
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

              Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het   

       Parochiesecretariaat  

 

      
 

                                                        November 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 

 

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 

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  

Locatiebestuur Rabobank    rek. nr. NL 38 RABO  031.61.01.613 

Parochiefonds Rabobank    rek. nr. NL 82 RABO  031.61.67.460 

Beheer Kerkhoffonds Rabobank   rek. nr. NL 24 RABO  033.67.62.283 

 

Adressen 
Pater Dekkerhuis voor afspraken   tel. 0 

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 

e-mail: sebastian@franciscusenclara.com          niet bereikbaar op maandag 

 

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. 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 

mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:harriegabriel@hotmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:M.Havekes@kpnplanet.nl
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pastorale zaken op 06-53 15 43 58. Voor meer 

informatie: www.franciscusenclara.com  
 

                              
 

  

 Vieringe

n. 
 

 

Zondag 2 November      19.00 uur  Allerzielen viering in Loenen.        

         Voorganger is P. Brylak 

         m.m.v. Koor Con Spirito 

 

 

Intenties:  Henk Derickx / Theodora Aleida Elshof – Timmer /                                                                    

Overl. Ouders Theo en Marie Hamer – Harmsen / Tonia Klomp / 

Overl. Ouders Klomp – Harmsen / Cor Hoogervorst /  

Overl. Ouders Uiterweerd – Sanders / Willem Joseph Visseren / 

Overl ouders Meurs – de Ruyter / Overl. Fam. Bijvank /  

Antonia Wilhelmina Schiphorst – Streppel / Willem Baakman /  

Bernard Blom / Harm de Krosse / 

Overl ouders en grootouders Buitink – Baakman / Jan Derksen / 

Henk Biezeman / Annie Harmsen – Hafkamp / Overl. Fam. 

Tiedink – Boschman / Uit dankbaarheid en veel sterkte voor de 

Overl. Fam. Blom – vd Beld  
 

 

Zondag 9 november      Geen viering. 

        Wel startviering in Twello  

        Aanvang 10.00 uur.   
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Zondag 16 November    10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen.     

         Voorganger J. Oude Voshaar. 

         m.m.v. Koor Con Spirito 

 

Intenties: Antonia Grada Klomp /  

Overl. Ouders Klomp – Koers /   

Overl. Echtpaar Kamphorst – v Schaik / Hendrika Johanna Meurs / 

Overl. Fam. Bijvank /  Willem Joseph Visseren  /   
Overl. Ouders Tiedink – Streppel / Nellie v Amersfoort – Tiedink / 

Jan Derksen. 

 

 

 

Zaterdag 22 November  19.00 uur Eucharistieviering in Loenen. 

            Celebrant P. Hofstede 

            m.m.v. Koor Con Spirito      
 

 

Intenties:  Henrica Johanna Reusken /  

Overl. Ouders Uiterweerd – ten Broek / Overl. Fam. Blom – vd 

Beld /  Aleida Frederika Maria vd Linde – Werter /  

Overl. Fam. Bijvank /  Berendina Hendrika Rissewijck – Blom /  

Overl. Ouders Boerkamp – Havekes / Henk Rabelink.    
 

 

Zondag 30 November    10.00 uur Woord en Comm. Viering in Loenen. 

        Voorganger P. Kantoci 

        m.m.v. Koor Con Spirito 

 

     

Intenties: Overl. Echtpaar Meurs – vd Linde / Overl. Fam. 

Bijvank /  Cornelia Caterina Heijhoff – Jansen. 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK   28 November 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 20 November 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  13 November 2014                                                                                                                                                                                                                    
Kopij bij voorkeur per e-mail       kontaktbladloenen@online.nl  

Ook te lezen op, 
 Website:  www.pknloenenveluwe.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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Beste Medeparochianen, 

 

In de Locatieraadsvergadering van september is gesproken 

over misintenties voor onze overleden medeparochianen 

waarvoor voorafgaand aan de begrafenis of crematie geen 

dienst in onze kerk heeft plaatsgevonden. 

