
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                   December – Januari 2014 – 2015 
         Jaargang no.  51 

                  

 

 

                

    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  
 

 

 

 

       

Vierin

gen. 
 

 

Zaterdag 6 december      19.00 uur  Woord en Comm. Viering in Loenen. 

        Voorganger Pastor Vroom. 

        m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:      Jaargetijde Gerhardus Antonius Reusken  / 

          Overl. Fam. Bijvank  /    Willem Joseph Visseren. 
 

 

 

Woensdag 10 december  Herdenkingsviering  

    Bombardement op Bosoord. 
      

      

 

   

Zondag 14 december     10.00 uur  Eucharistie viering in Loenen. 

       Celebrant Pastor Hofstede. 

       m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:      Henk Biezeman  /  Willem Joseph Visseren  / 

          Overl. Fam. Bijvank  /  Overl. Fam. Klomp – Koers /  

                     Overl. echtpaar Kamphorst - v Schaik  / 

                     Overl. Fam. Blom – vd Beld. 
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Zaterdag 20 december       19.00 uur Eucharistie viering in Loenen. 
    Celebrant  Pastor Daggenvoorde. 

    m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:         Hendrika Johanna Meurs  / Willem Joseph Visseren / 

   Aleida Frederika Maria vd. Linde -Werter  / 

   Overl. Fam. Bijvank  /   

   Cornelia Catarina Heijhoff – Jansen . 
 

 

Woensdag 24 december      18.00 uur Kerstviering in Loenen. 

              Voorganger Pastor Kantoci. 

             m.m.v. 
 

Intenties:       Overl. Ouders Tiedink – Streppel  / 

           Nellie v Amersfoort - Tiedink.  

 

 

 

Woensdag 24 december     20.00 uur Kerstviering in Loenen. 

             Voorganger Pastor Kantoci. 

             m.m.v. Koor In Between uit de Vecht. 

 

Intenties:      Wim Rabelink  /   Herman Rutgers  /  

Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek  /   Jan Derksen / 

Overl. Fam. Boerkamp – Havekes  /   Overl. Fam Hafkamp – Klomp /  

Fam Derksen – Streppel / Overl. Ouders Derksen – Streppel /  

Overl. Ouders Slief – Heinen /  Willem Joseph Visseren /  

Hendrik Blom / Overl. Ouders Blom – van Oene /  

Overl. Ouders Meurs – de Ruyter / Overl. Ouders Aartsen – de Boer. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK   30 Januari 2015 

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  22 Januari  2015 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     11 december                                                                                                                                                                                                                    
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 

 

 
  

 

    

 

                St. Ceacilia feest  ( CON - SPIRITO ) 

 

Zondag 16 nov. 2014 heeft het koor CON - SPIRITO het jaarlijkse St. 

Ceacilia feest gevierd,  patronessen van alle kerk koren. De dag werd 

begonnen met een gebedsviering waarin Jan Oude Voshaar voor ging. 

Hij had in zijn openingswoord veel lovende woorden voor het             

koor CON – SPIRITO en melde tevens dat het koor een jubilaris in hun 

midden had. De dienst werd opgeluisterd met vooral meer stemmige 

liederen die waren uitgekozen door de jubilaris. Na de zegenbede kreeg 

de voorzitter van de locatieraad dhr. Bert Meurs als eerste de 

gelegenheid om het koor en de jubilaris toe te spreken. Hij had veel 

lovende woorden voor CON – SPIRITO zeker in deze moeilijke tijd, na 

het sluiten van de H. GEEST te Eerbeek. Daarna werd de jubilaris mevr. 

Gradje Blom – Nijhof met haar man Ben naar voren geroepen.           

Gradje werd met lovende woorden toe gesproken voor de 40 jaar die zij 

zich heeft ingezet voor  het koor met als dank een prachtig boeket 

bloemen. Daarna kwam de vice voorzitter dhr. Wim Klomp aan het 

woord. Ook hij was vol lof over haar inzet voor het koor. Want als het 

even kon was zij er altijd, op de repetities en de weekeind vieringen. En 

spelde haar de gouden onderscheiding van de St. Gregorius vereniging 

op.  Haar man Ben mocht haar een gouden hanger omhangen.                

