
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                        Oktober 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  

Locatiebestuur Rabobank    rek. nr. NL 38 RABO  031.61.01.613 

Parochiefonds Rabobank    rek. nr. NL 82 RABO  031.61.67.460 

Beheer Kerkhoffonds Rabobank   rek. nr. NL 24 RABO  033.67.62.283 

 

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 22779544 

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

informatie: www.franciscusenclara.com  
 

                              
 

  

 Viering

en. 
 

 

Zondag 5 Oktober        10.00 uur  Eucharistieviering in Loenen.  

                Celebrant is Pastor Hofstede. 

                m.m.v. Koor Con Spirito 

 

 

Intenties:            Henk Biezeman / Tonia klomp / Jan Beekman / 

Willem Joseph Visseren /  Overl ouders Klomp – Harmsen /  

Overl. Fam. Klomp – Koers / Hendrika Johanna Meurs /  

Overl. Fam. Bijvank / Overl. Ouders Meurs – Jansen. 

 

 
 

Zaterdag 11 Oktober      19.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen.

         Voorganger is Pastor Vroom. 

        m.m.v. Koor Con Spirito 

 

 

Intenties:    Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik /  

Willem Joseph Visseren /  Jaargetijde Albertus Gerardus klomp / 

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

 

              4 
 

Zondag 19 Oktober        10.00 uur Woord en Comm viering in Loenen.

                                Voorganger is Pastor Brylak. 

           m.m.v.  Koor Con Spirito 

 

 

Intenties:        Gradus van der Gouw / Riek Schotman / 

Antonia Grada Klomp /  Willem Joseph Visseren /  

Overl. Fam. Bijvank /  Cornelia Caterina Heijhoff – Jansen.  

 

 

 

Zaterdag 25 Oktober       19.00 uur Eucharistieviering in Loenen     

           Celebrant is Sebastian   

              m.m.v. Koor Con Spirito  
 

 

Intenties:       Willem Joseph Visseren /  

Overl. Fam. Biezeman – Scheerder /  Overl. Fam. Bijvank  

Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd /  

Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde /  

Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek /  

 

 

 

Zondag 2 November         19.00 uur Allerzielen viering in Loenen 

                      Voorganger is Pastor Brylak 

           m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Let op deze viering is s,avonds om 19.00 uur 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK   31 Oktober  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 23 Oktober 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  9 Oktober 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, 
 

Zondag 14 september jl. hebben we in Loenen het begin 

van het liturgisch jaar gevierd waarbij uit de kerken 

van Eerbeek, Klarenbeek en Loenen afkomstig symbolische 

voorwerpen naar het altaar werden gedragen om te 

benadrukken dat de kerk in Loenen voortaan ook voor de 

medeparochianen uit Eerbeek en Klarenbeek als huis kerk 

moet worden gezien. 

 

De Locatieraad Loenen/Eerbeek beseft terdege dat, nu in 

de H. Geestkerk in Eerbeek geen reguliere diensten meer 

worden gehouden, dit bij de parochianen in Eerbeek als 

een gemis wordt ervaren. U kent het standpunt van de 

Locatieraad rondom kerksluitingen; we hoeven daar niet 

meer op terug ten komen. 

 

De Locatieraad is voornemens, indien blijkt dat 

hiernaar behoefte is, te onderzoeken of een locatie kan 

worden gevonden om de Eerbeekse geloofsgemeenschap de 

mogelijkheid voor plaatselijke  samenkomsten te bieden.  

 

Het zou jammer zijn wanneer het gevoel van  "in de 

steek gelaten worden" blijft overheersen en dit mede de 

toekomst van de Eerbeekse geloofsgemeenschap zou 

bepalen. Wij hebben een oriënterend gesprek gehad met 

onze medechristenen van de Protestantse Gemeente 

Eerbeek die haar kerkgebouw alleen op zondagen 

gebruikt.  

Indien blijkt dat er voldoende behoefte aanwezig is om 

plaatselijk samen te komen waardoor het organiseren van 

plaatselijke vieringen gerechtvaardigd is, zal de 

Locatieraad dit verder uitwerken. Wanneer de behoefte 

er niet is, zal geen verdere actie worden genomen. 

 

Wij wachten uw reacties per brief of email, graag af. 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek 

Bert Meurs voorzitter 
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Op maandag 15 september  2014 is overleden  

Berend Stuivenbelt in de leeftijd van 69 jaar. 

Hij was woonachtig aan de Stuijvenbur 

chstraat te Eerbeek. 

Op zaterdag 20 september vond de uitvaart plaats in de H. Geest 

Kerk te Eerbeek. 

Waarna de begravenis plaats vond op de algemene begraafplaats te 

Eerbeek. 

 

Wij wensen zijn familie Gods troostende nabijheid toe. 
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                   Elke dag. 

 

 

Elke dag is er een, 

elke dag is uniek, 

de een is een put 

en de andere een piek. 

Gun elke dag 

zijn eigen gezicht, 

de ene is open, 

de and,re is dicht. 

 

De een is perfect 

en de ander van slag, 

je maakt van een put  

nooit een piek van ,n dag. 
        

 

       

   Toon Hermans 
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Ouders met jonge kinderen. 

 

Op zondag 12 oktober worden ouders met jonge kinderen uit de 

geloofsgemeenschappen  Klarenbeek Bussloo Loenen-Eerbeek en 

hun kinderen uitgenodigd om mee te doen aan deze bijeenkomst. 

Na een gezamenlijke  lunch  gaan we met de kinderen een 

ontdekkingstocht rond het wonder van de schepping. 

De ouders gaan met elkaar in gesprek rond het verhaal van de 

scheppingsdagen, wat kunnen we met dit verhaal in onze tijd naar 

de kinderen toe ? 

Deze dag  begint om 11.45 uur en eindigt om 14.00 uur. 

 

Opgeven bij Klarenbeek@franciscusenclara.com  

of de pastoraatsgroep Loenen 

 
 
ZIEKENBEZOEK 
 

In onze geloofsgemeenschap Loenen- Eerbeek  

zijn dames die zieken enof ouderen bezoeken.  

Zou u  graag bezoek willen ontvangen van deze dames? 

  

Of zou u graag een keer in gesprek gaan met een pastor? 

 

Laat het ons weten. 

Dit kan via het secretariaat of via de pastoraat groep. 

 

Vriendelijke groet, 

Nolda Elgersma (diaconie) 

Gerda Havekes (liturgie) 

 

Wilt u graag thuis de communie ontvangen, 

dan kunt u bellen met Irene Roelands. 

Tel. 0313 652488 

 
     2 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 
 
Op zondag 19 oktober 2014 zal in Overdinkel voor de 102de keer 
de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden.  
 
Ter voorbereiding op dit Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober 
om 19.00 uur een plechtig Lof in de Gerardus Majella kerk, 
waarbij de 9-daagse noveen tot de H. Gerardus begint. 
 
Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het 
Triduüm. Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en 
zaterdag 18 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in 
het teken van Gerardus.  
 
Op zondag 19 oktober vertrekt om 10.30 uur de 
sacramentsprocessie van de kerk naar het park voor de plechtige  
eucharistieviering met aansluitend de processie en het Sluitingslof 
eveneens in het Processiepark. 
 
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele 
duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. 
Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en 
weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van 
de pelgrims. 
 
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle 
kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op 
zondagmorgen.  
 
Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met 
het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen 

mailto:Klarenbeek@franciscusenclara.com


tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook 
(mis)intenties opgeven. 
 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel 
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
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