
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                   Juli en Augustus 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 6 Juli 

 10.00 uur 

Eucharistieviering in Eerbeek. 

   Celebrant Pastoor Hofstede. 

 

 

Intenties:  Willem Joseph Visseren /                

Theodora Aleida Elshof – Timmer / Johannes Henricus Klomp /  

Overl. Fam. Regensburg en van der Voet.  
 

 

Zondag 13 Juli 10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen.

   Voorganger J. Oude Voshaar.   

   m.m.v koor Con spirito. 

 

 

Intenties:  Henk Derickx / Overl. Fam. Klomp – Koers /  

Aleida Frederika Maria vd Linde – Werter / Overl Fam. Bijvank /                   

Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen /    Willem Joseph Visseren /                                         

Overl. Echtp. Kamphorst – v Schaik / Jaargetijde Hendrika Johanna Meurs / 

Johanna Geertruida Reusken – Ketelaar /   Overl. Ouders Tiedink – Streppel.  
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Zaterdag 19 juli 19.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

   Celebrant Sebastian. 

   m.m.v. Con Spirito. 

 

Intenties:  Echtpaar Meurs – vd Linde / Antonia Grada Klomp /  

Overl. Echtp. Kamphorst – v Schaik / Overl. Ouders Uiterweerd –  ten Broek 

/Overl Fam. Bijvank / Willem  Joseph Visseren. 

 

 

 

Zondag 27 Juli  10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen. 

    Voorganger Pastor kantoci. 

    m.m.v. Con Spirito. 

 

Intenties:  Willem Joseph Visseren /    Overl. Fam. Bijvank /                                        

Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd /  Overl. Ouders Klomp – Harmsen /        

Tonia Klomp / 
 

 

Zaterdag 2 Augustus  19.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

    Celebrant P. Daggenvoorde. 

     

Intenties:  Overl. Fam Bijvank / Willem Joseph Visseren /                 

Jaargetijde Johannes Henricus Klomp /                                             Overl. 

Echtpaar Kamphorst –  v Schaik 
 

 

Zondag 10 Augustus   10.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

               Celebrant Pastor Hofstede. 

    m.m.v. Con Spirito. 

 

 
Intenties:   Overl. Fam Bijvank /        

Aleida Frderika Maria vd Linde – Werter / Overl. Fam. Klomp – Koers / 

Willem Joseph Visseren / Theodara Aleida Elshof – Timmer. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  25 juli en 29 aug.  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 28 aug. 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  10 juli 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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Beste Medeparochianen.  

 
Op 6 juli vindt de voorlopig laatste viering plaats in onze Heilige Geestkerk. 
Feitelijk wordt hiermee vooruitgelopen op de beslissing van de Bisschop, en wordt 
de kerk onttrokken aan de eredienst.  
De Locatieraad heeft bezwaar gemaakt bij het Parochiebestuur, en gewezen op de 
kerkrechtelijke procedure die onttrekking pas toe staat als de Bisschop de 
definitieve sluitings procedure heeft afgerond. 
Het Parochie bestuur heeft ons te kennen gegeven onze bezwaren ter zijde te 
leggen en op de ingeslagen weg door te gaan, wij hebben dus een ernstig verschil 
van mening met het Parochiebestuur. 
Voor Eerbeek betekent dit dat er op een enkele bijzonderheid na, geen vieringen 
meer in onze Heilige Geestkerk gehouden mogen worden. 
Als Locatieraad blijven wij ons inzetten voor het open houden van onze kerk en 
zullen binnen de kerkrechtelijke kaders alles doen om sluiting te voorkomen. Wij 
gaan tegen de beslissing tot sluiting in beroep. Op de hoorzittingen bent u getuige 
geweest van dit voornemen. 
 
In de tussenliggende periode willen wij samen met u, parochianen, naar wegen 
zoeken om als Eerbeekse geloofsgemeenschap bij elkaar te blijven en contact te 
houden. 
 
Wij willen door gaan met het samenstellen en bezorgen van ons parochie blad, 
waarin alle informatie gegeven wordt zoals u dat gewend bent. 
Natuurlijk zetten wij ons ook in om de contacten met onze medeparochianen in 
Loenen te onderhouden en te verstevigen. We zijn uiteindelijk een 
geloofsgemeenschap. 
De Locatieraad hoopt dat u voor de vieringen naar de kerk in Loenen zult komen. 
Ondervindt u door deze situatie praktische problemen zoals met vervoer, dan 
vragen wij u dat kenbaar te maken, zodat wij kunnen zoeken naar oplossingen. 
 
Uw suggesties zijn van harte welkom bij de Locatieraad leden of via het 
secretariaat in Loenen. 
 
Zoals het er nu voor staat zullen er alleen nog vieringen gehouden worden in de 
Heilige Antonius Abt kerk in Loenen. 
 
Wij houden u op de hoogte. 
 

Locatieraad Loenen – Eerbeek           1 

Zaterdag 16 Augustus      19.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 
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        Celebrant Sebastian. 

         m.m.v.  Con Spirito. 