Van het koor kreeg zij eveneens een mooi boeket bloemen voor de vele 

uren die zij heeft gezongen in  het koor. Hierna werd het bekende 

Ceacilialied gezongen. Het koor kreeg de gelegenheid om als eerste de 

kerk te verlaten. In het parochiehuis kreeg iedereen de gelegenheid om 

de jubilaris te feliciteren, en was er voor iedereen koffie met gebak. De 

jubilaris met de kinderen en de koorleden met de echtgenotes sloten de 

dag anders dan gebruikelijk was af, met een hapje en een drankje.         

Dit in verband van 2 zieke koorleden, Tonnie Klomp die wel even 

aanwezig  was, maar niet mee kon zingen en onze voorzitter Harry 

Hoekstra. We wensen beide koorleden het allerbeste toe en hopen op een 

spoedig herstel zodat zij weer in ons midden kunnen zijn. 

 

Namens het bestuur. 
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Vice voorzitter dhr. Wim Klomp. 
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Woensdag 12 november is overleden 

Antonia Wilhelmina Maria Linthorst Pijnappel in de leeftijd van 79 

jaar. 

Mevr. Linthorst was woonachtig aan de Molenaarserf te Eerbeek. 

De uitvaart heeft plaats gevonden op dinsdag 18 november om 

10.30 te Eerbeek, waarna de crematie heeft plaats gevonden in het 

crematorium te Dieren.  

 

Wij wensen de familie Gods troostende nabijheid toe.  

 

 

 

 

Herinnering aanmelding 1e  H. Communie 2015 

 

Om u en uw kind voor te bereiden op de Eerste Communie houden wij 

een aantal kind/ouder bijeenkomsten, waarbij we gebruik maken van het 

communieproject “Door de Poort”. 

 

De eerste bijeenkomst voor de ouders is 21 januari 2015  in het 

parochiesecretariaat, naast de kerk in Loenen.  

 

De Eerste Communie zal worden gehouden op zondag 31 mei 2015. 

Wilt u z.s.m. uw kind aanmelden via: e-mail    

loenen-eerbeek@fransciscusenclara.com 

 

 

                                                         2 
Vieringen van de H.Antonius Abt kerk 

Loenen nu ook te beluisteren op RTV 

Veluwezoom. 
Het is al langer mogelijk om de vieringen van de Heilige 

Antonius Abt kerk in Loenen live te volgen via 

kerkdienstgemist.nl of op een later tijdstip terug te kijken. 

Hiervoor is echter wel een internet of WiFi verbinding nodig. 

De parochianen zijn die geen toegang tot internet/WiFi 

hebben, kunnen nu vieringen beluisteren via RTV 

Veluwezoom. 
 

Op de zondagavonden 2 november, 23 november en 

14 december om  20.00 uur worden eerder opgenomen 

vieringen uit de Heilige Antonius Abtkerk uitgezonden via 

RTV Veluwezoom.  U kunt deze vieringen beluisteren op de 

FM  radio via de ether op 107.5 mHz,  UPC 93.1mHz, KPN 

Interactief 974, Glashart 3045 

Via tekst TV UPC kanaal S15-/256 mHz,  KPN Interactief 574 

en Glashart 2054 

Wij zullen proberen om u via de parochiebladen te informeren 

over de data wanneer uitzendingen van onze kerk te 

beluisteren zijn. Wij rouleren mee in een schema met de PKN 

kerken van Eerbeek en Brummen. 

Locatieraad Loenen-Eerbeek 

Henk Gerritsen. 

14 oktober 2014 

 

 

Op zondag 23 november is de Ceciliaviering te beluisteren. 

mailto:loenen-eerbeek@fransciscusenclara.com
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Woensdag 24 december   22.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

           Celebrant Pastor Sebastian. 

           m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:       Tonia Klomp /  Overl. Ouders Klomp – Harmsen  /   

Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde /  Hans Mulder /   

Fam. Slief – Rutenfrans  / Theodora Aleida Elshof – Timmer. 

 

 

 

Donderdag 25 december    10.00 uur Kerst viering in Loenen. 

             Voorganger Pastor Brylak. 

             m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties:      Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen /  

Antonius Martinus Kamphorst /  Antonia Grada Klomp /    

Overl. Fam. Klomp – Streppel  /   Annie Harmsen – Hafkamp  /  

Overl. Fam. Bijvank / Henk Derickx / Overl. Fam. Blom – vd Beld  / 

Cor Hoogervorst  / Fam. Biezeman – Scheerder / Antoon Diks / 

Willem Joseph Visseren / Theodora Aleida Elshof – Timmer /  

Overl. Fam Diks – Reulink / Jan Beekman /  

Overl. Ouders Meurs – Jansen. 

