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Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het
Parochiesecretariaat 

Februari 2015
Jaargang no. 52

HEILIGE GEESTKERK – EERBEEK
Contactblad voor parochianen en belangstellenden
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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.  E.R. Meurs tel. 055-5050238 / 06 22809096 

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

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. NL38 RABO  031.61.01.613
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

11

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

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

pastorale zaken op 06-53 15 43 58. 

Voor meer informatie: www.franciscusenclara.com 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 27 februari 2015
Op vrijdagmorgen is het weer verzamelen om 08.30 uur in het Pater Dek-

kerhuis voor onze “klussenmorgen”. 

De koffie staat klaar en iedereen is van harte welkom. 

Kopij Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 12 februari 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

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  tel. 055-5052179  

e-mail: nelgersma@live.nl

Catechese vacant 

Liturgie Gerda Havekes    tel. 055-5051753

e-mail M.Havekes.3@kpnplanet.nl                  

Kopij inleveren vóór donderdag 26 februari 2015
op het redactieadres:

Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen

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

Toekomst H.Geestkerk

De Locatieraad Loenen-Eerbeek nodigt alle belangstellenden uit voor een

bijeenkomst in het Pater Dekkerhuis op dinsdag 10 februari 2015 om

19.30 uur.

U zult worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de toekomst

van de H.Geestkerk in Eerbeek.

U ontvangt ook nog een persoonlijke uitnodiging.

Vrijwilligersavond

Zaterdag 28 februari wordt er na de viering van 19.00 uur in het   paro-

chiehuis in Loenen, de vrijwilligersavond gehouden. Deze avond is voor alle

vrijwilligers van de parochie Loenen-Eerbeek. 

Doel van de avond is, samen een gezellig avond te hebben.

Dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Bij dezen bent u allen van harte uitgenodigd.

Oproep voor vervoer naar de kerk in Loenen

De Locatieraad Loenen-Eerbeek  wil graag weten of er behoefte is van pa-

rochianen uit Eerbeek om met iemand mee te rijden naar de kerk in Loe-

nen.

Parochianen die niet de mogelijkheid hebben om op eigen gelegenheid

naar de kerk in Loenen te gaan en die ook niet met familie of bekenden

kunnen meerijden,  wordt verzocht zich te melden bij het secretariaat. Te-

lefonisch, schriftelijk of via de mail; de gegevens staan in de binnenkant van

het parochieblad. We gaan dan inventariseren en kijken of er een structu-

rele mogelijkheid geboden kan worden.



4

Ook roepen wij parochianen op, die bereid zijn om medeparochianen uit

Eerbeek mee te laten rijden naar de kerk in Loenen. Meld u bij het secre-

tariaat zodat wij een opzet kunnen maken.

Onze gedachten gaan uit naar een systeem waarbij de mensen die vervoer

aanbieden met hun telefoonnummer in het parochieblad komen zodat ie-

mand die mee wil rijden direct contact kan opnemen met de aanbieder.

Op deze manier kan men zonder tussenkomst van het secretariaat afpre-

ken. Als er dan op het laatste moment iets tussenkomst kan men dit snel

laten weten.

Vragen, opmerkingen of suggesties graag aan het secretariaat.

Locatieraad Loenen-Eerbeek

Bezorging parochieblad Eerbeek

Beste medeparochianen. Als u dit stukje leest hebt u het parochieblad
weer in de bus gekregen. We zijn er aan gewend geraakt dat elke maand
het nieuwe parochieblad in de bus valt.  We staan er niet bij stil wat er alle-
maal aan vooraf gaat. Er moeten teksten en informatie verzameld worden,
de ingezonden brieven bekeken en geredigeerd. Het vieringenrooster voor
de komende periode moet er in en de opgegeven intenties voor de betref-
fende vieringen.

Als al het tekst- en eventueel beeldmateriaal binnen is moet het in een
goede leesbare versie samengebracht worden en verdeeld over de be-
schikbare pagina's. Als dat is gebeurd moeten alle pagina's geprint worden.
Na het printen moeten de losse vellen op leesvolgorde gelegd worden, ge-
vouwen en geniet. Als dit allemaal is gebeurd worden de bezorgvrijwilligers
gebeld die dan ieder voor hun wijk de boekjes ophalen en gaan bezorgen.

Kortom, voordat het bij u in de bus ligt is er al heel veel werk verricht.

Een compliment en een dankjewel aan allen die hun steentje bijdragen aan
de totstandkoming en bezorging  is zeker op zijn plaats.

Mede namens alle lezers/lezeressen, BEDANKT !!!

Henk Gerritsen.
Locatieraad Loenen/Eerbeek

9

gen van 2014 hun doopduifje teruggeven. Na afloop is er koffie, thee, cho-

comel en limonade.

Iedereen is van harte welkom!

Vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen van de parochie en de

pastores Paul Daggenvoorde en Wim Vroom

Beste parochianen,

Tijdens de laatste vergadering op  3 november van de Pleinmarkt Commissie
die onderdeel is van de Stichting Pater Dekker in Eerbeek is besloten om in
2015 geen Pleinmarkt te gaan organiseren.

De reden hiervoor is dat wij als Pleinmarktcommissie niet voldoende argu-
menten en doelen naar voren kunnen brengen om met succes weer een
Pleinmarkt te gaan organiseren. Ook zijn wij van mening dat wij als Commis-
sie de vrijwilligers niet voldoende kunnen motiveren om een Pleinmarkt
mede  te organiseren.   

De voornaamste oorzaak hiervan is natuurlijk de sluiting van de H Geest-
kerk dit jaar, wat de afgelopen 15 maal, dat wij met veel succes de Pleinmarkt
hebben georganiseerd, het doel was om gelden binnen te halen. 

Wij hopen dat jullie ons besluit kunnen respecteren.

Tevens hebben Ton Kruitbosch en Jan van den Bersselaar in deze vergadering
aangegeven dat zij stoppen met de organisatie van de Pleinmarkt.

Hierbij willen wij alle vrijwilligers en andere  parochianen die in de afgelopen
jaren op een of andere wijze hun bijdrage aan de Pleinmarkt hebben gegeven
bedanken voor hun inzet. 

Namens de Pleinmarktcommissie

Ton Kruitbosch, voorzitter
Jan van den Bersselaar, secretaris
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het kerkhof. Ook bestaat de mogelijkheid om in overleg met de beheer-

groep een plaats te reserveren voor een toekomstig graf. Er zijn door de

beheergroep en de vele vrijwilligers heel veel werkzaamheden verricht

om tot dit mooie resultaat te komen.

Ook het reguliere onderhoud wordt - in weer en wind - uitgevoerd door

de vrijwilligers; denk hierbij aan het bijhouden van de groenvoorziening,

paden en het op orde houden in het algemeen. Recent ben ik getuige ge-

weest van het herstel van een van de graven. Door de veelvuldige regen-

val vlak voor de Kerst was de deksteen verzakt en is met vereende

krachten de steen weer waterpas gelegd. Zonder onze vrijwilligers zou

onze begraafplaats er niet zo verzorgd uitzien.

De vrijwilligers nodigen u uit om eens een keer een bezoek aan de be-

graafplaats te brengen om met eigen ogen te zien wat er tot stand is ge-

bracht.

Namens de locatieraad Loenen/Eerbeek,

Henk Gerritsen.

KINDERZEGEN 2015

Een hand op het hoofd leggen van je kind, we doen het allemaal wel eens.

Het is een teken van zorg en verbondenheid voor je kind. Het is ook een

teken van zegening en bescherming: ‘ik wil al het goede voor jou, dat je be-

hoedt wordt voor alle kwaad’. Dat de goede God deze mens, dit kind, be-

schermt en zegent in het leven: dat kan ook een uiting zijn van geloof.

Voor een kinderzegen zijn alle kinderen en hun ouders welkom
op zondag 1 februari a.s. om 12.00 uur

in de H. Martinuskerk  in Twello (Kerklaan 18)

We doen dit op de zondag voor ‘Maria Lichtmis’, het feest dat Maria en

Jozef hun kind Jezus aan God opdragen in de Tempel. Hiermee sluiten we,

40 dagen na de geboorte van Jezus, het kerstfeest af. We houden een korte

en ontspannen gebedsdienst, waarin we luisteren naar een verhaal, allemaal

een kaars aansteken bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan de dopelin-
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Uitzenddata vieringen via radio RTV-Veluwezoom

Voor degene die geen mogelijkheid heeft om de vieringen uit de H Anto-
nius Abtkerk uit Loenen via de TV of Computer te zien, is er de mogelijk-
heid om de vieringen terug te beluisteren via de radio-uitzending van
RTV-Veluwezoom. RTV-Veluwezoom heeft een groot bereik en is in grote
delen van de parochie Franciscus en Clara te ontvangen.

U kunt de radio afstemmen op 107.5 mHz , UPC 93.1mHz, KPN interactief
op 974 of Glashart op 3045. Of het geluid via de TV (tekst TV) UPC kanaal
S15/ 256mHz, KPN interactief 574, of Glashart op 2045.

De uitzendingen van de vieringen uit Loenen vinden plaats op de zondag-
avonden 11 januari, 1 februari, 22 februari en 15 maart,  om 20.00 uur.

Locatieraad Loenen-Eerbeek

Filmavond

Op vrijdag avond 21 november 2014 werd er een film gedraaid in het pa-
rochiehuis in Loenen. Het werd georganiseerd door Nolda en Gerda van
de RK kerk. Eerst werden we welkom geheten en kregen we een kopje
koffie. Vervolgens werd er een heel mooi gedicht voorgelezen door Gerda. 

