
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                          Januari 2013 
         Jaargang no.  49 

                  

 

 

                

    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 

 

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 

 

Pastoraatsgroep 

Diaconie  : Mw. G.M. (Nolda) Elgersma  tel. 055 – 5052179   e-mail: nelgersma@live.nl 

Catechese: Mw.J.M. (Josephine) Klomp  tel. 055 – 5051236   e-mail jhm_klomp@hotmail.com 

Liturgie   : Mw. G.A. (Gerda) Havekes    tel. 055 – 5051753   e-mail: M.Havekes.3@kpnplanet.nl 
 

Redactieadres, opgeven van misintenties en jaargetijden 

Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen 

Misintenties en kopij voor het contactblad kunnen ook gedeponeerd worden in de brievenbus van 

het Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961 XL Eerbeek 

 

Rekeningen  

Kerkbestuur Rabobank    rek. nr.  31.61.01.613 

Parochiefonds Rabobank    rek. nr.  31.61.67.460 

Beheer Kerkhoffonds Rabobank   rek. nr.  33.67.62.283 

 

Adressen 

 

Pater Dekkerhuis voor afspraken   tel. 0313 - 654988 

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 15.00 uur 

 

Uitvaarten: 

Centraal aanmeldingspunt uitvaarten: 

tel. 0571-272220   

indien onbemand: 06 21457097 

 

Pastores: 

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  

 

H.W.J.M. (Willy) Rekveld 

pastoor-liturgie 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

tel. 0571-273160 E-mail: rekveld@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  

 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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    Vieringen  

 

 

                                                         
 

 

 
Zaterdag 5 Januari 13. 19.00 uur   Eucharistie viering in Loenen 

   Celebrant   Pastoor Rekveld 

   Intenties:    Henk Derickx/Maria Huberta Goedkoop- 

               Klappers/Overl ouders Freriks-Uiterweerd/Hendrika  

   Johanna Meurs/Overl. Ouders Uiterweerd-ten  

   Broek/Hendricus Petrus Zonneveld/Mevr. Vink- 

   Degen/Gerharda Theodora Weyn-Hafkamp/Anna 

   Dammers-Hafkamp/Overl Fam. Bijvank- 

   Havekes/Hermina Antonia Johanna Derickx-Gruben 

 
Zondag 13 januari  10.00 uur    Woord en Communieviering in Eerbeek 

   Voorganger. Pastor Ottenschot 

   m.m.v.         koor Con Spirito 

   Intenties:    Pater Boerland/Antonia Wilhelmina van 

   Overbeek- Berenschot/Overl. Fam. Bijvank-Havekes/Jan 

   Kamphorst/ Antonia Grada Klomp/Overl. Echtpaar 

   Meurs-vd Linde/Bennie Slief/Overl. Ouders Uiterweerd-

   Klomp/Johannes Henricus vd Gouw/Overl. Fam.  

   Reulink-Harmsen. 

 

Zaterdag 19 Januari        19.00 uur     Woord en Communieviering in Loenen 

              Voorganger   Pastor Vroom        

               Intenties :    

 

Zondag 20 Januari         10.00 uur      Oecumenische viering in Kruiskerk te 

              Eerbeek 

              Voorganger   Pastor Kantoci en Ds Heinz 

                          m.m.v. Koor Con Spirito 

                                       Intenties: 

 

  6 

 
Zondag 27 Januari        10.00 uur        Eucharistie viering in Eerbeek 

              Celebrant Pastor Hofstede 

              m.m.v.           

                                       intenties:  Harm Grube. 

 
Zondag 27 Januari         9.30 uur Oecumenische viering in Herv Kerk in Loenen   

              Voorganger Pastor Kantoci en Ds v Driel 

 

  
 

 

 

 

Het Pater Dekkerhuis 

Het Pater Dekkerhuis wordt primair gebruikt voor kerkelijke doeleinden, 

zoals vergaderingen van het Katholieke Vrouwen Gilde en de 

Zonnebloem en repetities van het koor Con Spirito. 

Ook maken diverse verenigingen uit Eerbeek gebruik van het 

parochiehuis, zoals een schaakclub, twee bridgeclubs, een sjoelclub 

enzovoort. 

In het verleden kon men het Pater Dekkerhuis ook gebruiken voor het 

vieren van een verjaardag, een jubileum of pensionering. Door 

omstandigheden was deze mogelijkheid een tweetal jaren niet mogelijk. 

