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Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan

het Parochiesecretariaat

juni 2016
Jaargang no. 53

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. E.R. (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 7

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
Op de laatste vrijdag van de maand 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: 6 juni

Kopĳ Kontaktblad Loenen inleveren
voor 9 juni, 14 juli en 11 augustus
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

Sluitingsdatum kopĳ
Juli en augustus: 16 juni en september en oktober: 1 september
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 81608738

Resultaat enquête
Beste mede parochianen.

Misschien had u al eerder een stukje over de uitkomst van de enquête in het parochieblad
verwacht. De redenen waarom dit nog niet gebeurd is, er liepen een aantal zaken tegelij-
kertijd waarvan wij even wilden afwachten hoe zich dat zou ontwikkelen.

Er was in maart een avond georganiseerd waarop alle parochianen waren uitgenodigd en
waar de uitslag van de enquête besproken is. De opkomst viel ons tegen, van de honderd
personen die een enquête formulier hadden teruggestuurd waren er ca 30 aanwezig.

De uitslag geeft een meerderheid aan dat men van de kerk een MFC - Multi functioneel
centrum- wil maken. Een klein aantal wil de kerk als liturgisch gebouw behouden. De ont-
wikkelingen elders tonen aan dat het niet realistisch is om nog verdere pogingen te on-
dernemen om de kerk open te houden.

De besturen van de stichting Beheer Pater Dekkerhuis en stichting Pater Dekker (Plein-
markt) hebben een overleg gestart om te onderzoeken of het mogelijk is van beide stich-
tingen één stichting te vormen en zodoende de krachten te bundelen.

Inmiddels is er door de nieuwe stichting I.O. een brief uitgegaan naar het parochie be-
stuur met het verzoek om de kerk te behouden voor de Eerbeekse parochie gemeen-
schap en de stichting de mogelijkheid te bieden de kerk te kopen. Er is er een bod tot
koop van de kerk gedaan en men is in overleg en onderhandeling. Een beslissing is nog
niet gevallen en de onderhandelingen liggen buiten de bemoeienis van de Locatie Raad.

Op de bijeenkomst zijn er ook suggesties gedaan om de Eerbeekse parochiegemeenschap
bij elkaar te houden en er voor elkaar te zijn. Er is gesproken over een hernieuwd initia-
tief tot oecumenische samenwerking en vieringen. Benaderen van jonge ouders, speciale
jongeren vieringen, koffiemorgen of middag in het Pater Dekkerhuis, filmavonden, enz. De
pastoraatgroep zal de suggesties en opmerkingen bespreken en met het team opnemen.

Op dit moment zijn dit de concrete zaken. rond de enquête en de toekomst van de
H.Geestkerk.

Henk Gerritsen. secr.
Locatie Raad Loenen-Eerbeek.
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KOFFIEMIDDAGEN: DONDERDAG 26 mei en 30 juni
We gaan door met de koffiemiddagen. Elke laatste donderdag van de maand van 15.00 tot
16.30 uur in het Pater Dekkerhuis.

Op 26 mei komt Ronald den Hartog ons vertellen over zijn roeping- verhaal en over zijn
werk als stagiair in onze parochie.

Op 30 juni komt de St Egidio- gemeenschap vertellen over hun achtergrond en over hun
werk onder de minder bedeelden van Apeldoorn
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Vieringen

Zondag 5 juni - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Rubato
Celebrant: P.  Hofstede
Intenties: overl. fam. Bijvank / Henrica Johanna Reusken / 

Willem Joseph Visseren / Jan Derksen

Zaterdag 11 juni - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito 
Voorganger: R. den Hartog
Intenties: Cor Hoogervorst / overl. echtpaar Kamphorst- v. Schaik /

Antonia Grada Klomp / Willem Joseph Visseren / overl.
ouders Lieferink-Slief / Wim Biezeman / Gerardus Marti-
nus Dunhoft

. 

Zondag 19 juni - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Hofstede
Intenties: overl. fam. Bijvank / Lies Elshof- Braam / overl. echtpaar

Meurs-v.d. Linde / Jan en Lina Schotman-Reusken /
Willem Joseph Visseren / overl. ouders van de  Gouw-Haf-
kamp / Jan Derksen / Jan Schiphorst / over. fam. Schut-Nij-
enhuis /   overl. ouders Diks-Reulink / overl. ouders
Tiedink-Streppel

Zaterdag 25 juni - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito 
Voorganger: P. Vroom 
Intenties: overl. ouders Diks-Reulink / Theodora Alberta Maria

Kruitbosch-Koolman / overl. ouders Uiterweerd-ten
Broek / Willem Joseph Visseren /  Jan Breij.
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Zaterdag 4 juni is het zover, de pleinmarkt komt er aan! 
Veel vrijwilligers zijn al maanden druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. We
hopen er weer een gezellige dag van te maken. 

Het dagschema ziet er als volgt uit:
Rommelmarkt: 10.00 tot 15.00 uur.
Veiling:             11.30 tot 12.30 uur.
Trekking loterij op het kerkplein: 14.00 tot 14.30 uur. 

Verder hebben we weer een gezellig terras om even bij te praten en wat te eten of te
drinken.

U kunt ook nog loten kopen op het plein en kans maken op mooie prijzen: een geldprijs
van € 250,-- ,  een half varken, een mooie levensmiddelenmand en vele andere prijzen.  

Op deze dag zal ook het schaapscheerdersfeest plaatsvinden. Tussen beide locaties zal een
gratis paardentram rijden. 

Heeft u nog goede spullen voor de rommelmarkt of veiling, de laatste brengavond is ge-
pland op 31mei van 18.30 tot 20.00 uur. Onze opslagruimte bevindt zich op het bedrijven-
park Veldhuizen (achter hotel Bosoord) op adres Veldhuizen 3, loods 21.

U wordt van harte uitgenodigd om een hapje te komen eten, een drankje te nuttigen, en
onze enthousiaste verkopers/-sters  op de pleinmarkt van de handelswaar af te helpen. Er
zit vast iets voor u bij. We hebben veel mooie spullen. Brengt u goed weer mee, dan zor-
gen wij, samen met ruim honderd vrijwilligers, voor de rest.  

Graag tot ziens op 4 juni! 

Met vriendelijke groet, 
De commissie pleinmarkt


