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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. Bert 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 Roelands 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. NL10 RABO  033.67.61.953
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 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 27 november 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 10 december 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

Kopĳ inleveren vóór donderdag 15 januari 2016
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail (als Word-document zonder opmaak en
zonder foto’s): 
loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatgroep
Gerda Havekes    tel. 055-5051753

e-mail g.havekes3@kpnmail.nl 
Jolanda v.d. Brink-Aartsen tel. 055 5053234
Bruno v.d. Werff tel. 06 40472602
Nada Madic tel. 06 8160873

Beste medeparochianen,

Vorig jaar heeft het parochiebestuur Twello een groter deel van de bunga-
low verhuurd aan de kinderopvang. Voor het secretariaat had dit grote ge-
volgen. De toegang naar het secretariaat  was alleen mogelijk door het
gedeelte waar nu kinderen spelen en wat eerder de hal was.

Tijdens de perioden waarop de kinderen aanwezig waren mochten wij niet
door die ruimte naar het secretariaat.  Voor ons was dit een grote beper-
king in de mogelijkheden en gebruik van het secretariaat. Gelukkig hebben
wij het parochiebestuur er van kunnen overtuigen dat dit een welhaast on-
werkbare situatie was en hebben wij toestemming gekregen om een
nieuwe buitendeur te laten plaatsen aan de zijkant van het gebouw zodat
het secretariaat nu weer een eigen ingang heeft.

Er is inmiddels hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen, er is een
straatje gelegd naar de deur, buitenverlichting en een brievenbus naast de
nieuwe ingang. Verder is er bewegwijzering aangebracht zodat het duidelij-
ker is waar het secretariaat gevestigd is.

Voor postbezorging kunt u de TNT post brievenbus aan de weg gebruiken
of de nieuwe, groene brievenbus naast de ingang. Op beide brievenbussen
is duidelijk aangegeven dat daar de post voor het secretariaat in gedaan
kan worden.

Rest ons nog de vrijwilligers te danken voor hun inzet en de professionals
voor het geleverde werk en de goede samenwerking.
Kom gerust eens kijken en een praatje maken, de koffie staat altijd klaar.

Locatieraad Loenen-Eerbeek .
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50 jarig huwelĳk
Op woensdag 25 mei hopen Chris en Ria Nijhof – Peters hun 50 jarig hu-
welijks jubileum te vieren. Hacfortweg 18 te Loenen.
Namens onze gemeente willen wij het echtpaar van harte feliciteren met
deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. 
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



4

Pleinmarkt 4 juni bĳ de RK-kerk in Loenen

De commissie pleinmarkt is al weer druk bezig met de organisatie. Er
moet heel wat geregeld worden.  We hebben er zin in en hopen dat het,
samen met de hulp van vele vrijwilligers, een mooie en gezellige dag zal
worden. Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt of veiling denk dan aan
ons. We kunnen nog heel wat spullen gebruiken! Om te voorkomen dat we
ontzettend veel tijd kwijt zijn met het ophalen van spullen, verzoeken we u
om zoveel mogelijk zelf de spullen even te brengen. Onze opslagruimte be-
vindt zich op het bedrijvenpark Veldhuizen (achter hotel Bosoord) op
adres Veldhuizen 3, loods 21. (Het voormalig MOB- complex).  We zijn
‘s avonds aanwezig op de dinsdagavonden 3, 17 en 31 mei van 18.30 tot 20.00
uur.  We zullen wat borden neerzetten zodat het makkelijk te vinden is.

Kunt u de spullen zelf niet brengen, dan kunt u bellen met Jan Nijhof (055-
5051028) of Jan Brugman (055-5051458). Zij komen dan met een aanhan-
ger langs. Om hoge stortkosten van de spullen die over blijven te
voorkomen het verzoek alleen spullen aan te bieden die in goede staat zijn.
Oude, onverkoopbare, versleten artikelen kunnen we niet gebruiken. Dit
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4 mei viering “Ereveld”
Op 4 mei om 11.30 uur wordt er een Oecumenische dienst gehouden ter
nagedachtenis aan alle oorlogs slachtoffers die gesneuveld zijn in oorlogs-
gebieden. Voorgangers zijn Ds. H. van Driel en Pastor Kantoc m.m.v. koor
Con-Spirito.