 

 

 

 

 

Zondag 28 december     10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen. 

         Voorganger Pastor Kantoci. 

         m.m.v. Step by Step uit Bussloo 

 

Intenties:       Johannes Martinus Revenberg  /  Willem Joseph Visseren /  

Overl. Fam. Revenberg – Cuppers / Overl. Fam. Bijvank. 
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Oud ijzer aktie. 
 

 

De oud ijzer aktie is een samenwerking van de beide kerken in 

Loenen. 

De opbrengst hiervan wordt gedeeld door beide kerken en gebruikt 

voor de restauratie en het onderhoud van het monumentale 

hekwerk van beide kerken.  

 

Vanaf zaterdag 25 oktober is het inzamelpunt op de locatie 

Hameinde 1 voormalig terrein van Maalderink – Reusken. 

Daar willen we graag elke laatste zaterdag van de maand uw oude 

metalen in ontvangst nemen. Wij, de beide kerken doen een beroep 

op u. Wij willen graag uw oude metalen, koperen en aluminium 

voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, 

pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, 

elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, 

gereedschap, velgen, accu,s, bankschroeven, oude landbouw 

machines, witgoed, wasmachines, drogers, (helaas geen koelkasten 

en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).  

 

Natuurlijk hopen we dat u in de gelegeheid bent om uw oude 

metalen te brengen. Mocht dit niet zo zijn, dan vragen wij u 

contact op te nemen met een van onderstande adressen. Wij komen 

het graag in overleg halen. 

 

Jan Brugman           0555051458 

Ap Kobussen            0555051136 

Jan Nijhof                 0555051028 

Henk Kok                 0055051102 

Chris v Oorspronk  0621271999 

 

Wij hopen van harte dat u onze actie ondersteunt! 
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   Wereld Lichtjesdag 

Eerbeek/Loenen - Eline Schotpoort van de Verbinding persoonlijke 

uitvaartbegeleiding en Elfriede Arriëns van Individuele Uitvaartzorg,  

verzorgen op zondagavond 14 december Wereldlichtjesdag vanaf 18.30 uur in 

de buitenlucht op het voormalig Kerstenterrein aan de Stuyvenburchstraat in 

Eerbeek. Iedereen is welkom. Wereldwijd wordt op diverse plaatsen op deze 
2e zondag in december, Wereldlichtjesdag gehouden en steken mensen om 
19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan een overleden kind. Ouders, 
grootouders, broertjes, zusjes, familieleden en iedereen die zich verbonden 
voelt is welkom! Sommigen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er 
voor een kind dat geen kans kreeg voor zijn eerste ademhaling of kinderen die 
slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Er zijn mensen voor wie het 
verlies nog vers is en anderen voor wie dat al vele jaren geleden was. De pijn 
van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen, 
verbinden mensen die elkaar niet kennen.Dit ingetogen samenzijn waarbij we 
al die kinderen gedenken, wordt omlijst door voordrachten, gedichten, muziek 
en het speciaal voor deze dag geschreven lied ”Precious Child” dat live wordt 
gezongen door Maira Campfens-Huisman uit Loenen. “Een lichtje bieden in de 
‘feestelijke’ decembermaand voor diegenen die door het overlijden van een 
kind pijnlijk worden geconfronteerd met het gemis” aldus Elfriede en Eline.  

De bijeenkomst, die een klein uur duurt, wordt mede vormgegeven 
door   enkele jeugdleden van muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek, 
onder leiding van Suzan Lutke en door de 15-jarige Paula Goldebeld uit 
Laag-Soeren die haar bijdrage zal leveren met het bespelen van  gitaar 
en zang. Na afloop staat er voor allen een kop warme chocola klaar en 
is er gelegenheid na te praten. Wanneer men niet bij de samenkomst 
aanwezig kan zijn en toch Wereldlichtjesdag mee wil vieren, kan thuis een 
kaars worden opgestoken om hiermee dit initiatief te onderschrijven.Ook 
biedt dit samenzijn de aanwezigen de mogelijkheid een eigen bijdrage 
te leveren aan dit bijzondere uur zoals het voordragen van een gedicht 
of dierbare herinnering en kan men de naam van een overleden kind 
(laten) noemen. Neem daarvoor uiterlijk 1 december a.s. contact op 
met Eline Schotpoort, de Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding 
via telefoonnummer  06-55971776 of email eline.schotpoort@de-
verbinding.net  of met Elfriede Arriëns, Individuele Uitvaartzorg via 

telefoonnummer 06-23713909 of email elfriede.arriens@upcmail.nl  
Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom op het voormalig Kerstenterrein aan de 

Stuyvenburghstraat in Eerbeek. (tegenover Marskramer). De toegang is gratis. 
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Woensdag 31 december 19.00 uur Woord en Comm.Viering in Loenen. 