Het is gebruikelijk dat de opbrengst van de collecte in 

die dienst voor misintenties werd bestemd. Wanneer er dus 

geen dienst is geweest en u wilt toch graag dat de 

overledene genoemd wordt in komende vieringen, zodat hij 

in de gebeden wordt herdacht, dan wordt u die gelegenheid 

geboden. Neemt u dan kontakt op met het secretariaat om 

daarover afspraken te maken. Wij zullen aan uw wensen 

graag gevolg geven. 

 

De jaarlijkse vrijwilligersavond voor de medewerkers in 

Loenen en Eerbeek kom dit jaar helaas niet worden 

ingepland omdat het parochiehuis veelvuldig wordt gebruikt 

in het weekend. Wij willen die avond graag laten 

samenvallen met een viering in de kerk Dat was helaas niet 

te combineren. Komend voorjaar zullen we daar zeker 

aandacht aan schenken want we willen graag uiting geven 

aan het vele werk dat onze vrijwilligers verrichten. 

 

Het werk op ons kerkhof nadert zijn voltooiing. De graven 

waarvan de grafrechten niet werden verlengd, zijn geruimd. 

Her en der zijn nog kale plekken die netjes worden 

ingevuld. Met het aanbrengen van nieuw straatwerk en in de 

toekomst een urnenmuur en urnenkeldertjes zal ons kerkhof 

er weer tip-top uitzien. 

 

Om energiekosten te besparen wordt op dit moment 

onderzocht of het aanbrengen van zonnepanelen haalbaar 

is.We kunnen dan onze eigen electriciteit opwekken zodat 

o.a. Op de kosten van verlichting kan dan worden bespaard 

in de komende jaren, vooral nu het zich laat aanzien dat 

de kerk in Loenen in de toekomst intensiever zal worden 

gebruikt. Wij houden u graag op de hoogte. 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek 

 

Bert Meurs, voorzitter 
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Op woensdag 1 oktober  2014 is overleden  

Gerardus Johannes Hafkamp in de leeftijd van 79 jaar. 

Hij was woonachtig in het Zonnehuis te Beekbergen. 

Op maandag 6 oktober vond de Crematie plaats in het Crematorium te 

Dieren. 

Wij wensen zijn familie Gods troostende nabijheid toe. 

 

 Allerzielenviering. 
 Zondag 2 november  op  “ Allerzielen”, worden de overledenen 

herdacht. Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij,  met name,   

de overledenen van het afgelopen jaar herdenken en tijdens de viering, 

die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt 

een kaars voor hen aangestoken en wordt het gedachteniskruisje  de 

familie aangereikt. Thema van de viering: “Verdriet én dankbaarheid”. 

Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje 

koffie/thee te gebruiken. U bent allen van harte uitgenodigd. 

 

Het afgelopen jaar zijn overleden; 

 

07-09-2013          Petronella Tiedink – Streppel  95 jaar.                                            

24-10-2013          Hendrikus Gradus Klomp       91 jaar.                                                     

11-01-2014          Aleida Frederika Maria v.d. Linden-Werter      82 jaar.                           

28-02-2014          Gerardus Antonius Mulder                 73 jaar.                                         

08-03-2014          Willem Joseph Visseren               83 jaar.                

01-04-2014          Theodara Aleida Elshof-Timmer     92 jaar.                                            

09-08-2014          Cornelia Caterina Geertruida Heijhoff-Jansen   89 jaar.                      

22-08-2014          Berendina Hendrika Rissewijck – Blom       79 jaar.                              

15-09-2014          Berend Stuivenbelt                         69 jaar.                                             

01-10-2014          Gerardus Johannes Hafkamp              79 jaar.                                              
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Aanmelding Eerste Communie 2015 

 

 

 

 

 

Beste ouder, 

 

Uw zoon of dochter zit in groep 4 van de basisschool. Het jaar 

waarin de kinderen uit onze geloofsgemeenschap zich kunnen 

voorbereiden op hun Eerste Communie. 