Pinksterviering.
Op 15 mei wordt er een Oecumenische Pinkster viering gehouden in de
H. Antonius-Abt kerk in Loenen. Aanvang 10.00 uur. Voorgangers zijn Ds. H.
van Driel en Pastor I. Kantoci m.m.v. Con-Spirito. 
Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken in het Parochiehuis.

In Memoriam

Volkomen onverwacht is zaterdag 19 maart op 55 jarige leeftijd overleden
Johannes Antonius Jacobus (Jan) Breij. 

Hij woonde in Hall aan de Lendeweg.
In de avondwake in het Afscheidshuis te Eerbeek hebben wij geluisterd
naar woorden van de Heer door gedichten en gezangen. Zijn afscheids-
dienst was donderdag 24 maart in de H.Antonius Abt kerk te Loenen.
Daarna was zijn begrafenis op de R.K. Begraafplaats te Maarssen.
Namens de geloofsgemeenschap wensen wij zijn familie kracht en sterkte
toe voor nu en in de toekomst.

Op woensdag 17 februari is overleden
Antonia Alberdina Lieferink-Slief.

Op 23 februari heeft de afscheidsviering en aansluitend de crematie plaats
gevonden in de Omarming te Zutphen. 
Vanuit de geloofsgemeenschap wensen wij de familie veel sterkte toe
in het dragen van dit verlies.
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Op 13 maart vond er een bijzondere Oecumenische dienst plaats  in de
Grootte Modderkolk in de koeienstal met als thema ¨Zaaien doet leven¨
In samen werking met de protestantse gemeente de H. Antonius-Abt kerk
en natuurmonumenten was deze dienst voorbereid. 
Ds. H van Driel ging voor in deze dienst. In de dienst werd door verschil-
lende mensen medewerking verleend. De bewoners van “Vidandi” zongen
voor ons en aandacht voor de boeren was sterk en duidelijk neergezet. Er
waren ruim 175 mensen hier naar toe gekomen. Na afloop was er koffie/
thee met koek, aan geboden door de bewoners en verzorgers van Vidandi.
Ook kregen de mensen een zakje bloemenzaad mee om thuis te zaaien.

Oecumenisch uitje op zondag 29 mei 2016
Op zondag 29 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit
jaar bezoeken we Deventer.

Op het programma staat:
- het bijwonen van een dienst in de Lebuïnuskerk,
- een korte rondleiding en een lezing door ds. De Gooijer over o.a. de

groene mannen,
- een bezoek aan het Geert Groote Huis met een lunch en een presentatie,
- en een afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek.

Het vertrek is om 8.30 uur bij het Jeugdhuis in Loenen en om 8.50 uur bij
restaurant  Pijnappel in Klarenbeek

De kosten bedragen  €55,- per persoon voor het totale programma en
€ 30,- exclusief diner.  U mag dit bedrag vóór 15 mei 2016 overmaken op
rekeningnummer  NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in
Loenen

U kunt zich opgeven bij Ellly van der Gouw (tel. 0648034363),  Gerda 
Schiphorst (tel. 055-5051809) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014).
U kunt ook mailen naar:
ellyvandergouwbloemink@g.mail.com
of 
tvhensbergen@hetnet.nl.
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KOFFIEMIDDAG DONDERDAG 28 APRIL

Na de interessante en verdiepende rondleiding door de tentoonstelling
van Franciscus, komt pater Dries van den Akker, s.J. nu een middag langs in
Eerbeek.
Op donderdag 28 april komt hij naar onze volgende koffie-middag in het
Pater  Dekkerhuis. Van 15.00 tot 16.30 uur. Aan de hand van een verras-
send verhaal uit de Bijbel zal hij ons antwoord geven op de volgende uitda-
gende vragen : waaraan is God te herkennen?, en: hoe gaat geloven?  U
bent allen van harte welkom. Wanneer u vervoer nodig heeft kunt u van te
voren bellen met het secretariaat:  donderdag 10.00-12.00 : tel 055-
5051263 of via mail: 
loenen-eerbeek@franciscusenclara.com.

geldt ook voor grote kasten en bankstellen, oude TV’s, bedden, koelkas-
ten en bloempotten.