        Voorganger Pastor Kantoci  m.m.v. Con Spirito 

 

Intenties:        Jaargetijde Bennie Slief /  

Willem Joseph Visseren / Overl. Fam. Blom – vd Beld. 

 

Zondag 4 Januari           10.00 uur  Woord en Comm. Viering in Loenen. 

      Voorganger J.Oude Voshaar  m.m.v. Con Spirito 

 

Intenties:       Henk derickx /  Bennie slief /  

Overl. Ouders Freriks – Uiterweerd / Overl. Echtp. Meurs – vd Linde / 

Overl. Fam. Bijvank / Willem Joseph Visseren. 

 

Zondag 11 januari      10.00 uur  Woord en Comm. Viering in Loenen. 

      Voorganger Pastor Kantoci   

 

Intenties:     Overl. Echtp. Kamphorst – v Schaik / antonia 

Grada Klomp / Willem Joseph Visseren / Overl fam. Bijvank / Aleida 

Frederika Maria vd Linde – Werter. 
 
Zondag 18 januari  Oec. Viering in herv. Kerk te loenen  aanvang 9.30 

 

 

Zondag 25 januari      10.00 uur  Woord en Comm. Viering in Loenen. 

             Voorganger pastor Vroom  m.m.v. Con Spirito 

 

Intenties:  Overl. Ouders Klomp – Harmsen / Tonia klomp / 

Overl. Ouders Bijvank / Willem Joseph Visseren / Berend Stuivenbelt. 

 

 

Zaterdag 31 januari    19.00 uur   Eucharistieviering in Loenen. 

             Celebrant Pastor Sebastian m.m.v. Con Spirito  

 

Intenties:  Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek / Willem 

Joseph Visseren / Overl. Fam. Bijvank. 
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KBO afdeling Twello e.o. 

Secretariaat: Kerkstraat 16 

7396 PH De Vecht. 

 

Aan de redactie van het parochieblad.  

Zou u onderstaande oproep in uw parochieel blaadje willen 

plaatsen? 

 

Onderwerp: Passiespelen Tegelen 2015. 

 

Beste Parochianen van de locaties, Epe, Vaassen, De Vecht, 

Twello, Bussloo, Klarenbeek en Loenen-Eerbeek,  Franciscus-

Clara. 

Altijd al een keer naar de Passiespelen gewild? De 

Katholieke Bond van en voor Ouderen Twello e.o. heeft 

van de Unie KBO een aanbieding gekregen om 31 mei 2015, 

voor een gereduceerde prijs op de kaartjes, naar de 

passiespelen te gaan. Voor rang A betaalt men €30,00 en voor 

B is dat €26,00. Dit geldt alleen voor 31 mei. Door deze 

oproep willen wij kijken of er voldoende animo is voor dit 

uitstapje.                     

 

Opgave voor 20 december bij onderstaand adres.  

Secr. 055-3231213 of mail  leoengree@upcmail.nl 

 

Als de opgaven binnen zijn kijken we of de reis haalbaar is 

om verdere stappen te ondernemen . 

 

Vriendelijke Groeten, mede namens het Bestuur  KBO, 

M.G. Koekkoek-Schipper , secretaris.   

 

     10 

Pop Kerstconcert Young Voices 

 

 

We gaan een geweldig concert geven met vrolijke, swingende 

Kerstliedjes die we afwisselen met sfeervolle liedjes. 

Dit Kerstconcert wordt begeleid door onze eigen muziekband. 

Kom genieten van de prachtige akoestiek die ons concert extra 

glans zal geven. 

Graag vragen wij bij het verlaten van de kerk een vrijwillige 

bijdrage, om ons koor te steunen. 

 

Hoofdweg 51  7371 AE Loenen op de Veluwe 

 

             RK Kerk te Loenen  

        van 19.30 uur tot 20.30 uur 

 

 

 

 

Nieuwjaars receptie 2015. 
 

Op zondag 4 januari zal de nieuwjaars receptie worden gehouden in het 

parochiehuis in Loenen. 

Het moment om iedereen het beste te wensen voor het nieuwejaar. 

U bent allen van harte uitgenodigd. 
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