
Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan

het Parochiesecretariaat

April 2015
Jaargang no. 52

HEILIGE GEESTKERK – EERBEEK
Contactblad voor parochianen en belangstellenden



PPAARROOCCHHIIEE  HHHH  FFRRAANNCCIISSCCUUSS  eenn  CCLLAARRAA  
Locatie Loenen: H. Antonius Abt. Kerk Hoofdweg 49. 7371 AE Loenen.
Locatie Eerbeek: H. Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961 XL. Eerbeek

SSeeccrreettaarriiaaaatt::  LLooccaattiiee    LLooeenneenn  --  EEeerrbbeeeekk
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

LLooccaattiieerraaaadd
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

AAddvviisseeuurrss  llooccaattiieerraaaadd
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

RReeddaaccttiieeaaddrreess,,  ooppggeevveenn  vvaann  mmiissiinntteennttiieess  eenn  jjaaaarrggeettiijjddeenn
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Telefonisch op donderdagmorgen van 10.00 uur t/m 12.00 uur
Misintenties en kopij voor het contactblad kunnen ook gedeponeerd worden in de
brievenbus van het secretariaat

RReekkeenniinnggeenn
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

AAddrreesssseenn
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

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

EEllkkee  ddaagg  iiss  eeeenn  vvaann  ddee  ppaassttoorreess  bbeerreeiikkbbaaaarr  vvaann  0099..0000  --  2200..0000  uuuurr
vvoooorr  ddrriinnggeennddee  ppaassttoorraallee  zzaakkeenn  oopp  0066--5533  1155  4433  5588..  
VVoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee::  wwwwww..ffrraanncciissccuusseennccllaarraa..ccoomm  



KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 24 april 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 9 april 2015.
Kopij bij voorkeur per e-mail: kontaktbladloenen@online.nl 
Ook te lezen op:
Website:  www.pknloenenveluwe.nl  

HHeeiilliigg  CCoommmmuunniiee

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:
DDiiaaccoonniiee Nolda Elgersma  tel. 055-5052179  

e-mail: nelgersma@live.nl
CCaatteecchheessee vacant 

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

Kopĳ inleveren vóór donderdag 23 april 2015
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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De goede herder

De goede herder zit niet in zijn stal
tussen de schatten van zijn zekerheid
en op de kussens van de wet. Hij weidt
zijn schapen en hij volgt ze in het dal.

Hij leest niet luid uit de wetsrollen voor,
zetelend, door de open deur. Hij slaat
ze niet, met strenge stem en staf, hij gaat
ze na, liefdevol oog en open oor.

Hij zit niet op een kardinale troon
als God almachtig oordelend ten toon;
hij blijft niet bij de makke schapen staan;

hij trekt, omdat zijn hart niet slapen kan,
de diepte in naar het zoekgeraakte lam,
al gaan zijn kleed, zijn kruis, zijn trots eraan.

(Michel van der Plas, 1988)
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Wandelend in gesprek komen
Een wandeling in de omgeving van Klarenbeek met voorafgaand
een kennismaking met de Vrouwenpraatgroep uit Twello: Dit is de
volgende bezinnende wandeling die in april gehouden wordt door
de Werkgroep Bewustwording.

Met de Vrouwenpraatgroep maken we een ‘wereldreis’ langs de
verschillende landen en de vrouwen vertellen over hun geboorte-
land en cultuur. Ook proeven we van multiculturele hapjes.
Tijdens de wandeling door de prachtige natuur in en rond Klaren-
beek bezinnen we ons op vragen die te maken hebben met het
thema van deze dag: “Elkaar waarderen en respecteren in een
ware ontmoeting”.

De Werkgroep Bewustwording nodigt alle geïnteresseerden uit
voor deze bezinnende wandeling. Neem familie en vrienden mee.

INFO:
Zaterdag 18 april staat om 10.30 uur de koffie/thee klaar in het
pastoraal centrum van Klarenbeek.
Daarna ontmoeten we vrouwen van de Vrouwenpraatgroep, die
een stuk van hun levensverhaal met ons delen.
Aansluitend maken we een wandeling van ongeveer 4 km. Wij gaan
in groepjes en komen aan de hand van enkele verdiepende vragen
in gesprek met elkaar praten over wat we gehoord hebben van de
vrouwen.
Aansluitend is de lunch die u zelf dient mee te nemen.
Om 14.00 uur sluiten we de dag af met een korte gebedsviering.
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In de editie van mei van dit kontaktblad zullen we nadere informa-
tie verstrekken over het uitje en de daaraan verbonden kosten.

U kunt zich vast opgeven bij Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of
Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014). U kunt ook mailen naar
gerdaschiphorst@kpnmail.nl of tvhensbergen@hetnet.nl.

Witte Donderdag
Op donderdag heeft Jezus een avondmaaltijd met de leerlingen, 'het laatste
avondmaal' genoemd. Jezus zei: "Eén van u zal Mij verraden". Even later zei hij
tegen Judas om te doen wat hij van plan was te doen en Judas vertrok. 
Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus naar
de Olijfberg net buiten Jeruzalem om te bidden. Na enige tijd verscheen een
groep opperpriesters en tempelhoofdlieden, met Judas Iskariot aan het hoofd,
die Jezus ter begroeting kuste, waarna gewapende lieden hem arresteerden.
Voor deze dienst zou Judas een beloning van dertig 'zilverlingen' krijgen.

