
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                          Februari 2014 
         Jaargang no.  50 

                  

 

 

                

    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:   

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  

 

drs. P.F. Daggenvoorde 

pastoor-liturgie 

Kerklaan 18, 7391 AN Twello 

tel. 0571-273160 E-mail: daggenvoorde@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
mailto:harriegabriel@hotmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl
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    Vieringen  

 

 

                                                         
 

 

 
Zondag 2 februari 10.00 uur   Woord en Comm.viering in Loenen 

   Voorganger J. Oude Voshaar 

   m.m.v. Koor Con Spirito 

   Intenties:    

 

Antonia Hendrika Mulder - Boerkamp / Wilhelmus Hendrikus 

Meurs / Tonia Klomp /   Overl. Fam. Bijvank - Havekes / Jan 

Kamphorst / Antonia Grada Klomp /   Hendrika Johanna Meurs / 

Overl. echtpaar Meurs - vd Linde / Hendrika Johanna Reusken /  

Uit dankbaarheid / Overl. ouders Uiterweerd - ten Broek / Overl. 

ouders Uiterweerd – Klomp /  Uit dankbaarheid ter gelegenheid 

van een 50 jarig huwelijk.  
 

 

 

 
Zaterdag 8 februari 19.00 uur    Woord en Comm. viering in Eerbeek 

   Voorganger Pastor Kantoci 

   m.m.v.         koor Con Spirito 

   Intenties:  
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Zondag  16 februari          10.00 uur    Eucharistieviering in Eerbeek 

                 Celebrant Pastor Hofstede 

     m.m.v. Koor Con Spirito  

                 Intenties :    

 

 

Antonius Johannes v. Dalen. 
 

 

 

 

 
Zaterdag 22 februari        19.00 uur  Woord en Comm viering in Loenen 

                Voorganger   Sebastian 

                            m.m.v. Koor Con Spirito 

                                         Intenties: 

 

   

Overl. ouders Boerkamp - Havekes / Overl. ouders Tiedink - 

Streppel /  Overl. Fam. Bijvank - Havekes / Antonius Martinus 

Kamphorst /  Hendrikus Gradus Klomp / Jan Schiphorst.  
 

 

 

 

Zondag   2 maart             10.00 uur        Eucharistie viering in Loenen 

                Celebrant  

                m.m.v.           

                                         intenties:   
 

Jan Kamphorst / Tonia Klomp / Antonia Grada Klomp / Hendrika 

Johanna Meurs  / Overl echtpaar Meurs- vd Linde / Overl. Ouders 

Uiterweerd – ten Broek / Overl. Ouders Uiterweerd – Klomp / Overl. 

Fam. Bijvank – Havekes. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK  28 Februari 2014 

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 inleveren vóór donderdag 27 februari 2014 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  6 febrauri  2014                                                                                                                                                                                                                    
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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Informatieavond Parochiebestuur en Locatie Loenen/Eerbeek 
12 november 2013 
 
Graag wil ik u mijn visie geven over de besluitvorming van het PB en het 
Bisdom, m.b.t. kerksluiting en zaken die daarmee te maken hebben. 
Hierbij wil ik uitgaan van de beleidsnota van de Bisdomstaf van  2 februari 
2011. 
Als een donderslag bij heldere hemel viel deze beleidsnota op ons bureau 
onder  
de titel: 
“Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom 
Utrecht”. 
 
Bij het bestuderen van deze beleidsnota vallen een aantal passages of 
zinsneden op die m.i. van belang zijn en waarop ik in dit verband de nadruk 
wil leggen.  
Zo wordt er gesproken over: 

 Instelling van een Eucharistisch Centrum 
 Overleg voorafgaand aan de besluitvorming 
 Hoopvol op weg naar een missionaire toekomst 

 Liturgisch en pastoraal steunpunt. 
 
A. Instelling van een Eucharistisch Centrum 
In de beleidsnota van de Bisdomstaf staat letterlijk - ik citeer : 
“De aanwijzing van het Eucharistisch Centrum is geschied met instemming 
van de grote Bisdomstaf, nadat de bisschoppelijke vicarissen en pastoors 
van de parochies  in hun respectievelijke vicariaten zijn gehoord”. - einde 
citaat. 
 
