
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  
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         Jaargang no.  50 

                  

 

 

                

    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:   

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. 0 

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 17.00 uur 

 

Uitvaarten: 

Centraal aanmeldingspunt uitvaarten: 

tel. 0571-272220   

indien onbemand: 06 21457097 

 

Pastores: 

 

drs. P.F. Daggenvoorde                                                pastoor-liturgie 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

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

 

pastor Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. pr.           parochievicaris  /  profiel 

Liturgie 

Jachtlaan 189, 7312 CJ  Apeldoorn    06 19456994 

e-mail: sebastian@franciscusenclara.co          niet bereikbaar op maandag 

 

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  

 

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

informatie: www.franciscusenclara.com  
 

                                  
               
            

    Vieringen  

 

Zondag 2 maart

 10.00 uur 

Woord en 

Comm. Viering in Loenen. 

   Voorganger Pastor kantoci 

 

Na deze viering is er koffie drinken in het parochiehuis. 

 

Intenties:  Jan Kamphorst / Tonia Klomp / Antonia Grada Klomp / 

Hendrika Johanna Meurs / Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde / 

Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek /  Overl. Ouders Uiterweerd 

– Klomp / Overl. Fam. Bijvank – Havekes / Antonia Wilhelmina 

Schiphorst – Streppel /  Overl Fam. Reusken / Johanna Maria 

Klomp – Streppel /   Overl. Ouders Hamer – Harmsen / Overl. 

Fam. Klomp – Koers / Henk Derickx 

 

 
Woensdag 5 maart 19.00 uur Aswoensdag viering in Loenen. 

   Voorganger pastor Brylak 

   m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties: Echtpaar Kamphorst – v Schaik / Gerhardus Antonius 

Reusken / Overl. Fam. Bijvank – Havekes /  
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Zaterdag 8 maart  19.00 uur Woord en Comm. Viering in Eerbeek. 

   Voorganger Pastor Vroom 

   m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:   

 

Zondag 16 maart 10.00 uur  Woord en Comm. Viering in Eerbeek. 

   Voorganger Jan Oude Voshaar 

   m.m.v. Koor Con spirito 

 

Intenties:  Antonius Johannes v Dalen. 
 

Na de viering gelegenheid een koffie drinken in Eerbeek in het PD 

huis. 
 

Zaterdag 22 maart 19.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

   Celebrant Sebastian 

   m.m.v. Koor Con spirito 

             

Intenties:   Annie Harmsen – Hafkamp / Overl. Ouders Tiedink – 

Streppel / Wilhelmus Hendrikus Meurs / Overl. Fam. Bijvank – 

Havekes / Overl. Ouders Klomp – Harmsen / Harm de Krosse / 

Overl. Ouders Stoer – Tiedink / Alida Fredrika Maria vd Linden-

Werter. 
 

In Memoriam. 

 
Op 11 februari 2014 is overleden Alida Frederika Maria vd.Linden – Werter op 

de leeftijd van 82 jaar. 

Zij was woonachtig op de Vier Dorpen afd. Hilde. 

 

Op vrijdag 17 januari 2014 was de plechtige  uitvaartdienst in de H. Antonius 

Abt kerk te Loenen.  

Waarna  de crematie plaats vond in het crematorium Heidehof te Ughelen. 

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en verdere familie , 

Gods troostende zegen toe. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  28 maart 2014 

Op vrijdagmorgen   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 27 maart 2014 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  13 maart 2014                                                                                                                                                                                                                    
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 
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Belangrijke uitnodiging. 
 
Op 11 maart is de laatste hoorzitting van het 
parochie bestuur.                                                                                                        
Deze avond wordt gehouden in het Pater 
Dekkerhuis   aanvang 20.00 uur. 
Alle parochianen van Loenen en Eerbeek worden 
van harte uitgenodigd om hier aanwezig te zijn. 
Dit is de laatste mogelijkheid om uw stem te laten 
horen. 
Als het voor u belangrijk is dat wij onze 
H.Geestkerk in Eerbeek open kunnen houden,                                                                                 
kom dan naar deze avond.  
Vindt u het lastig om te spreken dan kunt u uw 
bijdrage ook schriftelijk indienen.                                             
Alle bijlagen die op deze avond worden 
aangedragen en ook de mondelinge bijdragen,                                                                                 
gaan met de notulen van deze avond naar het 
bisdom. 
 
De bisschop neemt uiteindelijk de beslissing. 
 
 
Locatie raad Loenen-Eerbeek 

 
 
 
 
              
              1 
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                 Uitnodiging. 

 

Op 26 maart wordt er een sombermaaltijd gehouden in het 

Parochiehuis in Loenen. 

Met medewerking van Ds.H. Van Driel en Pastor D.Brylak. 

Wij beginnen met een kort gebed en een lezing en na een korte 

overweging gebruiken wij een  

eenvoudige maaltijd die verzorg wordt door vrijwilligers. 

Na afloop wordt er een kleine bijdrage gevraagd die bestemd is 

voor een goed doel. 

Aanvang 17.30 uur. Opgaveformulier ligt achter in de beide 

kerken.  

