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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

Redactieadres, opgeven van misintenties en jaargetijden
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Telefonisch op donderdagmorgen van 10.00 uur tm 12.00 uur
Misintenties en kopij voor het contactblad kunnen ook gedeponeerd worden in de
brievenbus van het secretariaat

Rekeningen
Locatiebestuur Rabobank rek. nr. NL38 RABO  031.61.01.613
Parochiefonds Rabobank rek. nr. NL82 RABO  031.61.67.460
Beheer Kerkhoffonds Rabobank rek. nr. NL24 RABO  033.67.62.283

Adressen
Pater Dekkerhuis voor afspraken:

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 11

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  (niet bereikbaar op maandag)
e-mail: sebastian@franciscusenclara.com
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 pastorale zaken op 06-53 15 43 58. 
Voor meer informatie: www.franciscusenclara.com 



KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 27 maart 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 Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 12 maart 2015.
Kopij bij voorkeur per e-mail: kontaktbladloenen@online.nl 
Ook te lezen op:
Website:  www.pknloenenveluwe.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

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  tel. 055-5052179  

e-mail: nelgersma@live.nl
Catechese vacant 

Liturgie Gerda Havekes    tel. 055-5051753
e-mail M.Havekes.3@kpnplanet.nl             

Kopĳ inleveren vóór donderdag 19 maart 2015
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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Verslag parochieavond 10 februari 2015
De grote opkomst op de parochiebijeenkomst geeft blijk van een grote
betrokkenheid van onze parochie gemeenschap bij het reilen en zeilen van
onze locaties en op deze avond specifiek voor de toekomst van onze ge-
meenschap en onze kerk in Eerbeek. Bert Meurs voorzitter van de locatie-
raad Loenen-Eerbeek heet iedereen hartelijk welkom en een speciaal
welkom voor Ad de Groot die als vertegenwoordiger van Bezield Verband
Utrecht aanwezig is.

De avond wordt geopend met het samen zingen van het lied Geest die
vuur en liefde zijt. De actuele stand van zaken is dat het parochiebestuur
ons heeft gezegd dat ze kennis hebben genomen van alle rapporten en sug-
gesties die aangedragen zijn maar dat ze geen aanleiding zien om van de in-
geslagen weg af te wijken. De kerk staat te koop en mag niet meer
gebruikt worden. Uitzonderingen kunnen rouw- en trouwvieringen zijn.
Zelfs als we de kerk als gemeenschap zouden kopen, dan nog zouden we
geen vieringen mogen houden. De locatieraad blijft van mening dat het
besluit van het PB op verkeerde gronden is genomen, en dat de LR blijft
proberen om onze kerk in Eerbeek open te houden. We willen de paro-
chiegemeenschap van Eerbeek graag bij elkaar houden. Een van de bin-
dende middelen is het blijven uitgeven van het parochieblad voor Eerbeek.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat we samen met Loenen één geloof-
gemeenschap vormen en er absoluut geen sprake is van afzetten tegen of
afsplitsen van Loenen. De parochianen uit Eerbeek zijn van harte welkom
in Loenen en velen hebben de weg gevonden of herontdekt.

De procedure rond kerksluiting en onttrekking aan de Eredienst wordt
uitgelegd door Ad de Groot. In zijn inleiding bespreekt hij het plan van bis-
schop Eijk die wil dat er steeds meer kerken sluiten. Over 10 jaar zullen 16
á 20 oorspronkelijke parochies onder één pastoor en één parochiebestuur
vallen. Per parochie blijft er dan nog één kerkgebouw open, dat dan het Eu-
charistisch centrum zal zijn. Dit resulteert in een massale kerksluiting en
het einde van meer dan 300 lokale geloofgemeenschappen. De verwachting
is dat een team van 3 pastores de zorg zal krijgen over bijna 40.000 geregi-
streerde katholieken per fusie parochie. Er is / wordt dan afscheid geno-
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men 50.000 vrijwilligers waaronder 20.000 koorleden van 600 koren. Het
gevolg van dit beleid betekent voor ons dat de parochie Franciscus en
Clara in de toekomst geen kerken meer heeft en dus ook Loenen, Twello
en Vaassen gesloten zullen zijn. Alleen in de grote steden blijft er dan een
kerk open. 

Het beleid van bisschop Eijk staat haaks op het beleid van zijn collega bis-
schoppen die juist het zwaartepunt leggen op het open houden van de ker-
ken op het platteland en de voorkeur geven aan het sluiten van kerken in
de steden. Als er een koper voor onze kerk gevonden wordt moet de bis-
schop per decreet de voorgenomen onttrekking aan de eredienst bekend
maken. Wij hebben dan nog 10 dagen om hiertegen in beroep te gaan bij
de bisschop en de Paus. Omdat er onvoldoende aangetoond wordt dat
sluiting noodzakelijk is en er bovendien al diverse procedurefouten zijn ge-
maakt is de kans dat de kerk alsnog behouden blijft zeer groot.

