
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                         Mei 2014 
         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 

 

Website:  www.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.com          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 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl
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pastorale zaken op 06-53 15 43 58. Voor meer 

informatie: www.franciscusenclara.com  
 

                                  
               
            

    Vieringen  

 

 

 

Zondag 4 Mei 

 9.30 uur Woord en Comm. Viering in Eerbeek. 

   Voorganger pastor Brylak. 

    

Intenties:   Willem Joseph Visseren. 

 

 
 

 

Zaterdag 10 Mei 19.00  Woord en Comm.viering in Loenen. 

   Voorganger pastor Kantoci. 

   m.m.v. Con Spirito. 

 

Intenties:  Henk Dericks /  Willem Joseph Visseren  /    Henk 

Biezeman / Jaargetijde Jan Derksen / 
Aleida Frederika Maria vd Linden- Werter  /  Tonia Klomp /         
Overl. Fam. Klomp - Koers / Antonia Grada Klomp / Overl. Ouders 
Uiterweerd - ten. Broek /  Overl. Fam. Bijvank / Overl. Ouders Tiedink – 
Streppel / Echtpaar Kamphorst – v Schaik. 

 

 
    4 
Zondag 18 Mei 10.00 uur Woord en Comm. Viering in Eerbeek. 

   Voorganger J. Oude Voshaar. 

   m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:   Antonius Johannes v. Dalen / Willem Joseph 

Visseren / Overl. Ouders Boerkamp -Havekes / Jaargetijde Johanna 

Maria Klomp- Streppel. 

 

 

 

 

Zaterdag 24 Mei 19.00 uur Eucharistieviering in Eerbeek. 

   Celebrant Pastor Daggenvoorde 

   m.m.v. 

             

Intenties:   Willem Joseph Visseren. 
 

 

Donderdag 29 Mei Hemelvaart morgen. 

   9.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

   Celebrant Pastor Daggenvoorde.  

 

 

Intenties:  Willem Joseph Visseren / Hendrika Johanna Meurs / 

Overl. Echtpaar Meurs- vd Linde / 

Overl. Fam. Bijvank. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  30 Mei 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 29 Mei  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  15 Mei 2014                                                                                                                                                                                                                    
Kopij bij voorkeur per e-mail       kontaktbladloenen@online.nl  

Ook te lezen op, 
 Website:  www.pknloenenveluwe.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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Eerbeek - hoe nu verderna kerksluiting.… 
De sluiting van de H. Geest kerk in Eerbeek stelt de Eerbeekse rooms-

katholieke geloofsgemeenschap en de parochie Franciscus en Clara voor 

nieuwe vragen. Al jaren werken Eerbeek en Loenen als een kerkelijke 

gemeenschap samen. Eerst binnen de parochie Loenen-Eerbeek en de 

laatste jaren binnen de locatie Loenen-Eerbeek.  

Feitelijk is het zo dat naast samenwerking, Eerbeek en Loenen ieder zijn 

een eigen gemeenschap kent. Dit komt voort uit het feit dat men leeft in 

afzonderlijke plaatsen die een eigen  cultuur kennen. Eerbeekenaren zijn 

gewend geraakt naar de kerk in Loenen te gaan en toch een eigen 

gemeenschap te behouden. Blijft dat zo na het sluiten van de kerk?  

De gehouden hoorzitting n.a.v. de sluiting van de kerk liet onlangs zien 

hoe emotioneel de situatie is. Behouden wij ter plaatse nog de 

gemeenschap? Hoe sluiten wij ons aan bij de parochiële activiteiten en 

activiteiten in het liturgisch centrum in Loenen en eucharistisch centrum 

in Twello? Welke activiteiten kunnen we voor elkaar en anderen nog in 

stand houden en welke nieuwe activiteiten organiseren in de eigen 

gemeenschap? Is er draagkracht daarvoor? Wat kan de parochie voor ons 

nog betekenen? Welke gevolgen heeft dat voor de vrijwilligers die hun 

taken verrichten voor de activiteiten verbonden met het kerkgebouw?  

Al deze actuele vragen leven in de Eerbeekse gemeenschap. Na de 

laatste reguliere viering in de kerk op 6 juli zullen er nog nieuwe vragen 

volgen. De geloofsgemeenschap en de vrijwilligers van Eerbeek worden 

in dat proces naar de toekomst  ondersteund door pastor Ivan Kantoci, de 

leden van de pastoraatsgroep, locatieraad en parochiebestuur. Op 

dinsdag avond 22 april vond in het Pater Dekkerhuis een bijeenkomst 

met de vrijwilligers plaats. Besproken waren de gevolgen van de sluiting 

van de kerk en de mogelijkheden voor de voortzetting van de taken in 

Loenen of elders. Zo ook mogelijkheden en wensen de taken voort te 

zetten t.b.v. de nabijheid in de eigen geloofsgemeenschap van Eerbeek.  

Op 1 mei vond de voorbereiding voor de laatste reguliere viering plaats 

die gehouden zal worden op zondag 6 juli. Als u wilt reageren of vragen 

heeft omtrent dit schrijven kunt u dat schriftelijk aan ons laten weten via 

het secretariaat in Loenen.  

Pastor Ivan Kantoci en de leden van de pastoraatsgroep, Gerda Havekes 

en Nolda Elgersma    1    

      Beste mensen. 