Het moge duidelijk zijn dat er géén overleg vóóraf heeft plaatsgevonden 
met een vertegenwoordiging van de honderdduizenden parochianen uit het 
Bisdom, die uiteindelijk de consequenties moeten dragen die een gevolg 
zijn van dit besluit. 
Ik noem deze even de doelgroep (vgl. overleg met de ondernemersraad in 
het bedrijfsleven). 
De Bisschop schrijft dat hij op basis van het Canoniek recht de pastorale 
verantwoordelijkheid heeft het Eucharistisch Centrum aan te wijzen. Echter, 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.co
mailto:jhm_klomp@hotmail.com
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl


dit onthoudt hem niet om de gelovigen vooraf te raadplegen op basis van 
zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Deze gang van zaken is betreurenswaardig en niet meer van deze tijd, 
waarin juist overleg en communicatie de basis moeten vormen van 
onderlinge saamhorigheid.          1 
Dit heeft veel boosheid en verontwaardiging opgewekt onder de gelovigen, 

hetgeen voorkomen had kunnen worden als men deze elementaire gedragshouding 

had gerespecteerd. 

Helaas: de toon was gezet. 
 
In de beleidsnota worden vervolgens een aantal aspecten genoemd 
waarmee rekening is gehouden bij de aanwijzing van het Eucharistisch 
Centrum. 
Zo wordt er gesproken over ”de bouwkundige staat van de kerk” maar niet 
over de financiële aspecten m.b.t. de exploitatie en het groot onderhoud 
van het gebouw. 
Het behoeft geen betoog dat de jaarlijkse exploitatie en langdurig groot 
onderhoud van ons Eucharistisch Centrum zeer hoge kosten met zich 
meebrengen. 
Deze kosten zullen voornamelijk moeten worden gedragen door de 
plaatselijke geloofsgemeenschap. Immers, bijdragen van andere 
geloofsgemeenschappen, waarvan de kerk op de nominatie staat gesloten 
te worden, zullen - naar ik alom hoor - geen wezenlijke ondersteuning 
betekenen.                                                                                                                       
Een financiële onderbouwing van ons Eucharistisch Centrum - sec - zoals 
zojuist uiteengezet, heb ik naar mijn weten nog niet gezien. 
 
B. Bereikbaarheid 
 
Een ander aspect genoemd in de beleidsnota, is de “bereikbaarheid van de 
kerk”. 
Hieronder versta ik de afstand tussen de verschillende 
geloofsgemeenschappen en hun Eucharistisch Centrum. Daarbij wordt in 
de beleidsnota geen onderscheid gemaakt tussen een stadsparochie en 
een zgn. plattelandsparochie, zoals die van de HH. Franciscus en Clara. In 
onze parochie betekent dit met name dat parochianen uit Eerbeek voor de 
Eucharistie-viering in Twello in totaal 40 km moeten rijden en parochianen 
uit Epe in totaal 50 km moeten afleggen. Voor de doorgaans oudere 
generatie een schier onmogelijke opgave. 
 
Het is duidelijk dat deze gang van zaken niet bevorderlijk is om de eenheid 

in onze geloofsgemeenschappen in stand te houden. 
Toch behoort dit uitgangspunt te zijn van het beleid: 
Het verhaal van de Goede Herder, die zijn schapen bijeenhoudt, dient 
hierbij als voorbeeld; en brengen we deze les in praktijk? 
2 
Terugkomviering dopelingen. 
 

 De ouders van alle dopelingen die in 2013 zijn gedoopt, hebben tijdens 

de doopdienst een duifje in de doopboom in de kerk opgehangen. 

Zondag 2 februari 2014 om 12.00 uur worden deze duifjes aan alle 

dopelingen van de gehele H.H. Franciscus en Clara Parochie 

teruggegeven, tijdens een korte en ontspannen viering.  

We houden de viering op 2 februari, op het feest van de opdracht van 

Jezus in de tempel. Dit feest, waarop herdacht wordt dat Maria en 

Jozef hun kindje Jezus aan God opdragen in de tempel van Jeruzalem, 

is tegelijkertijd de afsluiting van de kerstperiode, 40 dagen na 

Kerstmis. Een goede aanleiding om  alle dopelingen van het afgelopen 

jaar en hun familie feestelijk bij elkaar te brengen. 

Na de dient is er koffie/thee en limonade  en kan men nog even 

napraten 

We hopen dit feest met velen te mogen vieren. 
 