 

 

 

Pastoraat groep. 
 

 

De leden van de pastoraatsgroep vormen samen het aanspreekpunt 

van de geloofsgemeenschap. 

De signalen die zij krijgen, geven zij indien nodig, door aan het 

pastorale team. Ze kunnen u informeren over de kansen en 

mogelijkheden om aan diverse activiteiten van de parochie deel te 

nemen. Ze zijn bereikbaar voor de parochianen, vrijwilligers, 

werkgroepen  en het pastorale team. 

 

 

   Bezoek. 

 

Wanneer u i.v.m. ziekte of opname in een verpleeghuis, bezoek 

wilt ontvangen van een parochiaan. Kunt u dit doorgeven aan het 

secretariaat. Tel 055-5051263 

e-mail loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 
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Wandelend in gesprek komen 
Een wandeling in Bussloo met bezinnende gespreksvragen, een gesprek 

met vrijwilligers die actief zijn binnen de “Stichting Vrijwillige 

Hulpdienst” en een afsluitende viering zijn de ingrediënten van de 

tweede bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep bewustwording. 

Het gebied van de HH Franciscus en Clara leent zich uitstekend voor een 

wandeling. Wandelend in gesprek komen over de vraag wat wij voor de 

ander kunnen betekenen, hoe wij omzien naar elkaar, omzien naar 

degene die ons nodig heeft. Omzien naar mensen die het minder 

getroffen hebben of in een moeilijke levensfase zitten.  

Het “omzien naar elkaar” is dan ook het thema van deze bijeenkomst.  

De “Stichting Vrijwillige Hulpdienst” uit Epe/Vaassen tracht daar op 

haar manier inhoud aan te geven en zal ons deelgenoot van maken van 

hun motivatie. De werkgroep bewustwording nodigt alle 

geïnteresseerden uit voor deze bezinnende wandeling in Bussloo op 

zaterdag 5 april 2014. Neem familie en vrienden mee.  

De wandelafstand van ±4 km zal voor vrijwel eenieder te doen zijn.  

 

Programma: 
10:30-11:00 uur: ontvangst met koffie en eigengemaakte appeltaart in 

het pastoraal centrum in Bussloo. 

11:00-11:45 uur: enkele leden van de “Vrijwillige hulpdiens”t uit 

Epe/Vaassen vertellen over hun ontstaan, doelstelling, 

werkwijze en motivatie.  

11.45-12.30 uur:  tijd om uw zelf meegebracht (!!!) lunchpakket te 

nuttigen. 

12:30-13.30 uur: wandeling met bezinnende vragen. 

14:00 uur: afsluitende korte viering in de kerk van Bussloo; daarna 

iedereen wel thuis! 

 

Opgave noodzakelijk bij Ineke Bouwmeester, telefoon 0571 – 274445 

(dinsdag en donderdag 9-17 uur), e-mail: 

secretariaat@franciscusenclara.com , uiterlijk 25 maart 2014. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de leden van de 

werkgroep, te weten: 

Nolda Elgersma, Ria ter Riele, Monique Derickx, Henk Streppel, Hanny 

Melenhorst, pastor Wim Vroom, pastor Dorothea Brylak smmp.      11 
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ANTWOORDEN OP VEELGEHOORDE VRAGEN OVER 
DEMENTIE 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN BRUMMEN EN EERBEEK 
 

Dementie staat volop in de belangstelling. De prognose is dat het 

aantal mensen dat dementie krijgt, de komende jaren aanzienlijk 

toeneemt. Toch is er nog veel onduidelijk rond deze ziekte: wat 

houdt het precies in? Hoe herken je eventuele signalen? Welke 

vormen van dementie zijn er eigenlijk? 

 

Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe organiseert in samenwerking met 

Stichting Welzijn Brummen, Riwis, de gezamenlijke kerken en de 

afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland een tweetal 

informatiebijeenkomsten op  

 

Donderdag 13 maart 2014   
19.30 – 22.00 uur   

Tjarks Riks Centrum | Derickxkamp 2-A | Eerbeek 

 

Vrijdag 4 april 2014 
9.30 – 12.00 uur 

Plein Vijf | Graaf van Limburg Stirumplein 5 | Brummen 

 

Voor geïnteresseerden is er een interactief programma samengesteld 

waarin diverse gastsprekers antwoord geven op de vraag “Wat is 

dementie en welke vormen van dementie zijn er?” Het programma bevat 

onder andere de vertoning van een film en er is ruimte voor plenaire 

discussie. 

 

Op beide bijeenkomsten wordt hetzelfde programma aangeboden.  

Entree is gratis, nadere informatie verkrijgbaar bij Stichting Welzijn 

Brummen, telefoonnummer (0575) 561988 

U bent van harte welkom op één van de genoemde data. 
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Tom Tom van ons geloof. 

 

Naar welke richtingaanwijzers zijn wij op zoek. 

 

Ouders met jonge kinderen uit de geloofsgemeenschap 

Bussloo,  Loenen,  Eerbeek en Klarenbeek zijn met hun 

kinderen van harte welkom om op 6 april hiernaar op zoek te 

gaan. Van 11.45 tot 14.00 uur in het parochiecentrum van 

Klarenbeek.  

