
Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan

het Parochiesecretariaat

Juni 2015
Jaargang no. 52

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 26 juni 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 11 juni 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 Pastoraatgroep 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 18 juni 2015
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
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Een kleine impressie van de reis naar Lourdes

Na een zeer korte nachtrust reden we naar Apeldoorn om vandaar, met
nog andere bedevaartgangers uit de parochie, met de bus naar Schiphol te
gaan. De vliegreis verliep voorspoedig. Op het vliegveld stond er een bus
die ons rechtstreeks naar hotel Florida bracht. Hier hebben wij de rest van
ons verblijf geluncht, gedineerd en geslapen; alles was goed verzorgd.
‘s Avonds was er een welkomstviering, waarin Kardinaal Eijk voorging, ge-
assisteerd door zeer veel priesters.

De eerste dag werd er na een eucharistieviering een grote groepsfoto ge-
maakt, wat met ongeveer 1300 mensen niet meeviel. Daarna zijn we met
onze eigen groep (ongeveer 35 man/vrouw) koffie gaan drinken om aan-
sluitend de kleine kruisweg te bidden. Na het diner, waarin we gedurende
twee min. stilte onze doden herdachten, gingen we naar de Bernadettekerk
om de Avond van Barmhartigheid bij te wonen. Ieder die aanwezig was
kon, als je dat wilde, biechten bij een van de aanwezige priesters.

Dinsdag konden we ‘s avonds deelnemen aan de Lichtprocessie. Met zeer
velen liepen we met brandende kaarsen, biddend en zingend rond, om te
eindigen bij de grot.

Woensdag was er een internationale mis in de Pius X-basiliek. Er waren
zeer veel mensen van allerlei nationaliteiten die in hun eigen taal de gebe-
den hoorden uitspreken. Kardinaal Eijk vertelde aan de aanwezigen dat er
met het aartsbisdom Utrecht een 103 jarige mevrouw was meegereisd.
‘s Middags zijn we naar de Bernadettekerk gegaan voor de handoplegging,
waarna we, langs de rivier lopend, aan het eind van de wandeling op een
groot grasveld koffie/thee aangeboden kregen.

Donderdag was de dag van de excursies. Maar eerst gingen we naar de
grot voor een eucharistieviering. Daarna splitste de groep zich. Enkelen
gingen met de bus naar de Pyreneeen, anderen gingen met Titus mee.
s Avonds hebben wij onze hotelleider Titus Donders (voor zijn prachtige
verhalen) en onze hotelpastor Paul Daggenvoorde (voor zijn inspirerende,
bezielende leiding) met een lied en een cadeautje bedankt.
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De volgende dag hadden we de koffers klaarstaan voor vertrek. Voor de
vroege vogels was er nog in intieme kring in het kapellen heiligdom een
zeer mooie eucharistieviering.

Niet alles wat we hebben meegemaakt is verteld b.v. ons bezoek aan het
Bernadette-museum, bezoek aan het cachot en het kerkhof, waar de hele
familie Soubirous begraven ligt,  maar dat zou te veel worden. Alles bij el-
kaar was het een sfeervolle, inspirerende, bezielende maar ook een ver-
moeiende reis.

Betsie en Tony Klomp
An Hoogervorst-de Vries

In Memoriam

Op 11 mei 2015 is overleden 

Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Kooiman

in de leeftijd van 80 jaar. Zij was woonachtig aan Horstweg te  
Loenen. Op maandag 18 mei 2015 was de plechtige uitvaartdienst 
in de H. Antonius Abt kerk te Loenen. 
Hierna vond de begrafenis plaats op het parochiële kerkhof.
Wij wensen haar zoon Herman, schoondochter Diny en verdere 
familie, Gods troostende zegen toe.
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leende auto heen en weer gebracht. In de afgelopen 50 jaar is Ben be-
stuurslid en penningmeester geweest. Ook Ben Nijhof heeft te kampen
gehad met gezondheidsproblemen en elke keer klautert hij bij de wal op
en is het een goed teken als hij eerst maar weer met het koor kan zingen.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet en onderscheidt
hem graag met de Sint Gregorius Draagspeld “50” in Goud.