Toen werd de film aangezet: “As it is in heaven”. Het was een zeer aanspre-
kende film met een boodschap. Ik werd er zelf emotioneel van. Het ging
om een beroemde violist en dirigent van een orkest. In zijn latere leven
ging hij terug naar zijn geboortedorp omdat hij ziek was. Daar ging hij een
kerkkoor oprichten en hij wilde proberen om de mensen vanuit hun hart
te laten zingen, wat niet altijd makkelijk was. Op het laatst kreeg hij een
hartaanval net op het punt dat ze in Salzburg tijdens een korenfestival
moesten optreden. Het koor stond op hem te wachten terwijl de dirigent
aan het sterven was tegen de radiator van de toiletten. Ongeduldig van het
wachten begonnen de zangers uit zichzelf te zingen. Iets wat de dirigent
hun altijd aangemoedigd had. Via een rooster in het plafond had de dirigent
het gezang gehoord en hij sterft met een gelukkige lach op zijn gezicht. 

De moraal: Laten we met zijn allen met ons hart spreken en zingen.
Céline Nijhof
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Zondag 8 februari - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito

Celebrant: pastor Hofstede

Intenties: Tonia Klomp / Henrica Johanna Reusken / 

overl. echtpaar Kamphorst-Van Schaik / 

Willem Joseph Visseren / overl. ouders Klomp-Koers / 

overl. fam. Bijvank.

Zaterdag 14 februari - 19.00 uur
Woord en Comm. Viering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito

Voorganger: pastor Kantoci  

Intenties: overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde / Willem Joseph Visseren / 

overl. fam. Bijvank. 

Zondag 22 februari - 10.00 uur
Woord en Comm. Viering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito

Voorganger: Jan Oude Voshaar

Intenties: Antonis Martinus Kamphorst / Antonia Grada Klomp / 

Willem Joseph Visseren / overl. ouders Tiedink-Streppel /  

overl. fam. Bijvank.

Zaterdag 28 februari - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito

Celebrant: P. Daggenvoorde  

Intenties: Geert Mulder / Willem Joseph Visseren / 

overl. ouders Uiterweerd-ten Broek / overl. fam. Bijvank /

Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt / 

Berendina Hendrika Rissewijck-Blom / 

Antonia Wilhelmina Maria Linthorst-Pijnappel.

Vieringen
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Begraafplaats Loenen 

Onze begraafplaats heeft een ingrijpende aanpak achter de rug. Na zorg-

vuldig overleg met de locatieraad en op advies van de beheergroep van de

begraafplaats is besloten om tot ruiming over te gaan van de graven waar-

van de verlenging van de grafrechten niet betaald werd en de graven waar-

van de rechthebbende niet gevonden kon worden. In verband met de

herinrichting zijn, in overleg met de rechthebbende, twee graven verplaatst. 

Met veel respect is de ruiming en verplaatsing in augustus 2014 van start

te gaan. Er bereikten ons positieve, maar ook enkele negatieve signalen.

Het kerkhof was rommelig en slordig, met andere woorden het zag er niet

uit. Wat men niet besefte was dat er heel wat komt kijken bij ruiming en

herinrichting om dit zorgvuldig en respectvol uit te voeren.

We zijn nu ruim een half jaar verder en wie nu de begraafplaats bezoekt

zal zien dat het weer een verzorgde begraafplaats is. De bestrating is ver-

nieuwd er is een bomenlaan aangeplant, en voor de stoffelijke resten uit de

geruimde graven is een keurig verzamelgraf gerealiseerd. Hierop wordt een

gedenksteen van ruwe natuursteen geplaatst met een opschrift dat recht

doet aan de overledenen, parochianen en evacués, die tijdens de oorlog

zijn gestorven en bij ons op het kerkhof begraven waren.

Verder is de beheergroep bezig met plannen om een columbarium / urnen-

muur te realiseren. In de locatieraad is met de beheergroep overlegd en

een keuze gemaakt. Op het kerkhof is met rood/wit lint aangegeven waar

de urnenmuur gerealiseerd zal worden. Afhankelijk van de weersgesteld-

heid en na financiële goedkeuring van het bisdom wordt op afzienbare tijd

begonnen met de uitvoering. We hebben dan diverse mogelijkheden om

overledenen een laatste rust-/gedenkplaats te bieden. Begraven, ver-

strooien op het verstrooiveld, het plaatsen van de urn in een urnenkelder

of urnenmuur.

Door de herinrichting van de begraafplaats is er ruimte en mogelijkheid

gekomen om nieuwe graven te realiseren. Opvulling van de opengevallen

plaatsen zal, komende door de hoofdingang, geschieden vanaf het begin van