 

Collecte voor de Zonnebloem tijdens kerstmis 

 
In verband met de mogelijke sluiting van de Heilige Geestkerk zal het 
wellicht de laatste keer zijn  geweest, dat wij na de kerstviering mochten 
collecteren. Als bestuur van de Zonnebloem afdeling Eerbeek/Hall, zijn 
wij het kerkbestuur dan ook dank verschuldigd, dat wij reeds vele jaren 
de gelegenheid hebben gekregen om geld in te zamelen. Tijdens de 
kerstviering in het oude jaar hebben wij totaal  € 195,43 opgehaald. Wij 
willen hierbij alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun gave. Deze 
inkomsten worden door de Zonnebloem gebruikt om allerlei activiteiten 
te organiseren, waarvan er voor dit jaar 12 zijn gepland, zoals een snert 
Bingo, het Aardbeien festival, een herfstrit enz. Alle diensten die de 
vrijwilligers van onze afdeling aanbieden zijn gericht op mensen vanaf 
18 jaar, die ten gevolge van ziekte, handicap, maar ook door hoge 
leeftijd lichamelijke beperkingen hebben, ongeacht geslacht, huidskleur 
of geloofsovertuiging. De Zonnebloem tracht door het aanbieden van 



vriendschappelijke huisbezoeken, activiteiten en vakanties 
vereenzaming tegen te gaan.  
Namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling Eerbeek/Hall 
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Kerstvieringen in Eerbeek en Loenen. 
 

 

Op 5 januari 2013 was het een genoeglijke nieuwjaarsviering in Loenen 

met in het parochiehuis een gezellige bijeenkomst van onze parochianen 

uit Eerbeek en  Loenen. Het valt mij steeds meer op hoe fijn en 

aanvullend beide kerklocaties allerlei vrijwilligersactiviteiten met elkaar 

en voor elkaar oppakken en samen uitvoeren. Hulde aan al die mensen 

groot en klein van onze locatie Eerbeek/Loenen.                                                                                                                                                       

 

Op 20 december jl. om 9.00 uur  zat de H.Geestkerk tot de laatste bank 

vol met schoolkinderen, ouders en leerkrachten. Er werd een toneelspel 

opgevoerd door hen , begeleidt door de werkgroep catechese ook was 

pastor Vroom aanwezig. Afwisseld werden er kerstliederen gezongen 

met instrumentale begeleiding van enkele kinderen. Het was een 

hartverwarmende en zinvolle bijeenkomst op die vroege vrijdagmorgen 

in Eerbeek.                                                                                            

 

In Loenen was de gezinsviering op kerstavond met pastor Brylack ook 

een groot succes. Ouders met hun kinderen waren naar de kerk van 

Loenen gekomen om het kerstverhaal live mee te maken en alles was 

ook nog op de kerktv thuis voor een tweede keer te zien!  Tijdens de 

communiegang was door de catechese/werkgroep ook aan de 

allerkleinsten gedacht zij kregen i.p.v de communie een klein kadootje.                                                                                                                                                             

 

Voor onze locatie Eerbeek-Loenen was het in december 2013 voor beide 

kerken een prachtige kerstviering met medewerking van de ouders, 

vrijwilligers en de scholen in Eerbeek en Loenen. Dank aan u allen die 

kerstmis 2013 met elkaar en voor elkaar tot een succes hebben gemaakt. 

 

Irene Roelands  / Cramer 
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Helaas wordt hierover in de beleidsnota niet of nauwelijks gesproken of in 
het beleid rekening mee gehouden. Ook in het PB wordt nagenoeg 
uitsluitend gesproken over kerksluiting (negatieve benadering). En ik mis 
de initiatieven om de betreffende geloofsgemeenschappen in stand te 
houden (positieve benadering). 
 
Bovendien mis ik in het beleid van het PB een duidelijke onderbouwing 
waarop de sluiting van de 5 kerken in onze parochie is gebaseerd. 
Ik zou er daarom voor willen pleiten dat er een duidelijk en transparant 
overzicht wordt gepubliceerd waarin van alle individuele kerken binnen 
onze parochie apart hun financiële positie wordt weergegeven. 
Verder moet er voor elke individuele kerk binnen onze parochie een 
financieel toekomstperspectief worden gepresenteerd, inclusief de 
subsidiemogelijkheden van de betreffende kerk. 
Deze informatie zou eerst beschikbaar moeten komen voor alle 
parochianen, zodat zij voldoende inzicht krijgen in hun financiële positie. 
Als dan blijkt dat voor de betreffende kerkgemeenschap sluiting van hun 
kerk onvermijdelijk is, zullen ze meer begrip tonen voor het besluit. 
Om de gemeenschap intact te houden zal men moeten overgaan naar een 
kleinere behuizing ter plaatse, zoals het creëren van een liturgisch 
steunpunt. 
Dit is niet anders dan in een gezin: Als de kinderen de deur uit zijn en het 
huis te groot wordt, gaan de achterblijvende ouders kleiner wonen. 
 