 

Intenties:        Overl. Echtp. Kamphorst – v Schaik /  

Antonia Grada Klomp / Hendrika Johanna Meurs / Henrica Johanna Reusken /   

Riek Schotman / Overl. Ouders. Uiterweerd – ten Broek / Overl. Fam. Bijvank. 
 

 

Zondag 24 Augustus       10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen. 

         Voorganger Pastor Brylak. 

        m.m.v.  Con Spirito. 

 

Intenties:       Overl. Ouders Klomp – Harmsen /  

Echtp. Meurs – vd Linde /  Overl. Ouders Tiedink – Streppel. 

Overl. Fam. Bijvank / 
 

 

Zaterdag 30 Augustus       19.00 uur Eucharistieviering in Loenen 

         Celebrant Sebastian 

         

 

Intenties:       Tonia Klomp / Overl. Fam. Bijvank. 

 

 

 

Secretariaat gesloten. 
 

In verband met de vakantie is het secretariaat  

op de volgende  donderdagen   31 juli – 7 en 14 augustus gesloten. 
 

Vanaf deze plaats wensen we een ieder van u een fijne gezellige maar 

bovenal veilige vakantie toe. 
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Oecumenisch reisje.  

Verslag van. 

 

Op zondagmorgen 15 juni vertrokken wij om 8.30 met 50 personen in de 

bus  

voor het jaarlijks reisje naar Vierakker. 

Hier woonde wij om 9.30 een eucharistieviering bij in de mooiste kerk 

van Gelderland.  

Na de dienst werden wij ontvangen met koffie.  

En kregen wij een rondleiding door deze mooie kerk, die geheel is 

gerestaureerd  

en echt de moeite waard is om te bezichtigen. 

Hierna vertrokken wij met de bus  naar   “Erve Brooks” in Gelselaar,  

waar wij konden genieten van een heerlijks lunch.  

Na de lunch mochten wij de museum boerderij bezichtigen,  

waarin allerlei oud Hollandse waren te bekijken en evt. mee te spelen.  

Ook kon men een wandeling maken over het avonturen park,  

dat door velen met plezier is gedaan.  

Onder het genot van een drankje op het terras,  

konden wij genieten van het prachtige mooie weer.  

Om 17.00. vertrokken we richting Klarenbeek, voor een heerlijk diner 

bij de Fam. Pijnappel. 

Het was een hele gezellige dag en dank aan de dames die dit hebben 

georganiseerd. 
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GELOVEN IN MENSEN - MENSEN GELOVEN 
  
Deze gedachte kwam spontaan bij mij naar boven tijdens het lezen van het 
boek 
“Bouwen in vertrouwen’’ van Mgr.Gerard de Korte. Deze bisschop van 
Groningen-Leeuwarden is een communicatieve priester en een 
bruggenbouwer naar gelovigen en andersdenkenden. 
Ik heb het voorrecht gehad om hem als hoofd van het dekenaat Salland 
gedurende drie jaar te mogen meemaken. Helaas werden in 2008 door de 
aartsbisschop van Utrecht alle dekenaten opgeheven.  
Na universitaire studies geschiedenis en theologie werd Mgr. de Korte (1955) 
in 1987 tot priester gewijd. In 2001 werd hij door Kardinaal Simonis tot 
bisschop gewijd en werd hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. In 2008 
werd hij benoemd tot bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden.  
 
Bij de viering van zijn zilveren priesterjubileum in 2012 hield hij en 
indrukwekkende feestpreek. Hierin sprak hij over de kwetsbare positie van de 
wereldkerk in het algemeen en de katholieke kerk in het bijzonder. Een 
gedeelte uit zijn betoog wil ik graag met u allen delen. 
 
”De christelijke gemeenschap in ons land is kwetsbaar geworden. Vele 
redenen zijn daarvoor aan te wijzen, maar de diepste oorzaak is, naar mijn 
vaste overtuiging, de crisis omtrent God. Alle vragen van de achttiende-eeuwse 
Verlichting zijn in onze dagen gedemocratiseerd. Een en ander impliceert rond 
de godsvraag veel verwarring en onzekerheid, tot in het hart van parochies en 
kerkelijke gemeenten. Mij lijkt het dat wij in deze situatie twee klippen moeten 
omzeilen. Zowel aanpassing als isolement brengt de Kerk op een dood spoor. 
Als wij ons aanpassen aan de dominante cultuur maakt de christelijke 
gemeenschap zichzelf volstrekt irrelevant en worden we ontrouw aan onze 
evangelische opdracht. Maar er is ook sprake van ontrouw als wij onszelf 
isoleren. Een voluit katholieke gemeenschap, in de brede zin van het woord, 
vormt geen ‘heilige rest’-kerk voor religieuze virtuozen. Als kerkhistoricus weet 
ik dat er binnen de kerk altijd een gradatie van participatie heeft bestaan. Maar 
alle gedoopten horen erbij. Op allen heeft Christus immers zijn hand gelegd. 
Katholiek geloven betekent openstaan naar de wereld, die immers van God is. 
Tegen die achtergrond heb ik opnieuw gepleit voor een heldere en hartelijke 
Kerk. Helderheid betekent dat wij de geloofssubstantie van de Kerk der 
eeuwen moeten koesteren en beschermen. Maar  veeleer met een glimlach 
dan met een frons. Als wij de mensen met een opgeheven vinger tegemoet 
treden, zal de oogst gering  zijn. Vandaar mijn pleidooi  voor een hartelijke, 
open en gastvrije Kerk. Juist in de culturele context van vandaag is geloven bij 
uitstek een proces.    
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          Vakantie   
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Jonge