Het verheugt ons u te kunnen laten weten, dat u voor deze gelegenheden 

het Pater Dekkerhuis weer kunt gebruiken. 

Voor vragen hierover en reserveringen kunt u terecht bij de beheerders 

van het parochiehuis Evi en Michel Mouw, bereikbaar onder nummer 

(0313) 65 16 70. 

Wij willen u ook laten weten, dat het vaste telefoonnummer van de H. 

Geestkerk en het Pater Dekkerhuis is vervangen door mobiel nummer 

(06) 16699079. 

 

Namens het bestuur van de St. Beheer Pater Dekkerhuis 

Harry Hoekstra, voorzitter 
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         KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  25 Januari 2013 
Op vrijdagmorgen  25 Januari a.s. 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 inleveren vóór donderdag 24 Januari 2013 op het redactie adres: 

Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen 

Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.co                                            

        

Kopij Kontaktblad Loenen  inleveren 

voor donderdag  13   Januari  2013                                                                                                                                                                                                                     
Kopij bij voorkeur per e-mail       kontaktbladloenen@online.nl  

 

    

                                                                                                               
   

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  055-5052179  e-mail: nelgersma@live.nl 

Catechese -  Josephine Klomp 055-5051236 e-mail 

jhm_klomp@hotmail.com 

Liturgie   -   Gerda Havekes    055-5051753. e-mail 

M.Havekes.3@kpnplanet.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 
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ZALIG NIEUWJAAR EN BEDANKT. 

 

Een nieuw jaar met hoopvolle verwachtingen ligt voor ons en een 

bewogen jaar hebben we achter ons gelaten.  

Met dankbaarheid denken wij terug aan het afgelopen jaar, waarin weer 

veel tot stand is gekomen binnen onze geloofsgemeenschap. 

We zijn in het bijzonder dankbaar omdat zoveel parochianen op vele 

terreinen zich hebben ingezet voor onze beide kerken en daarmee een 

belangrijke bijdrage hebben geleverd  aan het levendig en in stand 

houden van onze lokale geloofsgemeenschap. Zonder de inzet van onze 

vrijwilligers en vrijwilligsters kan onze kerk niet voortbestaan. 

Aan al onze vrijwilligers en vrijwilligsters willen wij onze oprechte dank 

betuigen.  

Natuurlijk hopen we, dat we ook in het komende jaar weer op hun steun 

kunnen rekenen. Dat zou geweldig zijn.  

Als we even terugkijken op het afgelopen jaar dan zijn er enkele 

hoogtepunten, die we zeker even mogen memoreren zonder andere 

activiteiten tekort te doen. Eén daarvan betreft ons parochiële kerkhof. 

Daarbij hebben we het niet over de verzorging van ons kerkhof, want dat 

wordt als vanouds en tot grote tevredenheid van velen op uitstekende 

wijze door onze vrijwilligers gedaan. Nee het betreft vooral het 

financieel-administratief beleid, dat een vernieuwde impuls hard nodig 

had om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  

Dankzij de grote inzet van onze GBS (Graf Beheer Systeem) – 

commissie, die bergen werk heeft verzet, is de verwachting 

gerechtvaardigd dat het nieuwe (computer) graf beheer systeem begin 

2013 operationeel zal zijn.  

Heel veel dank gaat uit naar de leden van de GBS Commissie en het  

echtpaar Demmers uit Twello, dat ons op voortreffelijke wijze in dit 

veelomvattende project geholpen heeft. Ook willen wij graag memoreren  

het werk van onze pastoraatsgroep en het optreden van ons  

koor “Con Spirito”, die elk op hun eigen wijze grote inzet hebben  

getoond bij de voorbereiding en uitvoering van de vele kerkelijke vieringen 

gedurende het gehele afgelopen jaar. 

 

 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.co
mailto:jhm_klomp@hotmail.com
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl
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Het nieuwe jaar begint traditioneel met de actie Kerkbalans. 

 

Binnenkort zult  u een brief ontvangen, waarin de locatieraad een beroep  

doet op uw financiële steun, die zo ontzettend belangrijk is om onze kerk  

in stand te houden. De uitgaven voor o.a. Onderhoud van gebouwen en  

energie zijn voor ons een voortdurende en toenemende zorg.  

Wij hebben het volste vertrouwen in uw begrip voor deze belangrijke  

zaak en zijn bij voorbaat heel dankbaar voor uw bijdrage.  

Wat het nieuwe jaar ons allemaal zal brengen valt moeilijk te voorspellen.  