Op zondag 13 april hebben de communicantjes, die op 11 mei ter 

communie gaan, zich voorgesteld tijdens de viering in de kerk in 

Klarenbeek. 
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Het was een mooie viering waar de communicantjes leuk bij betrokken 

werden. Met het kinderkoor was het een leuk en feestelijk geheel. 

De kinderen zijn zich al een aantal weken aan het voorbereiden en 

hebben veel geleerd en gedaan op de gezellige middagen. Deze 

middagen werden door hun ouders verzorgd.  

Het thema waar mee werd gewerkt is ” talenten” en ieder talent is 

uitgebeeld met een kunstwerk van hout met een mooie foto van de 

kinderen er op. Deze kunstwerken staan in de kerk en ze zijn prachtig 

geworden.  

Samen kijken de kinderen er naar uit om op 11 mei om 10 uur de eerste 

communie te gaan doen en er een mooi en fijn feest van te maken samen 

met hun familie. Uiteraard is iedereen van harte welkom om dit 

heugelijke feit samen met ons te vieren. 

Vriendelijke Groeten,  Elmira Revenberg 

 

 

Mariamaand. 
 

De maand Mei is van oudsher Mariamaand. 

In deze maand willen we Maria extra vereren met bloemen. 

 

Heeft u bloemen in de tuin,  

en wilt u evt. bij Maria bloemen neerzetten? 

Dan kunt u, uw bloemen brengen op vrijdagmiddag  

tussen 13.00 uur en 13.45 uur in de kerk. 

 

De bloemendames zullen er dan boeketten van maken, 

en deze bij Maria schikken. 

 

Werkgroep Diaconi. 
                                                      2                                                                                     

Im Memoriam. 

 

Dinsdag 01-04-2014 is overleden Theodora Aleida Elshof -Timmer 

op de leeftijd van 92 jaar. 

Zij woonde aan de Derickxkamp 27 te Eerbeek. 

Dinsdag 8 april volgde de plechtige uitvaartviering in de H. 

Antonius Abt kerk te Loenen, waarna we haar hebben begeleid 

naar haar laatste rustplaats op het parochiele kerkhof. 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods 

troostende nabijheid toe. 
 

 

 

 

                                                                                                                               

Dopen. 
 

Op zondag 11 mei wordt in de kerk te Loenen, 

Lena Sytniewska,  

dochter van Dawid en Katarzyna Sytniewska gedoopt.  

 

En op zondag 1 juni worden Coen van den Brink,  

zoon van Jolanda en Jeroen van den Brink, 

en Tim van der Horst,  

zoon van Marloes en Gert-Jan Pieter van der Horst gedoopt. 

 

Dat deze kinderen in liefde en geborgenheid mogen opgroeien. 

We wensen ouders en kinderen Gods zegen toe. 
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Pleinmarkt 7 juni bij de RK- kerk Loenen. 

Nog even en dan is het weer zo ver, de pleinmarkt. Wat gaat de tijd toch 

snel. Velen van ons kijken al weer uit naar deze drukke en gezellige dag.  

Het dagschema ziet er als volgt uit: 

Rommelmarkt:     10.00 tot 15.00 uur. 

Veiling:                 11.30 tot 12.30 uur. 

Trekking loterij op het kerkplein:   14.00 tot 14.30 uur.  

Verder hebben we weer een gezellig terras om even bij te praten en wat 

te eten of te drinken. Heeft u nog mooie spullen voor de rommelmarkt of 

veiling denk dan aan ons. We kunnen nog heel wat spullen gebruiken! 

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

opslag is in een schuur aan de Reuweg.  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. De verkoop van loten is inmiddels begonnen: 

De eerste prijs is een Tablet, de tweede prijs een half varken dat met 

tegoedbonnen bij een goede keurslager in delen kan worden afgehaald. 

Verder kunt u een levensmiddelenpakket winnen en zijn er vele andere 

mooie prijzen.   We hebben tegenwoordig ook een website:  

www.vriendenantoniusabtloenen.nl  
Onder nieuws vind u informatie over de pleinmarkt. Tot ziens op 7 juni! 

 

De commissie pleinmarkt.Loenen.   
7 

Bijeenkomst jonge gezinnen. 

 
Zondag 6 april gingen we naar Klarenbeek waar om 11.45 de deur 

openging voor een  

bijeenkomst van de jonge gezinnen. 

Er werd gevraagd of je broodjes mee wou nemen om die samen met alle 

anderen te delen. 

Na het welkomstwoord kregen we soep en broodjes, deze werden op 

borden gelegd 

zodat je zelf kon kijken wat je wou eten. 

Het was best lastig om te kiezen want het zag er gezellig en lekker uit.  

 

Deze keer was het thema: de tom-tom van ons geloof. 

De jongste kinderen gingen naar boven en de oudere kinderen bleven 

beneden.  

We kregen allemaal een verhaal over de symbolen in de kerk waarna we 

een speurtocht door 

de kerk hadden om deze op te zoeken. 

Ook gingen we een houten kruisje maken voor Pasen. 

De ouders gingen samen in gesprek ook over dit onderwerp. 

Als afsluiting gingen we naar de kerk om te danken en nog een lied te 

zingen. 

Het was weer gezellig met elkaar. 
 

Heb je ook zin in zo'n leuke zondag kom dan de volgende keer eens 

kijken. 
 

groetjes Romy Brugman  
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