ren 

vierin

g. 
 

Met 

als 

thema 

“vaka

ntie”. 

 

Op 

zaterd

ag 21 

juni 

was er 

een 

jongerenviering in de kerk te Loenen. 

De viering werd voorgegaan door Pastoor Paul Daggenvoorde,  

en werd muzikaal verzorgd door de jongeren zelf. 

Er werd o.a. Gezongen,  I will follow him, Oh happy day, Higher and 



higher en  

Laat je droom bestaan uit de musical Joseph. 

 

Er werd via een beamer een powerpoint presentatie gegeven. 

Cabaretier Herman Boon zong daarin een lied met het thema,  

“ Praat maar”,  hoe maak je contact met God.  

 

Dus praat maar, vertel maar, laat je stem maar horen. 

En als je dat oprecht doet dan word er iets geboren. 
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In deze verwarrende en onzekere tijd mogen wij tijdgenoten uitnodigen het te 
wagen met Christus en zijn evangelie.    
En dat alles vanuit een oecumenisch perspectief. Nu alle christelijke tradities in 
ons land minderheden zijn geworden, moeten allen die Christus als hun Heer 
erkennen, de rijen zo veel mogelijk sluiten. Ondanks alle bestaande  
leerverschillen zijn de overeenkomsten tussen christenen, naar mijn diepste 
overtuiging, groter dan de verschillen.’’  
 
Aan het einde van zijn feestpreek sprak Mgr. de Korte de hoop uit  “…dat 
velen, met mij, hun levensreis in vertrouwen op Christus zullen vervolgen. Dat 

geldt overigens niet alleen voor de aanwezigen in de Groningse  kathedraal, 
maar ook alle lezers van deze woorden.” 
 
Irene Roelands-Cramer 
         

      

 

 

Parochianen, 

 

Zoals nu de planning is, zal er in de eerste week van augustus a.s. 

worden begonnen met de reeds aangekondigde ruiming van ongeveer 

130 graven op onze begraafplaats waarvoor door de nabestaanden 

toestemming is gegeven of waarvan zich geen rechthebbende heeft 

gemeld. 

Zoals u zich kunt voorstellen zullen deze werkzaamheden voor enige 

overlast zorgen waarvoor we begrip vragen.  

 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Paul van 

Berkum. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De beheers commissie begraafplaatsen. 
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Broederschap van Onze lieve Vrouw van Kevelaar. 

 

Zutphen-Apeldoorn en omstreken. 

Bedevaart naar Kevelaar. 

 

Op 6 september 2014 zal wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar 

worden gehouden. 

Het thema dit jaar: “Een huis vol glorie ziet men al over onze aarde”. 

Dit thema is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de Basiliek. 

Het ontwerp van de kerkruimte en de neogotische architectuur nodigen 

ons uit om 

hier de vreugde van ons geloof te vieren. 

De Basiliek biedt ons met al haar schilderingen en beelden de 

mogelijkheid om vertrouwd  

te raken met de geheimen van ons geloof. 

Onze tijd heeft een getuigenis van vertrouwen nodig. 

Want wie met God leeft heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke 

wegen te gaan. 

Wij wensen U allen de ervaring van kracht, die het vertrouwen op God 

schenkt. 

 

Voor deelname kunt u zich melden tot uiterlijk 20 augustus a.s. Bij de 

broedermeester van uw parochie. 

De kosten van deelname zijn 24.00 euro per persoon, onder de 16 jaar 10.00 euro.                                        

Bij aanmelding wordt u verzocht het deelnamegeld te voldoen. 
 

Namens de Bedevaart van Kevelaar Zutphen-Apeldoorn eo. 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Mw. Trees Beuwer-Schenning secr. 

Mail:   b.beumer4@chello.nl 
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 Om naar uit te kijken. 
 

 

Omhuld door stilte en gebed 

gedompeld in de oudheid 

begint mijn reis naar binnen 

 

een mooie, stille zomertijd 

ervaren van verbondenheid 

met liederen en psalmen 

 

verblijven in de eenvoud 

tussen gewijde muren 

een wereld zonder einde 

 

ik laaf mij aan de uren 

alleen dat ene samen 

in natuur en heiligheid.  
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