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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

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

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 



KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 29 mei 2015
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 Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 14 mei 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 vacant  

Catechese vacant 

Liturgie Gerda Havekes    tel. 055-5051753
e-mail M.Havekes.3@kpnplanet.nl                                             

Kopĳ inleveren vóór donderdag 21 mei 2015
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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Van de Locatieraad

Omzien naar elkaar

In een tijd waarin de overheid aan stuurt op mantelzorg en participatie
kunnen wij als kerkgemeenschap in onze eigen omgeving ogen en oren
openen en signaleren of er mensen zijn die op de een of andere manier
aandacht en of hulp nodig hebben.
We krijgen wel eens te horen dat er iemand ziek is of was en vanuit de
kerk geen enkele blijk van aandacht heeft gekregen.
De Locatieraad doet een oproep aan iedereen die in zijn/haar omgeving
mensen weet die ziek zijn, behoefte hebben aan bezoek of mogelijk ver-
eenzamen, dit onder de aandacht te brengen bij het secretariaat zodat er
gezorgd kan worden dat er actie wordt ondernomen.

Informatievoorziening

Alle parochianen krijgen een maal per maand het Parochieblad thuis be-
zorgd. Hierin staat alle actuele informatie. We kunnen ons ook voorstellen
dat er mensen zijn die op een andere manier geïnformeerd willen worden,
te denken valt bv. aan E-mail.
Die parochianen of belangstellenden kunnen via het secretariaat laten
weten wat voor hen de meest voor de hand liggende informatievoorzie-
ning is. We zullen dan kijken of we aan deze vraag kunnen voldoen.

Toekomst Eerbeek

Over de toekomst van de Heilige Geestkerk is op dit moment nog niets
bekend. De kerk staat te koop maar er zijn nog geen geïnteresseerden.
De vrijwilligers zorgen er nog steeds voor dat de kerk en omgeving er
netjes uitzien.
We willen de geloofgemeenschap graag in stand houden en met elkaar in
contact blijven. Hoe zouden we dit kunnen realiseren? De Locatieraad
denkt hier over na en er zijn ook een aantal parochianen die hierover
meedenken.
Is er belangstelling voor contact momenten waarbij we samenkomen in
een locatie in Eerbeek om bij elkaar te zijn, samen te bidden, verdiepings-
bijeenkomst, gewoon met elkaar in gesprek zijn enz. Wij horen graag van u
of er ideeën/suggesties zijn waar wij mee verder kunnen. Graag via het
secretariaat per mail of telefonisch.
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Bedankt
Beste vrienden en vriendinnen,

Mede namens Mies, kinderen en kleinkinderen, wil ik jullie nogmaals bedan-
ken voor de geweldige afscheidsbijeenkomst van zondag 22 maart. Het was
hartverwarmend door de vele sympathieke woorden die gesproken wer-
den alsook door de vele parochianen die hun belangstelling toonden.
Het geheel was fantastisch georganiseerd en er heerste een heerlijk ambi-
ance.

Ook de kinderen waren enthousiast over de amicale sfeer die ze mochten
ervaren. Eveneens hartelijk dank voor de vele cadeaus en de prachtige
bloemen die we mochten ontvangen en in het bijzonder het boekje met de
prachtige aquarellen van de hand van Gerard Schut. De bloemen staan nu
bij Mies op haar kamer te pronken. Bijzonder ook onze dank voor het ge-
weldig optreden van ons koor Con Spirito.

We hebben in de afgelopen jaren, vooral in de begintijd, heel wat proble-
men moeten oplossen. Dat alles is door de fantastische samenwerking bin-
nen het bestuur / LC raad tot een goed einde gekomen. Er is veel bereikt,
zoals Bert ook memoreerde. We hadden  dan ook een fantastisch team Dit
kon ook door de geweldige inzet van vele, vele vrijwilligers die zo spontaan
hun medewerking verleenden, alsook door de financiële ondersteuning van
de Stichtingen in Loenen en Eerbeek en de parochiehuizen. Daarvoor ben
ik jullie allemaal veel dank verschuldigd. Ik heb ondanks de grote drukte en
inspanningen, heel veel plezier beleefd aan deze periode. Mies heeft mij
daar steeds fantastisch meegeholpen. Het gaat jullie allen goed en dankzij
de televisie kan ik de vieringen in Loenen elk weekend met jullie meevie-
ren.