 

Om u en uw kind voor te bereiden op de Eerste Communie houden wij 

een aantal ouder/kind-bijeenkomsten, waarbij we gebruik maken van 

het communieproject  ‘’Door de poort’’.  De bijeenkomsten zullen aan 

u bekend gemaakt worden, zo gauw de werkgroep is samengesteld en  

een overzicht heeft van het aantal kinderen die volgend jaar de 

Eerste Communie zullen volgen. Is uw kind niet gedoopt maar wil wel 

graag de Eerste  Communie  doen, dan kan het tijdens het 

voorbereidingstraject gedoopt worden. 

De Eerste Communie zal worden gehouden op zondag 31 mei 2015.  

 

 Wilt u vóór 15 december uw zoon of dochter opgeven  via e-

mail : 

loenen-eerbeek@franciscusenclara.com    

 naam, adres, geboortedatum en e-mailadres(indien anders 

           

 De 1e introductie-avond (zonder kinderen) zal plaatsvinden  op 

woensdag 21 januari 2015 in het parochiesecretariaat, Hoofdweg 

Loenen( naast de kerk). 
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Bijeenkomst partnerverlies 
 
Op donderdagmiddag 18 september jl. werd in het Jeugdhuis in 
Loenen een bijeenkomst gehouden voor mensen die een partner 
hebben verloren.  De organisatie van deze middag lag bij een 
werkgroep bestaande uit Lian Brandsma Uitvaartzorg en uit leden 
van de katholieke geloofsgemeenschap Loenen-Eerbeek, de 
Protestantse gemeente Loenen. 
 
Het uitgangspunt was dat mensen door hun ervaringen te delen 
met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, wellicht iets voor 
elkaar konden betekenen. Ook zouden ze steun kunnen hebben 
aan elkaar. Dit alles onder het motto: "Niet de tijd heelt alle 
wonden, maar aandacht voor elkaar." 
 
Na het welkom met koffie/thee en een koekje  hielden pastor 
Brylak smmp, Lian Brandsma en ds. Van Driel ieder een korte 
inleiding met als thema's: afscheid nemen vóór het loslaten, het 
rouwproces, emoties en de omgang daarmee. 
 
Hun bijdrage werd afgewisseld met sfeervolle harpmuziek en het 
voorlezen van gedichten. 
Na de pauze konden de deelnemers in kleine groepjes met elkaar 
in gesprek gaan. 
Met name dit laatste onderdeel werd door de aanwezigen erg 
gewaardeerd.  
 
Na een intensieve middag  ging iedereen met een klein 
afscheidsgeschenkje en een kaartje met 
"nazorgtelefoonnummers" naar huis. 
 
Uit de reacties bleek dat de aanwezigen het op prijs zouden 
stellen om met een zekere regelmaat bijeen te komen. De 
werkgroep denkt er dan ook over om volgend jaar weer een 
dergelijke middag te organiseren.  
U leest daarover te zijner tijd meer.      De werkgroep. 
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Vieringen van de H.Antonius Abt kerk Loenen nu 
ook te beluisteren op RTV Veluwezoom. 
 
Het is al langer mogelijk om de vieringen van de Heilige Antonius Abt 

kerk in Loenen live te volgen via kerkdienstgemist.nl of op een later 

tijdstip terug te kijken. Hiervoor is echter wel een internet of WiFi 

verbinding nodig. De parochianen zijn die geen toegang tot 

internet/WiFi hebben, kunnen nu vieringen beluisteren via RTV 

Veluwezoom. 