De vooruitzichten binnen onze kerk provincie zijn helaas niet rooskleurig  

en wat betreft de uitwerking hiervan binnen onze parochie Franciscus en  

Clara, tasten we nog volledig in het duister.  

Wat we in ieder geval altijd kunnen blijven doen is het ons dienstbaar  

opstellen tegenover Hem en onze medemensen. 

Het zou mooi zijn, als we daarin kunnen slagen om daarmee de  

fundamenten te leggen voor een vreedzame en bloeiende  

geloofsgemeenschap. 

Dat wensen wij ons allen toe en voor ieder van ons  

een gezond en Gelukkig Nieuw Jaar. 

 
De Locatieraad Loenen-Eerbeek 

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 13 JANUARI 2013 

 

De Nieuwjaarsreceptie zal dit jaar plaatsvinden in het Pater Dekkerhuis 

in Eerbeek, na de viering van 10.00 uur.  

Het is steeds weer, aan het begin van het nieuwe jaar een goed moment 

en ook traditie om elkaar, als parochianen, een voorspoedig en gezond 

jaar toe te wensen. 

Wij hopen velen van u op deze receptie te mogen begroeten.  

 
Locatieraad. 
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KERKEN ONDERWEG. 

 

Het is al weer zes jaar geleden dat onder leiding van dominee Janny 

Eldering de werkgroep “Kerken Onderweg” werd gestart. 

RTV Veluwezoom, de regionale radio- en tv-zender, die via de ether op 

107.5 MHz en via de kabel op 93.1 MHz te beluisteren is en op de TV 

via het zendkanaal van RTV-Veluwezoom, zendt op de zondagavond, 

tussen zeven en acht uur, het programma van Kerken Onderweg uit. De 

presentatoren hebben enkele dagen daarvoor dit programma reeds  

opgenomen in de studio. Het is een programma van een uur dat, naast 

religieuze muziek en gedichten, een meditatie en kerkelijk nieuws laat 

horen van de gezamenlijke kerken in Eerbeek, Brummen, 

Hall/Voorstonden en Loenen.  

 

De leden van het presentatieteam, Janny Hoevers, Ada Jansen en Jelle 

van Riessen, zorgen om beurten ook voor de samenstelling van het 

programma. 

Joop Boendermaker zorgt voor het kerknieuws dat uit de kerkbladen 

wordt gehaald en Peter van den Brink is de technicus die de opname  

voor de radio regelt. 

Daarbij kunnen ook gasten uitgenodigd worden. 

Het is altijd weer spannend werk, maar de samenstellers hebben er veel 

plezier in. 

 

Ik dacht dat het leuk was om dit stukje kerkenwerk eens naar voren te 

halen. 

Lang niet iedereen luistert naar het programma. Het is ook moeilijk te 

peilen hoeveel luisteraars er zijn. Maar uit de enkele reacties die er zijn, 

komt naar voren dat vooral veel ouderen er naar luisteren, op 

zondagavond tussen zeven tot acht uur. 

Wellicht dat u als lezer van het kerkblad de tijd kunt vinden om de radio 

aan te zetten! 

Namens de werkgroep,  

Jaap der Nederlanden 
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ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

 

Zoals velen van u reeds hebben gezien, is de renovatie van het metalen 

hekwerk om de H. Antonius Abt kerk onlangs gereed gekomen.            

Veel werk is daarbij door enkele vrijwilligers gedaan, waarvoor onze 

oprechte dank.  

Op het gebied van Kerk-TV zijn onlangs de kabels, die dienst doen voor 

het aansturen van de TV opnamen, verlegd naar achterin de kerk.  

Van daar uit wordt thans de regie gevoerd, hetgeen een betere 

“bestuurbaarheid” van de TV beelden zal waarborgen.  

Plannen worden thans nog uitgewerkt om de licht kwaliteit van het 

eucharistisch centrum te verbeteren, hetgeen een betere TV beeld 

presentatie moet bewerkstelligen. 

Op ons parochiële kerkhof is inmiddels het informatiehuisje gereed      

gekomen. De bijbehorende informatiekasten moeten nog wel worden     

ingericht, hetgeen begin 2013 zal gebeuren.  

In de H. Geestkerk in Eerbeek zijn alle gloeilampen inmiddels vervangen 

door LED-lampen. 

De oorspronkelijke gloeilampen konden niet meer worden geleverd, 

waardoor de vervanging door LED-lampen noodzakelijk was.  

De lichtsterkte en de kleur van het licht is zoveel mogelijk 

in overeenstemming gebracht met die van de oorspronkelijke  

gloeilamp verlichting.  
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Presentatieviering communicanten. 