Voor veel aanwezigen is veel duidelijk geworden en heeft men een idee ge-
kregen hoe complex en ondoorzichtig soms gehandeld wordt. Na een vra-
genronde doet Bert een oproep aan allen om na te denken hoe we de
Eerbeekse gelovigen bij elkaar kunnen houden. Suggesties en voorstellen
kunnen bij het secretariaat of de leden van de LR kenbaar gemaakt wor-
den. Er wordt door een van de parochianen waardering uitgesproken naar
de LR voor de inzet en het werk dat er gedaan wordt. Alle aanwezigen
waren het hier mee eens getuige een welgemeend applaus.

Tot slot leest Irene een gebed ter bemoediging en overdenking. Iedereen
wordt de gelegenheid geboden een petitie te ondertekenen waarin een
beroep wordt gedaan op de Bisschop en de Paus om het door de Bisschop
ingezette beleid te herzien en de kleine geloofgemeenschappen een kans
te geven. Bert Meurs sluit de bijeenkomst met dank aan allen en een kleine
attentie voor Ad de Groot, en wenst een ieder wel thuis.

Henk Gerritsen.
Locatieraad Loenen-Eerbeek.
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te gaan wonwn. Frans en Mies hebben zich ca. 20 jaar ingezet voor onze
geloofgemeenschap Loenen-Eerbeek. Beiden hebben ze deel uitgemaakt
van het toenmalige kerkbestuur en Frans tot 2014 als voorzitter van de
Locatieraad. Vooral de periode waarin de parochies moesten fuseren kun-
nen aangemerkt worden als "'tropenjaren"".

De locatieraad wil het vertrek dan ook niet stilletjes voorbij laten gaan. We
hebben op 22 maart om 10.00 uur in Loenen een H.Mis die wordt voorge-
gaan door pastoor Hofstede en waarin ons koor Con Spirito zich ook niet
onbetuigd zal laten. Aansluitend is er in het parochiehuis gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie afscheid te nemen.

Locatieraad Loenen-Eerbeek

PASEN

IK HIELD MIJN SCHULDIG HOOFD GEBOGEN NAAR DE GROND
TOEN IK OP GOLGOTHA ONDER UW KRUISHOUT STOND
IK ZAG SOLDATEN SPOTTEND EN VERVEELD,
IK ZAG UW KLEDEREN VERDOBBELD EN VERDEELD,
IK ZAG DE PRIESTERS VOL VAN GRONDELOZE HAAT,
IK ZAG ALLEEN MAAR ONVERSCHILLIGHEID  EN KWAAD;
IK ZAG UW MOEDER EN EEN ZWAARD GING DOOR MIJN ZIEL,
IK ZAG UW BLOED DAT DRUPP'LEND NAAR BENEDEN VIEL;
EN TOEN U RIEP: "MIJN GOD WAAROM VERLAAT GIJ MIJ ?"
EN 'T DONKER VIEL, DACHT IK: NU WORD IK NOOIT MEER BLIJ
HOE LANG DUURT NOG DE VERSCHRIKKING VAN DEZE NACHT?
TOEN RIEP UW STEM ' T LICHT TERUG: "HET IS VOLBRACHT"

Gedicht van de bekende Nederlandse dichteres Nel Benschop
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Vastenactie 2015

Dit jaar heeft de Franciscus en Clara parochie gekozen voor een eigen vas-
tenproject. EEN STEENTJE BIJDRAGEN het project, klaslokalen voor
Kashokoto, is bedoeld voor een school in Kashokoto in het Afrikaanse
Zambia met 678 leerlingen. en 5 leslokalen.(135 leerlingen per leslokaal).

Via de Nederlandse stichting Bouwen met Bouma’s waarmee wij door
onze mede parochiaan Antoon Haagen in contact zijn gekomen, worden
samen met de inheemse bevolking klaslokalen gebouwd en en ruimte voor
samenkomsten van de plaatselijke bevolking. Elk jaar vertrek een groep van
vier Nederlands bouwers naar Afrika, om gedurende zes weken met de
Afrikaanse bouwploeg mee te bouwen aan genoemde projecten. Antoon
Haagen heeft dat in 2014 gedaan. Door de eigen bijdrage van een mede
parochiaan is dat een “project van dichtbij”.

Wij hopen dat u een steentje bijdraagt via de enveloppe die u ontvangen
heeft bij de Clara. Deze kunt u in in de Melkbus in de Mariakapel depone-
ren. Zondag 8 maart zal er in de M.O.V. viering aandacht worden geschon-
ken aan dit project en de collecte is dan bestemd voor dit project.
Ook de scholen doen dit jaar mee met het vastenproject via het verkopen
van bouwstenen. Zij zullen deze stenen in de schoolviering op witte
donderdag om 8.45 uur meenemen naar de kerk en er symbolisch een
muur van bouwen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens de werkgroep diaconie.