 

Op de zondagavonden 2 november, 23 november en 14 december om  

20.00 uur worden eerder opgenomen vieringen uit de Heilige Antonius 

Abtkerk uitgezonden via RTV Veluwezoom. U kunt deze vieringen 

beluisteren op de FM  radio via de ether op 107.5 mHz,  UPC 93.1mHz, 

KPN Interactief 974, Glashart 3045 

Via tekst TV UPC kanaal S15-/256 mHz,  KPN Interactief 574 en 

Glashart 2054 

 

Wij zullen proberen om u via de parochiebladen te informeren over de 

data wanneer uitzendingen van onze kerk te beluisteren zijn. Wij 

rouleren mee in een schema met de PKN kerken van Eerbeek en 

Brummen. 

 

Locatieraad Loenen-Eerbeek 

Henk Gerritsen.                                               14 oktober 2014 
    
 

Kerstmiddag Ouderen in Eerbeek. 
 

Om al vast in de agenda te zetten. 

Op vrijdag 19 december word er weer een Kerstmiddag voor  ouderen 

van Eerbeek georganiseerd. Het is een middag waar ook broodmaaltijd 

geserveerd wordt. 

Nadere mededelingen opgave adressen volgen nog. 
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Bezoek 2
de

 Stee aan de Ant. Abt  kerk. 
 

 

Op 22 september jongstleden is een grote groep kinderen van Openbare 

Basisschool De Tweede Stee uit Loenen op bezoek geweest in de H. 

Anthonius Abt. Heel groep 7 en 8 en aantal kinderen uit groep 5/6 

werden welkom geheten in de kerk door Nolda en Gerda. In groepjes 

deden ze een speurtocht naar voorwerpen uit de kerk. De 

godsdienstleerkracht heeft naar aanleiding van het bezoek de kinderen 

gevraagd om een reactie te geven. Hier volgt een selectie daaruit.  

Willem, 10 jaar, groep 7, schrijft: 

Ik vond het best leuk. Het water wat in de kerk was vond ik een beetje 

raar. 

Senna uit groep 8: 

Ik ben met mijn klas naar uw kerk geweest en ik wil u vertellen hoe ik 

dat vond. Ik vond uw kerk heel interessant en er was veel te zien [...] Ik 

vond vooral het kruis met Jezus eraan en wat eromheen zat echt heel erg 

mooi. Ik ben zelf nog niet vaak in een kerk geweest. 

Nienke, groep 8: 

Ik vond het leuk om het brood te proeven. 

Marleen, groep 8: 

Ik vond het wel leuk in de kerk. Ik moet zelf ook vaak naar de kerk maar 

dan de protestantse kerk in Loenen. Toen ik binnenkwam dacht ik wel 

een beetje aan mijn oma want die was ook katholiek en is daar ook 

herdacht dus ik voelde me er eerst niet zo fijn maar later was dat al niet 

meer zo. Het is wel heel anders bijv. in de kerk waar ik altijd naar toe ga 

is geen heilig brood en daar is ook geen glas in lood. 

Emiel en Fay uit groep 6: 

Er stonden muziekgoden op de muur bij het orgel [...] ik vond dat eng 

het kruis met Jezus. In de muur stond een koning met een baby. 

 Timo uit groep 6: 
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Vervolg agenda December. 
 
25 december:   Woord en Communieviering Ant. Abt. Kerk te Loenen.   

Voorganger Pastor D. Brylak.  Aanvang 10.00 uur.  m.m.v. koor Con-Spirito. 

 

28 december:   Woord en Communieviering  Ant. Abt. kerk     

Voorganger Pastor I. Kantoci.      Aanvang 10.00 uur. 

 

31 december:   Woord en Communieviering   Ant. Abt. kerk     

Voorganger Pastor I. Kantoci.  Aanvang  19.00 uur.  m.m.v. koor Con-Spirito. 
 