 

Op zaterdag 5 januari 2013 willen Iris Voorhorst, Kevin Voorhorst, 

Lobke Haarman en 

Daan Fleur zich graag voorstellen aan de geloofsgemeenschap 

Loenen/Eerbeek. 

De viering zal gehouden worden om 19.00 uur in de H. Antonius Abt 

kerk te Loenen. 

Tijdens deze viering willen  Iris, Daan, Kevin en Lobke graag vertellen 

wie ze zijn. 

Zij zullen tijdens de viering op 7 april in de H. Geest Kerk te Eerbeek 

hun 1e H. communie ontvangen. 

Het is voor de kinderen natuurlijk wel erg leuk als er veel mensen in de 

kerk zijn. 

U wordt van harte uitgenodigd. 

 

In Memoriam 
 

Op 24 oktober 2012 overleed JohannaGerarda Uiterweerd-Klomp  

Zij bereikte de bijzondere leeftijd van 105 jaar  

Zij woonde in De vier Dorpen te Beekbergen  

In de Avondwake op maandag 29 oktober hebben wij voor haar gebeden. 

De volgende dag dinsdag 30 oktober  vond de Uitvaartdienst plaats in de 

Parochiekerk te Loenen. 

Na de Uitvaart hebben wij haar naar haar laatste rustplaats begeleid op 

het Parochieële Kerkhof 

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie 

sterkte en Gods troostende nabijheid toe. 

 

 

Op 28 november is overleden Cornelia Antonia Wilhelmina Pels 

Zij bereikte de leeftijd van 100 jaar. 

Vrijdag 30 november is ze in stilte begraven op het parochiele kerkhof te 

Loenen 

Wij wensen haar familie sterkte en Gods troostende nabijheid toe. 
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Nieuwe voorzitter Locatieraad Loenen-Eerbeek. 

 

De Locatieraad Loenen-Eerbeek heeft ingestemd met de benoeming van 

Bert Meurs als voorzitter. Hij volgt Frans Hoffman op die onlangs 

bekend maakte terug te treden. Frans zal als adviseur aan de Locatieraad 

verbonden blijven. 

Bert stelt zich in het kort aan u voor:  Mijn naam is Bert Meurs (66 jaar). 

Ik ben getrouwd met Elfriede Arriëns en wij wonen sinds een jaar of 10 

aan de Hoofdweg 161 in Loenen. 

Geboren in Loenen heb ik daar tot mijn 20
e
 jaar gewoond waarna ik 

vertrok naar Apeldoorn waar ik mijn zaak opstartte. Met velen van u ben 

ik opgegroeid en nu ik na jaren weer ben teruggekeerd naar Loenen, is 

het aardig de uit het oog verloren contacten weer te verstevigen; 

alhoewel je niet iedereen onmiddellijk herkent. Dat leidt nog wel eens 

tot situaties waarbij ik me afvraag wie ik tegenover me heb, dat is geen 

onwil, maar we veranderen allen door de jaren heen, dus help me even 

voort als ik niet dadelijk weet wie u bent. 

Frans heeft mij gevraagd zijn taken binnen de Locatieraad over te 

nemen. Jarenlang heb ik mij ingezet voor de Orgelstichting van de 

Mariakerk in Apeldoorn; alwaar ik ook zitting had in het bestuur. Nu 

weer terug in Loenen is het voor mij een uitdaging samen met de 

medebestuursleden en u allen de belangen van onze locatie zo goed 

mogelijk te behartigen. Daarbij realiseer ik mij dat er binnen ons 

parochieverband en op onze locatie, zaken zijn die zorg en aandacht 

behoeven. We zullen er samen de schouders onder moeten zetten. 
 

In Memoriam. 

Op dinsdag  20 november 2012 is overleden mevrouw Hermina Antonia 
Johanna Derickx-Gruben op de leeftijd van 86 jaar.                                         
Zij woonde Fortlaan 47 te Apeldoorn.Maandag 26 november is de plechtige 
uitvaartviering gehouden in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna we 
haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiële 
kerkhof.We wensen haar kinderen en verdere familie,                                 
Gods troostende zegen toe. 
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Als u geintresserd bent en deze avonden belangrijk vindt dan kunt u op 

het parochiesecretariaat in Loenen op donderdagmorgen van 10.00 tot 

12.00 de flyer van de Pastorale School ophalen. 