Wim Klomp is begonnen als koorknaap bij het Caeciliakoor uit Loenen,
dat net zo oud is als de 
H. Antonius Abtkerk in Loenen, dus al meer dan 100 jaar. Bijna 7 jaar gele-
den is door een fusie het huidige koor Con Spirito tot stand gekomen. Tij-
dens die, beslist niet gemakkelijke overgangsperiode, was Wim Klomp
voorzitter. Nu voert hij al jaren, met verve, de functie van vicevoorzitter
uit. Harry Hoekstra bedankt Wim voor zijn inzet van de afgelopen 56 jaar
en overhandigt hem graag de St. Gregorius Draagspeld “55” in Goud.

Vanzelfsprekend werden alle jubilarissen, door bestuurslid Mia Janissen, in
de bloemetjes gezet.

Tot slot werd het woord gevoerd door Bert Meurs, voorzitter van de loca-
tieraad Loenen / Eerbeek. Hij prees het koor in zijn algemeenheid voor
hun inzet, wat zeker tot uitdrukking komt bij de fraaie uitvoering van de
liederen. Zijn waardering werd onderstreept met het aanbieden van bloe-
men door de penningmeester van de locatieraad, Harrie Gabriël.

Gezellige avond
Na afloop van de viering maakten bijna alle aanwezigen van de gelegenheid
gebruik om de jubilarissen te feliciteren en was er nog een gezellige nazit
met koffie en gebak in het aangrenzende parochiehuis.  
Aansluitend werd binnen de eigen gelederen de gezellige avond voortgezet
met een drankje en een hapje.
Heeft u ook zin om uw stem letterlijk te laten horen en om te genieten
van de gezellige sfeer binnen het koor, kom dan eens vrijblijvend naar een
repetitie op woensdagavond of neem contact op met de voorzitter, Harry
Hoekstra (06) 20 75 92 00 of met de dirigent,
Corné de Haan (06) 12 39 86 92.
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R.K. Koor CON SPIRITO huldigt 3 jubilarissen

Jubilea
Zaterdag 18 april was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito
uit Loenen en Eerbeek. Het 29 leden tellende koor vierde feest, omdat het
in hun midden maar liefst 3 jubilarissen had: Tonnie Klomp 50 jaar lid van
het koor, Ben Nijhof 50 jaar en Wim Klomp 56 jaar. 

Het koor Con Spirito is ontstaan uit een fusie tussen het Caeciliakoor uit
Loenen en het Paus Johanneskoor uit Eerbeek. Laatstgenoemd koor is in
april 1965 opgericht, deze maand dus 50 jaar geleden.

Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius Abtkerk te Loe-
nen, voortreffelijk geleid door Jan Oude Voshaar uit Hall, werden de jubila-
rissen, te midden van de parochianen,  in het zonnetje gezet door de
voorzitter van het koor, Harry Hoekstra. 
Aan het begin van zijn toespraak gaf de voorzitter blijk van zijn gemengde
gevoelens, omdat hij acht dagen geleden een toespraak had gehouden tij-
dens de uitvaart van het overleden koorlid Nolda Elgersma.

Harry Hoekstra prijst zich gelukkig met zijn geweldige koor, dat een
hechte band heeft. Die band blijkt uit het gemiddeld aantal jaren dat men
lid blijft. Dat is maar liefst 27 jaar!

Tonnie Klomp, aldus de voorzitter, is één van de medeoprichters van het
eerdergenoemde Paus Johanneskoor. Toen er in de begintijd in Eerbeek
nog geen parochiehuis was, verzorgde Tonnie ongeveer 25 jaar lang de kof-
fie tijdens de repetities. Ook door zijn bijdrage aan kascontroles en de
feestcommissie heeft Tonnie Klomp in zijn 50 jaar bij het koor zijn straatje
wel schoon geveegd. Door een chronische ziekte laat hij zich niet vloeren
en bij een dergelijke doorzetter hoort, volgens Harry Hoekstra, de Sint
Gregorius Draagspeld “50” in Goud.

