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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
Secretaris 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    
Mevr. Irene Roelnds tel. 0313-652488

Redactieadres, opgeven van misintenties en jaargetĳden
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

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

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
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 30 oktober 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 Clara: 2 november 2015

Kopĳ Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 15 oktober 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 Pastoraatgroep Loenen-Eerbeek
wil u graag van dienst zijn met vragen over Liturgie/Catechese/Diaconie. 
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Diaconie vacant  
Catechese vacant 
Liturgie Gerda Havekes    tel. 055-5051753

e-mail M.Havekes.3@kpnplanet.nl 
? Jolanda v.d. Brink-Aartsen

Kopĳ inleveren vóór donderdag 15 oktober 2015
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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FRANCISCUS EN CLARADAG 
ROND MARTINUSKERK TWELLO
Op zondag 4 oktober – Werelddierendag – vindt in Twello de jaarlijkse
Franciscus en Claradag plaats. Parochianen uit de hele parochie en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om (een deel van) de dag bij te
wonen.

Het programma van de dag is:

10.00 uur: feestelijke eucharistieviering in de H. Martinuskerk
In de viering zal de figuur van de H. Franciscus centraal staan. 
Een gelegenheidskoor met zangers uit de hele parochie zal de
zang verzorgen en ook voor kinderen is er aandacht, onder an-
dere met een Kinderwoorddienst. Tijdens de collecte wordt de
aanwezigen gevraagd hun meegebrachte brood voor de lunch
in te leveren zodat het later gedeeld kan worden.

11.15 uur: koffie en ‘heel Franciscus en Clara bakt’
- Na de viering zal er koffie zijn in de Martinusschool tegenover

de kerk. Aanwezigen wordt gevraagd om elkaar te trakteren
op eigen gemaakt gebak (cake, taart enz.) Het gebak kan al
voorafgaande aan de viering op school worden afgegeven.

- Twee pony’s zijn al tijdens de koffie bereid om kinderen een
ritje te laten maken op het plein voor de kerk.

➔
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12.00 uur: Diverse activiteiten rond kerk en school
Na de koffie zijn er activiteiten, voor elk wat wilt, zoals:
- Toren beklimmen: wie durft de top te bereiken voor een mag-

nifieke blik op Twello en wijde omgeving?
- Klimmen op de klimwand: Wie bereikt daar de top op de

klimwand van scouting PiGiKa? 
- Reuzentwister: wie houdt zo lang mogelijk evenwicht? Op een

reuzentwister kan iedereen het uitproberen.
- Pony rijden: twee pony’s zijn bereid een rondje te lopen met

een kind op de rug.
- Bezoek tuin huize Duistervoorde: huize Duistervoorde opent

haar mooie tuin, waarin ook een Maria-grot te zien is.

13.00 uur: Lunch
Tijdens de lunch worden de tijdens de viering verzamelde
lunchpakketten met elkaar gedeeld.

14.00 uur Dieren- en knuffelzegen
De H. Franciscus had veel aandacht voor dieren. Hij sprak ze
toe en zegende hen. Vandaar dat de dag afgesloten wordt met
een dieren en knuffelzegen. Grote en kleine dieren ontvangen
op het kerkplein de zegen en kinderen mogen ook hun knuffels
laten zegenen.

We hopen op deelname vanuit alle locaties van onze parochie; u bent allen
van harte welkom!

13

Gelderse bedevaart ter ere van 
Onze Lieve Vrouwe van Renkum

De Gelderse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Renkum 
(Onze Moeder van Toevlucht en de Vrouwe van Gelderland) vindt op zon-
dagmiddag 18 oktober a.s. plaats in de bedevaartskerk te Renkum. Deze
bedevaart is bedoeld voor alle parochies in Gelderland. 

Het programma is als volgt:

14.00 uur: bloemenhulde en rozenkransgebed
14. 30 uur: plechtige Eucharistieviering (met bedevaartsliedjes)
15.45 uur: uitstelling Allerheiligste Sacrament met Lof
Rond 16.00 uur: afsluiting
in de pastorie is gelegenheid voor ontmoeting met kofie/thee

De bedevaartsboekjes en de publiciteit van de bedevaart worden door de
gebedskring van OLV van Renkum verzorgd.

Met vriendelijke groet, 
E. Hegeman
Gebedskring OLV van Renkum
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Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 18 oktober 2015 zal in Overdinkel voor de 103de keer de Hei-
lige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park,
aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna
de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. 
Op donderdag 15 oktober, vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober;
elke avond om 19.00 uur is er een viering in het teken van Gerardus. 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden
pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meer-
dere 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 kinderactivi-
teiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het paro-
chiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en
11.30 uur, telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. 
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL35 RBRB
0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens. U bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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In Memoriam

Vrijdag 11 september 2015 is  overleden:

Carolina Wilhelmina Schotman-Reusken

in de leeftijd van 85 jaar.
Zij woonde de laatste tijd in het Zonnehuis te Beekbergen. Donder-
dag 17 september hebben wij herinneringen opgehaald en gebe-
den in de avondwake en vrijdag 18 september was de plechtige
uitvaartdienst in de H. Antoniusabt kerk te Loenen, waarna we haar
ter ruste hebben gelegd op het naastgelegen parochiële kerkhof.
Wij bidden dat Gods troostende zegen haar kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie tot steun zal zijn.

Kerstmiddag voor ouderen
Om al vast in uw agenda te zetten:
Maandag 21 December is er weer een gezellige kerstmiddag van
de gezamenlijke kerken  in Eerbeek.
Nadere informatie volgt nog,maar u kunt zich wel al opgeven voor
deze middag bij:
Lida Gerritsen, tel 0313 651636
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Maandelijkse meditatieviering
met Eucharistie, aanbidding van het Allerheiligste 
en biechtgelegenheid in de Martinuskerk te Twello
Woensdagmiddag 23 september voor het eerst. 