We zijn begonnen met de verkoop van loten. Waag een gokje voor het
goede doel en misschien wint u een geldprijs van € 250,-- ,  een half var-
ken of een mooie levensmiddelenmand. We hebben ook een groot aantal
kleinere prijzen. De pleinmarkt is op 4 juni open van 10.00 tot 15.00 uur,
met om 11.30 uur de veiling en om 14.00 uur de trekking van de loterij.
Noteer het vast in uw agenda.

Hopelijk tot ziens en alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet, 
De commissie pleinmarkt.
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Vieringen

Donderdag 5 mei - 10.00 uur
Hemelvaartviering in Loenen
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Riet Blom-Tijhuis / overl. fam. Reusken / overl. fam. Bijvank /

Gerhardus Marinus Dunhoft / Wim Biezeman 

Zondag 8 mei - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger P. Kantoci
Intenties: Nolda en Geert Elgersma-Sanders / overl. ouders Theo en

Marie Hamer=Harmsen / overl. ouders Lieferink=Slief  /  Willem
Joseph Visseren / Annie Harmsen-Hafkamp  overl. ouders Tie-
dink-Streppel / Bernard Blom / Jaargetijde voor Jan Derksen /
overl. fam. Havekes-Buitink / overl. fam Havekes-de Kort.

. 

Zondag 15 mei - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorgangers P. Kantoci en ds. Van Driel

Zondag 22 mei - 10.00 uur
Eucharistievieringviering in Loenen
Celebrant P. Hofstede 
Intenties: Henricus Gerhardus Hafkamp / Henk Derickx / Lies Elshof-

Braam / overl. fam Bijvank / overl. echtpaar Kamphorst-v Schaik
/ overl. echtpaar Meurs-vd Linde /  Jan en Lina Schotman-Reus-
ken / Willem Joseph Visseren / overl. ouders vd Gouw-Hafkamp
/ Seamus Carrel  overl. 18 mei 2006

➔
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Zaterdag 28 mei - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito.
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Koolman / overl. ouders

Diks-Reulink  / Antonia Grada Klomp / overl. ouders Uiter-
weerd-ten Broek / Willem Joseph Visseren / Jan Breij.

Op weg naar Pasen:

Veel mensen zoeken in de veertigdagentijd naar een goede invulling van
hun geloof op weg naar Pasen. In mijn omgeving hoor ik regelmatig, dat
mensen in deze periode geen alcohol drinken, niet snoepen of bewust
niet of minder omgaan met social media. Door mijn dochter werd ik op
de site www.ignatiaansbidden.org gewezen, na aanmelding op deze site
krijg je elke dag per mail een Bijbeltekst en handreikingen toegezonden
waarmee je in gebed kunt gaan. Toen ik op de website keek spraken de
mooie teksten en de bijbehorende uitleg mij aan en ik besloot om mee
te doen. Ik vond het nog niet zo gemakkelijk om tijd vrij te maken voor
een dagelijks gebed maar kwam er wel toe de teksten, geloofsimpulsen
en citaten te lezen die heel mooi gekozen waren en waaraan wekelijks
nieuwe teksten werden toegevoegd. In Eerbeek was het ook mogelijk om
in het Pater Dekkerhuis aan een wekelijkse gespreksgroep mee te doen
(geïnitieerd door Anneke van der Werff), hier konden we met elkaar onze
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Op de laatste dinsdag (in de
stille week) zijn we als afsluiting met elkaar naar de Vesper in de Kruis-
kerk in Eerbeek geweest. Ondanks dat ik het lastig vond om deze manier
van ‘retraite’ goed vorm te geven, vond ik het heel waardevol en een ver-
rijking van de veertigdagentijd.

Bouktje Hovenga (lid Protestantse Gemeente Eerbeek/deelnemer uitwis-
selingsgroep ‘Ignatiaans bidden’)