Ben Nijhof heeft, volgens Harry Hoekstra, erg uitgekeken naar zijn jubi-
leum. Ook hij is medeoprichter van het Paus Johanneskoor. Ben heeft vaak
de eerste dirigent van het koor, Pater v.d. Willik uit Warnsveld, met een ge-

5

Dopen

Op zondag 14 juni zullen er in de Ant. Abt kerk te Loenen, twee kinderen
worden gedoopt. Te weten:

- Roos Klomp, dochter van Marcel Klomp en Judith Arendsen
woonachtig aan de Hackfortweg te Loenen

en 
- Jochem Hesselink, zoon van Bart Hesselink en Sanne Hesselink-v.d.

Hurk
woonachtig aan de Kraaiheide te Eerbeek.

We vragen Gods zegen voor de dopelingen en wensen beide families een
zinvolle doopviering toe.
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Vieringen
Zondag 7 juni - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: J. Oude Voshaar 
Intenties: Cor Hoogervorst / overl. fam. Klomp-Koers / 

Willem Joseph Visseren / overl. ouders Streppel-Stoer / 
Jacoba Maria Seesink-Ophof / overl. fam. Bijvank / 
Riet Blom-Tijhuis / overl. fam. Derksen-Hafkamp

Zaterdag 13 jun - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen
Celebrant P.  Sebastian
Intenties: Grada Klomp / overl. ouders Uiterweerd-ten Broek / 

overl. fam. Bijvank / overl. echtpaar Kamphors-v. Schaik /
Nolda en Geert Elgersma-Sanders / Willem Joseph Visseren

Zondag 21 juni - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen  m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant P.  Hofstede
Intenties: Henricus Gerardus Hafkamp / overl. echtpaar Meurs-vd Linde /

Tonia Klomp / Antonia Wilhelmina Maria Linthors-Pijnappel  /
overl. fam. Bijvank / Geert Mulder / overl. ouders Tiedink-Streppel /
Willem Joseph Visseren / Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt /
fam. Schiphorst-Streppe / overl. fam. Schut-Nijenhuis / 
Jan Schiphorst.

Zaterdag 27 juni - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: Pastor Vroom
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. fam. Bijvank / Antoon Diks /

overl. fam. Diks-Reulink
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Instalatie Jolanda vd Brink

Op zondag 10 mei heeft Pastor Ivan Kantoci tijdens de dienst Jolanda v.d.
Brink aan de parochie voorgesteld als lid van de Pastoraatgroep. Na het
voorlezen van de officiële bevestiging van de Bisschop en het parochie-
bestuur heeft zij deze functie aanvaard. 

Wij zijn erg blij dat Jolanda deze keus heeft gemaakt en zich in wil zetten
voor de geloofsgemeenschap, de kerk waar zij zich thuis voelt. Dat zij de
ogen en oren wil zijn van de geloofsgemeenschap naar het pastorale team .
Wij wensen haar een fijne samenwerking toe, ook met de pastoraatgroe-
pen van de andere locaties.

Vertrek Dorothea

Het algemeen bestuur van de congregatie van de zusters van de H. Maria
Magdalena Postel (smmp) heeft Pastor Dorothea Brylak benoemd tot
econoom van de congregatie. Pastor Brylak heeft deze functie aanvaard
en gaat per 1 juli de Franciscus en Clara parochie verlaten. Op vrijdag 3
juli nemen wij afscheid van haar tijdens een vesperdienst in de H. Marti-
nuskerk in Twello. 

Als u niet in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn zou u een
kaartje kunnen schrijven en deze in de brievenbus bij de RK kerk doen
dan nemen wij deze mee naar de vesperdienst. Als afscheidscadeau vraagt
zij een bijdrage voor een nader te bepalen missieproject van haar con-
gregatie.

Met vriendelijke groet de Pastoraatgroep.