 

 

STARTVIERING 9 NOVEMBER TWELLO    
 
Na de kerksluitingen vlak voor de zomer, hebben we in september, aan het 
begin van dit nieuwe werkjaar, twee startvieringen gehouden in Loenen en 
Vaassen. 
Op 9 november houden we om 10.00 uur een startviering voor heel de  
Franciscus en Clara parochie in de Martinuskerk in Twello: het eucharistisch 
centrum. 
Het is dan Willibrordzondag. Het thema van de parochiële startviering is 
daarom: 
  ‘In dei nomine feliciter – In Gods naam geluk’ (uitspraak van Willibrord). 
Deze  Ierse monnik Willibrord bracht in de achtste eeuw met zijn metgezellen 
vanuit Engeland het geloof naar onze streken.  Dankzij het werk van Willibrord 
kunnen wij samen geloven in God en Zijn menslievendheid. 
We vieren op deze Willibrordzondag dat ons het evangelie van Jezus Christus 
is gebracht. Waardoor we als broeders en zusters in geloof, hoop en liefde 
samen onderweg zijn. 
Het wordt een feestelijk gezongen eucharistieviering. Leden van verschillende 
koren uit de geloofsgemeenschappen verlenen medewerking. Zingen is het 
spreken van de kerk. 
Na de viering is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee en 
daarna een hapje en een drankje. Dit wordt gehouden in de Martinusschool 
tegenover de kerk. 

 

U bent allen van harte welkom.      
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Agenda November. 

 
2 november:  Allerzielenviering op het Ereveld in Loenen.  

           Voorganger Past. D. Brylak.    m.m.v. Koor Con-Spirito.   

           Aanvang   12.00 uur.    
 

2 november:  Allerzielenviering in de H. Antonius-Abt.kerk Loenen.    

                      Voorganger Past. D. Brylak.   m.m.v. koor Con-Spirito. 

           Aanvang 19.00 uur. 
 

Agenda December. 
 
10 december:  Viering ter nagedachtenis aan het bombardement  

op 10 december1944 bij Boschoord. In Ant. Abt. Kerk te Loenen.  

Voorganger Pastor W. Vroom.  Aanvang 11.00 uur.  m.m.v. Koor Con_Spirito. 

 

12 december:  Schoolviering  Adventviering  De Poort. In Loenen.    

Voorganger Pastor D. Brylak.    Aanvang 8.45 uur.   

                      
16 december:   Kerstconcert in de H. Ant. Abt kerk te Loenen   

door Youg- Voices  uit Eerbeek.       Aanvang 20.00 uur. 

 

19 december:  Kerstmiddag ouderen in de De Brink  te  Loenen     

Voorganger Pastor D. Brylak   Ds H.van Driel.  Aanvang 14.30 uur. 

                       
21 december:  Kerstsamenzang dienst in Ant. Abt Kerk te Loenen. 

                         Voorganger Pastor I. Kantoci  en Ds. H.van Driel. 

 

24 december:   Gezinsviering Ant. Abt Kerk te Loenen.     

Voorganger Pastor I. Kantoci. Aanvang 18.00 uur.  m.m.v. gezinswerkgroep.    

                       
24 december:   Woord en Communieviering  Ant. Abt. Kerk te Loenen.    

Voorganger Pastor. I. Kantoci.  Aanvang 20.00 uur.    

 m.m.v. Jongeren koor In-Between. Uit  De Vecht. 

                        
24 december:   Eucharistieviering  Ant. Abt. Kerk te Loenen.  

Celebrant Pastor Sebastian.  Aanvang 22.00 uur.   m.m.v.  koor Con-Spirito. 
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mooist en er was ook een pastoorhokje. Je weet vast niet wat het is, een 

pastoorhokje is een hokje waar mensen vroeger konden vertellen wat ze 

fout hadden gedaan. Er was ook een kruis waar Jezus op hing en er was 

ook een heel mooie orgel en je kon er ook gedoopt worden.  

Ester uit groep 8 

Toen we binnenkwamen toen zagen we meteen aan de rechterkant een 

soort kapelletje waar een beeld stond met kaarsen dat vond ik heel mooi.

     

De kinderen en de leerkrachten vonden het een heel zinvol en leuk 

bezoek. Ze bedanken de dames Gerda en Nolda dan ook hartelijk! 
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