De Franciscus en Claraparochie en de Emmausparochie verzorgen in
samenwerking een liturgisch aanbod dat voorziet in eucharistievierin-
gen in het weekend en door de week. Onderdeel van een vruchtbaar
katholiek liturgisch aanbod is ook dat er regelmatig gelegenheid is om
het Allerheiligst Sacrament te kunnen vereren en het sacrament van
boete en verzoening te kunnen ontvangen.

Het komende jaar wordt die gelegenheid elke vierde woensdag van de
maand ’s middags geboden van 15.00 uur tot en met 16.30 uur in de
Martinuskerk te Twello. De eucharistie wordt meer meditatief gevierd
dan zoals gebruikelijk in het weekend en tijdens dagmissen. We spreken
daarom van meditatievieringen. Tijdens de Woorddienst wordt wat God
en Jezus te zeggen hebben uitgebreid overwogen en betrokken op ons
eigen leven als gelovigen. Aansluitend wordt de eucharistie gevierd. Na
de communie wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om
de Heer direct tot ons hart te laten spreken. Ondertussen wordt er in
de sacristie gelegenheid geboden voor een persoonlijk gesprek en om
het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen.

Deze maandelijkse meditatievieringen staan open voor iedereen. Bin-
nen onze parochies en in de regio is er een groep mensen die met deze
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Alle avonden vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13,  
Apeldoorn. Deze beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Na een kort in-
spirerend verhaal wordt er samen gepraat over het onderwerp van die
avond. Er is alle ruimte om vragen en gedachten te delen. De avond van 1
oktober is een introductieavond met als thema: het christelijke geloof, saai,
onwaar, achterhaald? 

Pastoor Paul Daggenvoorde begeleidt de Alpha, en ook andere pastores
verzorgen regelmatig een inleiding. Dankzij de inzet van leden van de ge-
bedsgroepen staat er wekelijks een smakelijke maaltijd voor de deelne-
mers klaar. Voor meer info of eventuele aanmelding kan men terecht bij
p.daggenvoorde@rkapeldoorn.nl of tel. 06 – 391 70 407. 
Deelname aan de Alpha is gratis. 



Alpha:
nieuw initiatief voor wie

op zoek is naar God

Op 1 oktober starten we in de parochie met iets nieuws: Alpha. 

Alpha is een serie van 10 wekelijkse gespreksavonden voor mensen die
rondlopen met vragen over de zin van hun leven; voor mensen die wel iets
religieus ervaren, maar er met niemand over kunnen praten; of voor hen
die vragen hebben over het christelijk geloof waar ze van huis uit niet
meer (of minimaal) mee opgevoed zijn. In de Alpha maken mensen op een
eenvoudige en gezellige manier in een groep kennis met Jezus Christus en
de kernthema’s van zijn Evangelie. Aan de orde komen onderwerpen als:
wat is geloven? wie is Jezus? hoe leidt God ons? de Bijbel lezen, waarom en
hoe? etc.

Als betrokken parochiaan die zijn/haar weg in het geloof wel gevonden
heeft, spreekt zo’n laagdrempelige wijze van geloofsontmoeting u mis-
schien niet zo aan. Maar overkomt het u nooit dat iemand in uw omgeving
vragen stelt over uw geloof? Zo’n mens is op zoek of wil meer weten. Het
zou mooi zijn als u zo iemand op de start van de Alpha in de parochie kunt
wijzen. Folders liggen in de kerk of zijn verkrijgbaar via het secretariaat. En
uiteraard staat de Alpha op de website vermeld.   

10 ➔ 7

vieringen ruim twintig jaar vertrouwd zijn onder leiding van Pastor
Koos Smits. Hij verzorgde ze in Deventer. Inmiddels is hij naar Utrecht
verhuisd. Maar op verzoek van de groep is hij met mijn hartelijke in-
stemming bereid ze voortaan in Twello aan te bieden voor onze beide
parochies. Ikzelf maak naar vermogen ruimte in mijn agenda om er re-
gelmatig aan deel te nemen. Hopelijk u ook. Welkom! 

Op 23 september wordt deze Meditatieviering voor het eerst gehou-
den. Na afloop wordt er een kop koffie geschonken.

Voor nadere informatie kunt u zoals voor heel het pastoraat contact
opnemen met het secretariaat van de Franciscus en Claraparochie.
0571-274445,  secretariaat@franciscusenclara.com.

Pastoor Daggenvoorde
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Vieringen
Zondag 4 oktober - 10.00 uur - Startviering in Twello

Zondag 11 oktober - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Hofstede
Intenties: Jaargetijde Albertus Gerardus Klomp /  Willem Joseph Visseren /

overl. fam. Klomp-Koers / Antonia Grada Klomp / Jacoba Maria
Seesink-Ophof / Nolda en Geert Elgersma-Sanders / Riet Blom
Tijhuis.

Zaterdag 17 oktober - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant P.  Sebastian 
Intenties: Riek Schotman / overl. ouders Uiterweerd-ten Broek / Tonia

Klomp / overl. echtpaar Kamphorst-v.Schaik /overl. echtpaar 
Meurs-vd Linde / Willem  Joseph Visseren / overl. fam. Bijvank /
Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Koolman / Lies Elshof-
Braam / overl. ouders Tiedink-Streppel. 

Zondag 25 oktober - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger P. Kantoci
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. ouders Freriks-Uiterweerd /

Antonia Wilhelmina Maria Linthorst-Pijnappel / Henricus Gerar-
dus Hafkamp / Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt.
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Zaterdag 31 oktober - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: J. Oude Voshaar 
Intenties: 

Maandag 2 augustus - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Henk Derickx