Goede Vrijdag
Jezus wordt veroordeeld door Pontius Pilatus en gekruisigd op de berg Golgo-
tha.
Zijn vrienden haalden hem 's avonds voorzichtig van het kruis en legden hem in
een graf dat in de rotsen was uitgehakt. Voor de ingang van het graf kwam een
grote steen.

Pasen
De zondag erna, kwamen drie vrouwen bij het graf. Ze wilden er geurende
kruiden gaan leggen. De zon was net op toen ze er aankwamen. Plotseling ble-
ven ze geschrokken staan. De steen was weg en het graf was leeg. 
Naast hen verscheen een engel. Hij zei: "Hij is er niet meer. Hij is opgestaan!"
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Oecumenisch uitje op zondag 28 juni 2015

Op zondag 28 juni zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvin-
den. Dit jaar bezoeken we de Oud-Katholieke Kathedrale- 
en Parochiekerk van Utrecht. 

We vertrekken in de vroege ochtend vanuit Loenen (8.00 uur)  en
Klarenbeek (8.30 uur). In Utrecht wonen we vanaf 10.00 uur de
dienst bij. Het zal een dienst zijn, waarin veel wordt gezongen.

Meteen aansluitend op de viering krijgt u koffie of thee aangebo-
den in het naastgelegen congrescentrum 'In de Driehoek'.

Rond twaalf uur start de rondleiding door de kathedraal en de
oude schuilkerk. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Bij
een flink deel van van de rondleiding kunt u gaan zitten. 

In de middag bezoeken we eerst het draaiorgelmuseum Speelklok
voor een muzikale rondleiding en vervolgens is er een boottocht
door de grachten in het centrum van Utrecht.

Wie afziet van het bezoek aan het museum of van de boottocht
kan er voor kiezen om een deel van de middag op een andere ma-
nier in het centrum van Utrecht door te brengen.

Omstreeks 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Klarenbeek voor
het het diner bij restaurant Pijnappel.
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Opgave is noodzakelijk bij Ineke Bouwmeester, tel. 0571-274445
(dinsdag en donderdag 9-17 uur),
e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com, uiterlijk 7 april 2015.

Ouders met jonge kinderen

Kijk eens om je heen. 
“Wat zie je en wat kun je voor andere betekenen.”
Op zondag 12 april worden ouders met jonge kinderen uitgeno-
digd om in gesprek te gaan.

We beginnen met een lunch (iedereen neemt iets lekkers mee).
Daarna zijn er voor ouders en kinderen aparte activiteiten in de 
buitenlucht. We sluiten samen af in de kerk. Opgave graag voor 30
maart: klarenbeek@franciscusenclara.com
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Vieringen

Donderdag 2 april,  Witte donderdag 
8,45 uur  Schoolviering in Loenen
Voorganger: Pastor Brylak 

10.00 uur Gebedsviering in Loenen
Voorganger: Pastor Brylak 

Vrĳdag 3 april, Goede vrĳdag
20.00 uur  Lijdensverhaal “Passion”
Voorganger: Pastor Brylak, m.m.v. koor Step by Step uit Bussloo

Zondag 5 april - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: Pastor Vroom
Intenties: Theodora Aleida Elshof-Timmer / overl. ouders Klomp-Tiedink /

overl ouders de Croon-Hurenkamp  / Overl. Fam. Biezeman-
Scheerder  / overl. ouders Tiedink-Streppel / Nellie v Amerfoort-
Tiedink / overl. ouders Streppel-Stoer / Jacoba Maria Seesink-
Ophof  / overl. ouders Theo en Maria Hamer-Harmsen  / 
overl. fam. Klomp-Koers / Bernard Blom / Tonia Klomp  /  
Grada Klomp / Jaargetijde voor Johanna Geertruida Reusken -
Ketelaar / Willem Joseph Visseren / overl fam. Bijvank  / 
Cornelia Catarina Heijhoff - Jansen.

Zondag 12 april - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen
Voorganger Pastor Kantoci
Intenties: Overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde / Willem Joseph Visseren / 

overl fam. Bijvank  / Geert Mulder
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In Memoriam

Op 9 maart 2015 is overleden

Maria Antonia Aleida (Riet) Blom-Tijhuis

in de leeftijd van 65 jaar.
Zij was woonachtig aan de T.M.C. Asserstraat te Eerbeek.
Op zaterdag 14 maart 2015 was de plechtige uitvaartdienst 
in de H. Antonius Abt kerk te Loenen. Hierna werd haar lichaam te ruste
gelegd op het parochiële kerkhof.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen en verdere familie, 
Gods troostende zegen toe.

Zaterdag 18 april - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Overl. ouders. Freriks-Uiterweerd  / overl. echtpaar Kamhorst-

v Schaik / Henrica Johanna Reusken  / overl. ouders Uiterweerd
-ten Broek  / Willem Joseph Visseren / overl. fam. Bijvank  /  
Antonia Wilhelmina Maria Linthorst=Pijnappel

Zondag 26 april - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen
Celebrant P. Hofstede
Intenties: Henricus Gerardus Hafkamp / Willem Joseph Visseren /

overl. fam. Bijvank / Jaargetijde voor Jan Elders