Mede namens Mies, onze hartelijke groeten en ....tot ziens
Frans Hoffmann

Ons nieuwe adres is ( miv 1 april)
Villa Hoefstaete
Appartement 2
Vossenlaan 26
3735 KN Bosch en Duin. ( gem Zeist)
Tel 030 - 3035710
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De kosten bedragen  € 60,- per persoon voor het totale programma en
€ 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 1 juni 2015 overmaken op
rekeningnummer  NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in
Loenen.

Ons kerkhof
Wie nu op ons kerkhof komt ziet dat er volop gewerkt wordt aan het
columbarium of urnenmuur. Deze urnenmuur zal bestaan uit 21 nissen
waarin, in elke nis, twee urnen geplaatst kunnen worden. De muur is
zodanig gesitueerd dat er een uitbreiding aan weerszijden mogelijk is.
Het terrein voor de urnenmuur zal worden ingericht voor het plaatsen
van urnenkeldertjes, zoals die achterop het kerkhof, waarin ook twee
urnen geplaatst kunnen worden. Wanneer dit alles gerealiseerd is kan er
dus gekozen worden uit begraven, het plaatsen van urnen in een urnen-
muur of  urnenkeldertje. Ook het verstrooien van as is op ons kerkhof
mogelijk.
Ook is inmiddels op het graf, achterop het kerkhof, waarin de stoffelijke
overschotten van de geruimde graven zijn herbegraven een monument ge-
plaatst met de tekst:

In herinnering aan de parochianen die op deze plek zijn herbegraven
als ook aan de geëvacueerden die ons ontvallen zijn in 1940-1945

Door het ruimen van de graven is de mogelijkheid ontstaan, vooraan
rechts op ons kerkhof, een zodanige herinrichting te realiseren dat er
meer ruimte gelaten kan worden tussen de graven waardoor het delven
van de graven vanaf nu machinaal mogelijk is. Dit is noodzakelijk in verband
met wetgeving. Dit heeft tevens tot gevolg dat de uitgave van nieuwe gra-
ven zich zal beperken tot de eerste drie vakken rechts, komend vanaf de
kerk. Wel heeft men dan de mogelijkheid binnen deze drie vakken een
plaats te kiezen. Ook is er de mogelijkheid binnen deze drie vakken een
plaats te reserveren als men 75 jaar of ouder is. Een verzoek voor het re-
serveren kan men kenbaar maken op het parochiesecretariaat.

De beheerscommissie.    
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Oecumenisch uitje op zondag 28 juni 2015

Op zondag 28 juni zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit
jaar bezoeken we de Oud-Katholieke Kathedrale- en Parochiekerk van
Utrecht. 

We vertrekken in de vroege ochtend vanuit Loenen (8.00 uur)  en Klaren-
beek (8.30 uur). In Utrecht wonen we vanaf 10.00 uur de dienst bij. Het zal
een dienst zijn, waarin veel wordt gezongen. Meteen aansluitend op de
viering krijgt u koffie of thee aangeboden in het naastgelegen congres
centrum 'In de Driehoek'.

Rond twaalf uur start de rondleiding door de kathedraal en de oude
schuilkerk. De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Bij een flink deel
van van de rondleiding kunt u gaan zitten. 

In de middag bezoeken we eerst het draaiorgelmuseum Speelklok voor
een muzikale rondleiding (13.30 uur) en vervolgens is er een boottocht
(15.00 uur) door de grachten in het centrum van Utrecht. Een lunch is niet
inbegrepen. We adviseren u ze;f een lunch mee te nemen.

Wie afziet van het bezoek aan het museum of van de boottocht kan er
voor kiezen om een deel van de middag op een andere manier in het
centrum van Utrecht door te brengen. In het centrum van Utrecht zullen
korte afstanden van minder dan een kilometer te voet moeten worden
afgelegd. Als dat voor u een probleem is zoeken we een oplossing. Meld
het even vooraf bij de organisatie als u b.v. een rollator wilt meenemen.

In het geval u afziet van het bezoek aan het museum of gratis entree heeft
met een museum jaarkaart krijgt u € 10,- terug van de organisatie. Dit is
ook van toepassing als u afziet van de boottocht.