Op basis van het voorgaande kom ik tot de volgende aanbevelingen: 
 
1.  Laten we gezamenlijk de verstoorde verhoudingen tussen Bisdom, Pben 

geloofgemeenschappen zoveel mogelijk herstellen. 
Dit kan door een betere communicatie tussen het Bisdom, PB en 
gelovigen. Daarnaast moet een transparante onderbouwing t.a.v. de 
besluitvorming door het PB de weg vrijmaken voor betere onderlinge 
verhoudingen. 

2.  Voorkomen moet worden dat door de besluitvorming van het PB de 
verschillende geloofsgemenschappen tegen elkaar worden 
uitgespeeld. 

3.   Absolute prioriteit moet gegeven worden aan de instandhouding van de 
bestaande geloofsgemeenschappen. De Goede Herder houdt zijn 



kudde bijeen.  
4.  Het PB zal voor iedere individuele kerk binnen onze parochie een 

transparant financieel overzicht moeten publiceren en een financieel 
toekomstperspectief inclusief subsidiemogelijkheden. 

             3 
Dit document moet beschikbaar komen voor iedere geïnteresseerde en   
betrokken parochiaan, zodat er begrip ontstaat voor diens situatie.  

5. Indien kerksluiting onvermijdelijk is, mag de betreffende 
geloofsgemeenschap overgaan tot ingebruikname van een liturgisch 
steunpunt. 

 De beperkende maatregelen die door de Bisdomstaf zijn opgelegd     
t.a.v. het liturgisch steunpunt moeten ondergeschikt  gemaakt worden   
aan het behoud en de instandhouding van de geloofsgemeenschap. 

 

 
Frans Hoffmann     
Eerbeek 
 

 

 

 

Oecumenisch uitje op 15 juni 2014 

 

Op zondag  15 juni 2014 zal er weer een oecumenisch uitje plaatsvinden. 

Reserveer deze datum vast in uw agenda. 

 

We verzamelen bij het Jeugdhuis in Loenen en bij restaurant Pijnappel in 

Klarenbeek. 

 

De reis gaat dit keer eerst naar de RK kerk in Vierakker bij Zutphen. Dat 

is een van de mooiste kerken in Nederland. Daar zullen we vanaf 9.30 

uur de dienst bijwonen. Daarna krijgen we koffie en een rondleiding. 

 

Vervolgens gaat de reis naar we naar Erve Brooks in Gelselaar. Daar 

krijgen we een lunch en is er gelegenheid om de museumboerderij te 

bezoeken, Oudhollandse spelen uit te proberen en nog iets te drinken. De 

drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Aan het eind van de middag vertrekken we naar Klarenbeek voor het 

diner bij restaurant Pijnappel. 

 

 

4          
Beste Eerbekenaren. 
 

Velen van jullie, daar ben ik er ook een van, denken dat de kerk in 
Eerbeek zo goed als zeker zal gaan sluiten. Omdat te accepteren valt 
voor velen onder ons niet mee . Met veel inzet van een grote groep en 
financiele offers is onze kerk tot stand gekomen. Sommige onder ons 
hebben er afscheid genomen van hun dierbaren . Onze kinderen / 
kleinkinderen zijn er gedoopt, hebben hun Eerste Communie gedaan, 
zijn er gevormd en  misschien zelfs getrouwd. Kortom we hebben veel 
dierbare herinneringen aan deze kerk. De loenense kerk zal hopelijk 
gespaard blijven. Gelukkig maar, het is betrekkelijk dichtbij en veel van 
ons hebben daar op het kerkhof hun familie en vrienden begraven. 
Nu is het aan ons, ook al kost dit in het begin moeite, om samen met de  
loenense gemeenschap  op te trekken. Zodat in ieder geval deze kerk 
gespaard blijft voor sluiting. Het heeft geen enkele zin ons af te zetten 
tegen genomen besluiten, jammer van de verloren energie. 
Ik hoop en verwacht dat we door de Loenenaren met open armen 
worden welkom geheten.  Onze positieve houding naar hen toe zal daar 
zeker aan bijdragen. Zodat we samen als geloofsgemeenschap op pad 
kunnen gaan.  
 