De kinderen verkennen de kerk en gaan aan de slag met 

verschillende activiteiten. 

De ouders gaan in gesprek over de beleving van het 

kerkgebouw en de relatie met ons geloof. 

 

Opgave voor deze bijeenkomst is noodzakelijk i.v.m.de 

maaltijd. Opgave voor 20 maart. 

Secr. Klarenbeek.  klarenbeek@franciscusenclara.com. 

 

Meer informatie vindt u  op de folder achter in de kerk. 

Pastoraatsgroep Loenen- Eerbeek. 
 

 

In Memoriam. 
 

Op vrijdag 7 februari is overleden   
Justina Hillegonda Schoonderwoerd-vanVoost van Beest  in de 
leeftijd van 79 jaar.   
Zij was woonachtig op Kasteel ter Horst. 
De uitvaart dienst heeft woensdag in de Hervormde kerk te 
Loenen in besloten kring plaats gevonden.  
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en 
verdere familie, Gods troostende zegen toe. 
             

             3 
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Vormsel.                    

  
Zondag 23 februari zullen 33 kinderen van onze parochie het sacrament 
van het Vormsel ontvangen.  
 
Vanuit onze geloofsgemeenschap van Loenen en Eerbeek zullen Twan 
Derksen, Dyon Kaufmann, Melle Vloedgraven, Sven en Renzo Wallinga 
en Johan Kelder het vormsel ontvangen. 
 

De vormselviering vindt plaats in de Martinuskerk in Twello  

om 10.00 uur. Vormheer zal zijn vicaris Cornelissen.  

U bent allen van harte welkom om deze viering mee te maken en te 

bidden om inspiratie voor alle vormelingen. 

 

 

 

Gedoopt. 
 

 

Op zondag 23 Februari  is Iris Maria Berendien Stuivenbelt gedoopt. 

Iris is de dochter van Moniek en Bas Stuivenbelt  

en geboren op 28 oktober 2013.  

Wij wensen de ouders veel liefde en geluk met hun dochter Iris  

en Gods zegen toe. 

 

 

Van Harte gefeliciteerd. 

 
Vanuit de geloofsgemeenschap Loenen en Eerbeek, willen we Twan, 

Dyon, Melle, Sven, Renzo en Johan van harte feliciteren met het 

Vormsel. Wat jullie afgelopen zondag in de Martinuskerk te Twello in 

een feestelijke viering mochten ontvangen. Moge dit jullie tot steun zijn 

in jullie verdere leven. 
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Pleinmarkt 7 juni bij de RK- kerk Loenen. 
Op 7 juni houden we weer een rommelmarkt en veiling op het kerkplein 

in Loenen. De opbrengst komt ten goede aan de stichting “Vrienden van 

de Heilige Antonius Abt Loenen” . De stichting geeft financiële steun 

voor o.a. het onderhoud  van onze kerk, parochiehuis, secretariaat en 

kerkhof. 

Heeft u nog mooie spullen voor de rommelmarkt of veiling denk dan aan 

ons. 

U kunt bellen met Jan Brugman (055-5051458) of Harrie Elsebroek 

(055-5051825).  Zij spreken dan met u af wanneer de spullen zullen 

worden opgehaald. 

U kunt ook zelf spullen inleveren op de volgende brengavonden: 

Maandag 17 maart van 18.00 tot 19.30 uur en verder op 31 maart, 14 

april, 28 april, 12 mei, 19 mei en 26 mei van 18.30 tot 20.00 uur. Onze 

opslag is ditmaal in een schuur aan de Reuweg in Loenen.  

Routebeschrijving: Rij vanaf de Horstweg de Reuweg in richting de 

Marshoeve. Na 50 meter linksaf een pad inrijden. We kunnen geen grote 

kasten, bedden en bankstellen aannemen evenals kapotte, versleten of 

onverkoopbare spullen, oude computers en bloempotten. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

De commissie pleinmarkt Loenen.  
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Brief aan alle Rooms-Katholieken in Nederland 
Broeders en zusters, 

 

Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor een 

pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De 

bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat zovelen 

geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de manier 

waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen hebben bij hun 

Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de paus mogen 

ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging en zijn oproep om 

de hoop te bewaren. 

 

De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging gebracht. 

De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land 

voorlopig niet mogelijk was. De bisschoppen hebben daarom in hun 

eerstvolgende vergadering besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, 

terwijl hij natuurlijk van harte welkom is. Dat er geen uitnodiging 

kwam, was voor velen een teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd 

zijn dat kardinaal Eijk en alle andere bisschoppen de paus graag in 

Nederland hadden verwelkomd.  

 

Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van 

handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Nederland 

te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin 

moeten zij de parochies informeren dat een bezoek er voorlopig helaas 

niet in zit. Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen voor 

een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken.  

Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus en 

zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht mag 

blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bidden dat dit zich voortzet 

in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de 

naasten lief te hebben in woord en daad. 

 

De R.-K. bisschoppen van Nederland 
        5 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 



   

  

 
  
  

 

 

 

                                                                                                                      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             