Omstreeks 16.30 uur vertrekt de bus weer naar Klarenbeek voor het het
diner bij restaurant Pijnappel.
U kunt zich opgeven bij Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of Tonny van
Hensbergen (tel. 055-5051014). U kunt ook mailen naar 
gerdaschiphorst@kpnmail.nl of tvhensbergen@hetnet.nl.
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Lezing Paus Franciscus in Kerk en wereld
Journalist en Vaticaankenner Stijn Fens is op donderdag 9 april te gast in
het Emmaüshuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn. Hij spreekt dan over de
invloed en betekenis van Paus Franciscus in Kerk en wereld. 

Na zijn lezing is er ruimte voor vragen en uitwisseling. De lezing begint om
20.00 uur; zaal open vanaf 19.45 uur. De entree is € 5. Belangstellenden
zijn van harte welkom. Uw aanmelding vooraf wordt, vanwege beperkte
plaatsruimte, op prijs gesteld via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055-
526 65 00. 

In Memoriam

Op 3 april 2015 is overleden 

Rinolda Maria (Nolda) Elgersma–Sanders

in de leeftijd van 68 jaar. Zij was woonachtig aan Kieveen 21 te
Loenen. Op vrijdag 10  april  2015 was de plechtige uitvaartdienst 
in de H. Antonius Abt kerk te Loenen. 
Hierna vond de crematie plaats in het Crematorium te Dieren.
Wij wensen haar kinderen en verdere familie, Gods troostende
zegen toe.
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Vieringen
Zaterdag 2 mei - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: Pastor Brylak 
Intenties: Willem Joseph Visseren / Jacoba Maria Seesink-Ophof  / 

Cornelia Catarina Heijhoff-Jansen / overl. fam. Bijvank  /  
Riet Blom-Tijhuis / Nolda en Geert Elgersma-Sanders

Maandag 4 mei,   
Dodenherdenking op het Ereveld in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorgangers: Pastor Brylak en ds. van Driel.  Aanvang 11.30 uur

Zondag 10 mei - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: Pastor Kantoci
Intenties: overl. fam. Klomp-Koers / Henk Derickx / Grada Klomp /  

Willem Joseph Visseren / overl fam. Bijvank / Geert Mulder /
overl. ouders Tiedink-Streppel

Donderdag 14 mei,  Hemelvaartsdag - 9.00 uur
Eucharistieviering in Loenen
Celebrant P. Sebastian

Zaterdag 16 mei - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen,
Voorganger: Pastor Vroom
Intenties: Tonia Klomp / overl echtpaar Kamphorst-v Schaik / Jaaargetijde

Johanna Maria Klomp-Streppel / Willem Joseph Visseren  /
overl. ouders Uiterweerd-ten Broek / overl. fam. Bijvank / 
Antonia Wilhelmina Maria Linthorst - Pijnappel  /  
overl. ouders Boerkamp – Havekes
Voor de op 18 mei 2007 overleden vader Seamus Carrel

Zondag 24 mei - 10.00 uur
Qecumenische Viering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorgangers: Ds. van Driel en pastor Kantoci
Tijdens deze viering worden twee kinderen gedoopt. 
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Zondag 31 mei - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen
Celebrant Pastoor P Daggenvoorde
Intenties: Jaargetijde Henrica Johanna Reusken / Willem Joseph Visseren / 

overl fam. Bijvank / overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde / 
overl. ouders Theo en Marie Hamer-Harmsen  / 
overl. ouders Kruitbosch-Jansen / Henricus Gerardus Hafkamp

Zondag 12 april zĳn gedoopt:
Duuk Hermanus Bloem
Duuk is de zoon van Vincent Bloem en Karin Bloo.
Zij wonen aan Klaproos 7 te Klarenbeek.

en

Zoë Gaby Aurelia Hendriksen
Zoë is de dochter van Jeroen Hendriksen en Laura Vredegoor.
Zij wonen aan de Oudhuizerstraat 5a te Klarenbeek.

Wij wensen dat de dopelingen en hun ouders zich thuis zullen voelen bij
onze geloofsgemeenschap.

Vastenactie
De vastenactie gehouden op school leverde het mooie bedrag op van
1100,50 euro. De actie vond in de vorm van bakstenen plaats, ieder kind
kon zijn eigen steentje versieren. Dit komt ten goede aan het klaslokaal dat
gebouwd word in Kashokoto.

De totale opbrengst van de vastenaktie was 1561,43 euro