Een Eerbekenaar  
 

 

In memoriam. 
 
Op 19 dec 2013 is op 79 jarige leeftijd overleden Hein Reusken. Hij was 

oud inwoner van Loenen en is jaren geleden verhuisd met zijn gezin naar 

Bunne in Drenthe. 

De uitvaartdienst vond plaats op 24 dec.2013 in Roden. 

Na afloop van de dienst is hij begeleid door zijn familie, 

naar zijn laatste rustplaats op het Parochiele Kerkhof te Loenen. 



Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie kracht en sterkte om 

zijn verlies een plaats te geven. 
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Pleinmarkt 2014 bij de RK- kerk Loenen. 
 

Op zaterdag 7 juni zal er weer een pleinmarkt worden gehouden bij de 

RK-kerk in Loenen.  

Heeft u nog mooie spullen voor de rommelmarkt of veiling denk dan aan 

ons. 

De inzameling zal eind januari starten. U kunt bellen met Jan Brugman 

(055-5051458) of Harrie Elsebroek (055-5051825).  Zij spreken dan met 

u af wanneer de spullen zullen worden opgehaald. We kunnen geen grote 

kasten, bedden en bankstellen aannemen evenals kapotte, versleten of 

onverkoopbare spullen, oude computers en bloempotten. 

Vanaf half maart zijn er tweewekelijks brengavonden zodat u zelf 

spullen kunt afleveren bij onze opslaglocatie in Loenen.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

De commissie pleinmarkt. 
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Samen spelen- Samen delen 
Op zondag 10 november was er weer een bijeenkomst van gezinnen met 

jonge kinderen uit Klarenbeek, Loenen-Eerbeek en Bussloo 

georganiseerd.  Het thema dit keer was samen spelen - samen delen in 

het licht van St-Maarten.  De opkomst was groot, maar liefst 16 ouders 

en 27 kinderen hadden zich opgegeven. In het kader van  “Samen spelen 

– samen delen”, zo stond in de uitnodiging, werd ieder gezin gevraagd 

om eigen belegd brood mee te nemen, genoeg voor eigen gezin, maar 

ook om van te delen. Daar was creatief gehoor aan gegeven en er werd 

gezellig samen van gegeten. Daarna werd de groep kinderen gesplitst in 

een groep ‘jonge’ en een groep ‘oudere‘ kinderen. Door enkele 

parochianen waren zuivelpakken bewaard, hiervoor onze dank! Deze 

pakken waren reeds voorbereid door de werkgroep zodat de ’jonge’ 

kinderen hiermee aan de slag konden om er lampionnen van te maken 

door te kleuren, te plakken en er op te tekenen. Ook waren er mooie 

kleurplaten die bij het thema aansloegen, werd er met blokken gespeeld 

en werd er een liedje ingestudeerd over lampionnen. De ‘oudere’ 

kinderen gingen aan de slag met het verhaal van Martinus, hier werd op 

in gegaan en de kinderen deden enthousiast mee. Ook deze kinderen 

gingen hierna een lampion verfraaien en ook zij oefenden met het liedje 

over lampionnen. De ouders werden in 2 groepen gesplitst. Zij gingen in 

gesprek. Er waren ‘woorden’ op papier gezet. Iedere ouder koos een 

woord die hij /zij aan vond sluiten bij het thema “delen”. Ter verdieping 

werd het verhaal van de broodvermenigvuldiging gelezen, besproken en 

vertaald naar deze tijd. Er ontstonden mooie gesprekken. Hierna gingen 

de ouders in de kerkbanken zitten en kwamen alle kinderen in optocht de 

kerk binnen met hun mooi gedecoreerde lampionnen, met lampjes. Het 

verhaal van Martinus werd uitgebeeld door soldaat Dorothea en bedelaar 

Jur. Dit gaf een nog beter beeld van het verhaal. En het door de kinderen 

geleerde liedje werd ten gehore gebracht. Er werd afgesloten door samen 

het Onze Vader te bidden. De kinderen mochten hun eigen lampionnen 

mee naar huis nemen, maar er was ook voor de 3 deelnemende 



geloofsgemeenschappen een boomstam waar, extra gemaakte, 

lampionnen ingezet konden worden om zo voor andere parochianen wat 

extra licht te brengen. De volgende samenkomst van de jonge gezinnen 

is gepland op 6 april 2014.  Voor een foto impressie kunt u terecht op 

www.franciscusenclara.com /icoon Klarenbeek/fotoalbum.                
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