   

wie zijn dat eigenlijk 

die Paasmensen van jou – 

dan heb ik hier het 

antwoord voor je klaar 

de slotsom van vele jaren: 

Mirjam, een jonge vrouw 

door de artsen opgegeven 

nog één hooguit twee jaar 

maar ze blijft trouw schrijven 

warme woorden 

de vele brieven naar haar 

pleegkind in Senegal 

 

Johnny, een kind nog door chemo kaal 

maar hij blijft lachend spelen, dapper tot de 

volgende dag  en de volgende en de volgende 

 

Herman, zijn vrouw verward 

van geest en opgenomen al jarenlang 

maar hij blijft dagelijks gaan naar haar en 

brengt zo leven terug in uitgedoofde ogen 

 

Zoek, kijk en luister ze zijn er echt 

de Paasmensen dichtbij 

naast en om je heen 



 

Zij trekken lichtlijnen 

door de tijd 

spreken woorden van 

een nieuwe taal 

de universele taal van      
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Sober maaltijd. 

 

Al enkele jaren wordt er een oecumenische sober maaltijd 

gehouden in de 40 dagen tijd. 

Ook dit jaar vindt deze op 6 maart plaats,  in het Jeugdhuis te 

Loenen.  

Er wordt door  enkele vrijwilligers een eenvoudige maaltijd 

bereid. Om 17.30. uur  komen de deelnemers bijeen en 

beginnen met een lied en bijbel lezing,  

na een korte overweging wordt er gezamenlijk gegeten.  

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die  

bestemt is voor kleinschalige projecten van dorpsgenoten  

die in ontwikkelingslanden werken aan projecten voor kans 

arme kinderen. 

Dit jaar gaat Annelies v/d Gouw naar Oeganda en de 

opbrengst is voor haar om te besteden aan haar  

materiaal voor school kinderen.  

 

Opgave hier voor kan via secr. in Loenen  

of via een in schrijf formulier in de kerk. 

 

Medewerking verlenen  

Ds. H.van Driel en Pastor D. Brylak.   

 

Namens de werkgroep Diaconie en Beraad van Kerken. 
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Op Witte donderdag 28 maart is het secretariaat geopend VANAF 

11.00 UUR tot 12.00 uur 

 

Dit i.v.m. Witte donderdag viering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

 

 

 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

             



 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 



       

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



   

  

 
  
  

 

 

 

                                                                                                                      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                             