Afscheid

Beste medeparochianen.

Eind maart gaan Frans en Mies Hoffmann Eerbeek verlaten. Ze hebben er
voor gekozen om in een nieuwe woonplaats in de buurt van de kinderen
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Communicanten 2015
Hallo allemaal.
Wij zijn Ivan, Linn, Lotte, Marieke, Lilianis, Mees, Milan, Nick en Tim. Lilianis
zit op de C van Leeuwenschool in Eerbeek, Marieke zit op de Poort in
Loenen en alle andere kinderenzitten op de Kopermolen in Klarenbeek.
Wij gaan dit jaar onze 1e Communie doen.

Op woensdagmiddag 18 februari zijn we voor de eerste keer bij elkaar ge-
komen in hetparochiehuis in Klarenbeek. Van Pastor Vroom hebben we het
Eerste Communieproject“Blijf dit doen” ontvangen.

Wij zijn begonnen met een welkom en hebben een mooie kaars aangesto-
ken. Samenhebben we het pakket besproken. In het pakket zit een kruis,
fotolijstje, verhalen,opdrachten en een vierwijzer. Een vierwijzer is heel
handig. Daar staat precies in wat devolgorde is van een Eucharistieviering
(wel een moeilijk woord hoor !) .

Ook hebben we een foto gemaakt. Deze foto komt op een gouden hart en
kunnen jullieallemaal zien als wij ons voorstellen, op zondag 15 maart bij
de presentatieviering, in de kerk in Loenen.

Wij komen nu 8 keer bij elkaar en gaan dan samen met Pastor Vroom en
een ouder verhalen lezen en opdrachten maken over Jezus, God en onze
kerk. Ook krijgen we opdrachten mee voor thuis waar we nu heel veel zin
in hebben.

Op zondag 31 mei gaan wij met zijn allen de 1e Communie doen. Wij
hopen dat het een super leuke en leerzame tijd gaat worden waar we heel
lang plezier aan mogen beleven.

Heel veel groetjes,
Ivan Uenk, Linn van Beek, Lotte Groters, Mees Brink, Milan Hutten, Nick
Timmermans, Tim Borgonjen, Lilianis Elisa Martinez Alfonso en Marieke
Luymes.
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Vieringen
Zondag 8 maart - 10.00 uur
Oec viering in RK kerk in Loenen m.m.v. Koor Con Spirito.
Voorganger: Pastor Brylak 
Intenties: Sjaantje Kamphorst-v. Schaik / overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde /

Gerhardus Antonius Reusken / Willem Joseph Visseren /
overl. fam Reusken / overl. fam. Bijvank

Zondag 15 maart - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen. Voorstellen communicanten
Voorganger: Pastor Vroom
Intenties: Antonia Grada Klomp / Theodora Aleida Elshof – Timmer / 

Willem Joseph Visseren / Henk Derickx / overl. fam. Bijvank

Zondag 22 maart - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. Koor Con Spirito
Celebrant: Pastor Hofstede
Intenties: Berendina Hendrika Rissewijck-Blom / overl. fam. Bijvank /

Tonia Klomp / overl. echtpaar Kamphorst-v Schaik /
Willem Joseph Visseren / Antonia Wilhelmina Maria Linthorst –
Pijnappel

Zaterdag 28 maart - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. Koor con Spirito.
Celebrant: Pastoor Daggenvoorde 
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. ouders Uiterweerd-ten Broek /

overl. ouders Tiedink-Streppel / overl. fam Bijvank /
Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt
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In Memoriam

Op 26 januari 2015 is overleden

Jacoba Maria Seesink-Ophof

in de leeftijd van 64 jaar. Zij was woonachtig aan de Gaspeldoorn 23 te
Eerbeek.

Op zaterdag 31 januari 2015 was de plechtige uitvaartdienst
in de H. Antonius Abt kerk te Loenen. Hierna werd haar lichaam ten ruste
gelegd op het parochiële kerkhof.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen en verdere familie,
Gods troostende zegen toe.

Op zondag 15 februari is op 75 jarige leeftijd overleden

Henricus Gerardus (Henne) Hafkamp

Hij is rustig gestorven in zijn eigen vertrouwde omgeving aan de 
Voorsterweg in Loenen.

Op vrijdag 20 februari hebben wij in de Avondwake hem herdacht en
gebeden. Zijn crematie was zaterdag 21 februari te Dieren.

Wij wensen Dinie, zijn kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte
toe om dit verlies een plaats te geven.