Meer informatie en inschrijving; Mevr. M de Vries e-mail; 

vries@aartsabisdom.nl of tel.030-2361570 

Het lijkt me een goed begin van 2013 om met een gemotiveerde groep 

mensen en belangstellenden deze avonden op woensdagavond in 

Doesburg te volgen.  Ik ga in ieder geval al die avonden naar Doesburg 

en ik hoop dat velen van onze locatie meegaan. Dus tot ziens, 
Irene Roelands-Cramer (Parochiebestuurslid HH.Franciscus en 

Clara/locatievertegenwoordigster) 

 
ONS KERKHOF 

 

Zoals we al eerder hebben vermeld, heeft de Locatieraad 

enige tijd geleden besloten 

een informatie-huisje te plaatsen bij de ingang van ons 

kerkhof in Loenen. 

De bedoeling hiervan is om bezoekers van ons kerkhof 

zoveel mogelijk van dienst 

te kunnen zijn ; behalve een plattegrond van het kerkhof, 

waarop de ligging van de graven 

staat aangegeven, zal er ook ruimte beschikbaar zijn voor 

informatie van algemene 

aard betreffende onze beide kerken en onze 

geloofsgemeenschap. 

Er is in de afgelopen maand door enkele vrijwilligers heel 

hard gewerkt om dit  

informatie huisje te ontwerpen en te bouwen, waarvoor we 

hen bijzonder dankbaar zijn. 

De plaats van het informatie huisje is zo gemaakt, dat het 

ook gemakkelijk bereikbaar 

is voor rolstoel gebruikers. 

Er wordt overigens nog gewerkt aan het opstellen van een 

richtlijn voor het gebruik 

van de plattegrond om zich gemakkelijker te kunnen 

oriënteren wat betreft de ligging 

van de graven. 

 

Locatieraad. 
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De pastorale school en de Zeven Sacramenten van de Kerk. 

 

In het Jaar van het Geloof(2012-2013) start de Pastorale School van het 

Aartsbisdiom Utrecht avonden, specifiek gericht op de sacramenten,voor 

parochianen en belangstellenden voor de Katholieke kerk die hun geloof 

willen verdiepen. 

Onze locatie Loenen-Eerbeek heeft in de jaren negentig n.a.v. een 

Vormselvoorbereiding o.l.v.Carla van Berkum en Irene Roelands een 

Sacramentsdoek ontworpen en in patchworkvorm uitgevoerd met nog 4 

dames van de parochie-locatie.  De Sacramentsdoek hangt in de 

H.Geestkerk te Eerbeek. 

In drie Vicariaten van het Aartsbisdom tw.Utrecht,Deventer en Arnhem 

worden in de maanden februari,maart,april,september,oktober en 

november 13 avonden georganiseerd.Elke avond start om 19.30 en sluit 

om 22.00 .De kosten per avond zijn €10,-  Belangrijk is dat iedere 

bijeenkomst doorgang kan vinden bij tenminste vijf inschrijvingen. 

Elke avond heeft een inleiding op een van de zeven sacramenten en geeft 

uitleg aan de symbolen en rituelen. Het is verplicht als u de 

toerustingsavonden ook wil volgen, dat u eerst de inleidingsavond  heeft 

gevolgd. Wel is de mogelijkheid aanwezig om alleen de inleidende 

avonden te volgen(7 x €10,-)De docenten zijn priesters,diakens en 

pastoraal werkers uit het eigen vicariaat. 

Voor het Vicariaat Arnhem zijn de avonden op woensdag 

Plaats:Martinusatrium,Juliana van Stolberglaan 3 te Doesburg 
Voor wie zijn deze avonden? –-Ouders met kinderen in de basis-en middelbare 

schoolleeftijd, Opa’s en oma’s en iedereen, die meer over de Zeven Sacramenten 

van de Katholieke Kerk willen weten en de symbolen en rituelen daardoor beter 

begrijpen. 
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"Wij een fijne kerst - zij een fijne kerst. 
 

Wij zijn erg blij dat er zo spontaan en goed is gereageerd op de oproep in 

de kerk 

om zegels en bonnen ze sparen, of houdbare producten af te staan 

voor de mensen die het even minder hebben. 

Ook zijn wij erg dankbaar en blij voor uw financiële bijdragen, hierdoor  

is het mogelijk om een mooi kerstpakket samen te stellen voor de 

mensen  

die het moeilijk hebben zodat zij er niet alleen voor staan. 

 

Hartelijk dank namens de werkgroep Diaconie/ Caritas .   
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