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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.  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
Secretaris 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    
Mevr. Irene Roelnds tel. 0313-652488

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
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 25 september 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 13 augustus 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 
? Jolanda v.d. Brink-Aartsen

Kopĳ inleveren vóór donderdag 17 september 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 stagiair op de pastorie

Onlangs hebben we roepingenzondag gevierd. Tijdens  de weekendliturgie
hebben we aandacht en gebed gevraagd voor de invulling van de ambten in
de kerk, met name het priesterschap en het diaconaat. We spreken van de
vervulling van ambten als we het professionele pastorale werk in de kerk
aanduiden. Maar de uitoefening van taken in de kerkgemeenschap is aller-
minst ambtelijk  bedoeld! En met professioneel bedoelen we in de kerk
niet dat je je werk zo correct en beroepsmatig mogelijk uitoefent, maar
dat je het als gelovige met hart en ziel doet. En dat je er daarom met heel
je persoon voor staat. Dat betekent professie ook letterlijk. Denk maar
aan de professie van iemand die zuster of broeder wordt. Hij of zij gaat er
voor staan om uit te spreken met hart en ziel te willen toetreden tot een
orde of congregatie. 

Vanouds wordt de uitoefening van werk in de kerk een roeping genoemd.
In onze taal vind je dat terug in het woord ‘beroep’ waarmee een baan
wordt bedoeld. Kerkenwerk wordt roeping genoemd omdat je het doet
voor iemand die jou hélemaal aanspreekt. Roeping is dat je met al je kun-
nen en falen, hebben en houden, met alle spreekwoordelijke vezels in je lijf
en met heel je persoonlijkheid antwoord geeft op ‘het beroep’ dat Jezus op
je doet. 

Na de zomer komt een priesterstudent stage lopen in de Franciscus en
Clara parochie en de Emmausparochie. Ronald den Hartog (42). Tot voor
kort had hij naast de parttime studie een betaalde baan als vertegenwoor-
diger en verkoper van computersystemen voor bedrijven. Inmiddels heeft
hij zijn baan opgezegd en zijn huis in Culemborg verkocht om twee jaar
stage te gaan lopen bij mij en de andere leden van de pastorale teams van
onze parochies. Vanaf half augustus huurt hij op de pastorie in Twello een
kamer. Ik ben blij met zijn komst. De beide parochiebesturen en pastorale
teams verwelkomen hem hartelijk bij ons!

Paul Daggenvoorde
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In Memoriam

Op 3 juli 2015 is overleden 

Elisabeth Theodora Elshof-Braam

in de leeftijd van 87 jaar. 
Zij was woonachtig aan de Huygenslaan te Eerbeek. Op donderdag
9 juli 2015 was de plechtige uitvaartdienst in de H. Antonius Abt
kerk te Loenen, waarna de begrafenis plaats vond op het parochi-
ële kerkhof.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
Gods troostende zegen toe.

Oecumenisch reisje naar Utrecht
Het oecumenisch reisje ging dit jaar op 28 juni 2015 naar Utrecht voor
een bezoek aan de Oud Katholieke Kathedraal, een bezoek aan museum
Speelklok, een boottocht over de Utrechtse grachten en het afsluitende
diner bij Pijnappel en Klarenbeek.

De bus vertrok al vroeg om 8.00 uur vanaf het Jeugdhuis in Loenen. Met
de eerste goedgehumeurde groep aan boord gingen op weg naar Klaren-
beek. Nadat ook de laatste deelnemers waren gearriveerd gingen we iets
na 9.30 uur verder naar Utrecht.
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Ons kerkhof

De renovatie en herinrichting van ons kerkhof is nagenoeg gereed.
Het laatste onderdeel, de urnenmuur, wordt eind augustus voor-
zien van de granieten voorzetplaatjes en is dan ook gereed. 

Daarom zal in de dienst van zaterdagavond 19 september deze ur-
nenmuur worden ingezegend door pastoor Daggenvoorde. Hoe
precies  en in welke vorm is op dit moment nog niet bekend. Houd
daarvoor de plaatselijke weekbladen in de gaten.

De beheerscommissie
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Het leek er op, dat we ruim op tijd waren, maar een in de aanloop naar de
Tour de France georganiseerde wielertocht gooide bijna roet in het eten.
Uiteindelijk waren we nog net op tijd om 10 uur bij de kathedraal. 

We hebben een mooie dienst bijgewoond, waarbij het koor extra van zich
liet horen als afsluiting van het seizoen. Na een kopje koffie kregen we uit-
leg bij het ontstaan van de oud katholieke kerk, de schuilkerk en de kathe-
draal. Daarna was er gelegenheid voor het bezichtigen van de kerk. 

Rond 13.00 uur vertrokken we te voet door de mooie oude binnenstad
naar museum Speelklok. Daar genoten we van hele kleine tot gigantisch
grote zelfspelende instrumenten. Onze jonge gids gaf een heldere uitleg en
leuke demonstraties van de instrumenten.

Er was een tijd dat de balzalen de voorkeur gaven aan de aanschaf van een
groot zelfspelend orgel boven het inhuren van een life band. Op het orgel
kon moderne jazzmuziek worden gedraaid.

Het mooie weer en het gezellig drukke oude centrum was voor iedereen
aanleiding om ook deel te nemen aan de boottocht. Het was nog even
spannend of ook voor iedereen plek was op de boot, maar met enig in-
schikken lukte dat. Het is een mooie ervaring om de binnenstad ook eens
vanaf het water te verkennen.

Aan het eind van de middag vertrok de bus weer naar Klarenbeek voor
het afsluitende diner. De deelnemers hebben genoten van deze dag van het
10e oecumenische uitje.

Waar we volgend jaar heen gaan weten we nog niet, maar goede ideeën
zijn altijd welkom.

Tonny van Hensbergen
Gerda Schiphorst
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Vieringen
Zondag 2 augustus - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Hofstede
Intenties: overl. fam. Klomp-Koers / Jaargetijde Johannes Henricus Klomp /

Willem Joseph Visseren / overl. fam. Bijvank / Riet Blom Tijhuis.

Zaterdag 8 augustus - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: Henricus Gerardus Hafkamp / overl. ouders Uiterweerd-ten

Broek /  Jacoba Maris Seesink-Ophof / Willem  Joseph Visseren /
overl. ouders Streppel-Stoer / Annie Harmsen-Hafkamp. 

Zondag 16 augustus - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen
Celebrant P. Kantoci
Intenties: Nolda en Geert Elgersma-Sanders / Antonia Wilhelmina Maria

Linthorst-Pijnappel / Antonia Grada Klomp / Henrica Johanna
Reusken / Willem Joseph Visseren / Riek Schotman / Harm de
Krosse / overl. ouders Stoer-Tiedink / overl. fam. Reusken-Peters.

Zaterdag 22 augustus - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant P.  Sebastian 
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. echtpaar Kamphorst-v. Schaik /

Tonia Klomp / overl. echtpaar Meurs-vd Linde / overl. fam. Bijvank
overl. ouders Tiedink-Streppel / overl. ouders Diks-Reulink / 
Antoon Diks  / Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt.

➔
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Zondag 2 augustus - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Hofstede
Intenties Willem Joseph Visseren / Johannes Martinus Revenberg.

Zaterdag 5 september - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen.
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: Geert Mulder / Jacoba Maria Seesink-Ophof / Nolda en Geert

Elgersma-Sanders / overl. fam. Klomp-Koers / Willem Joseph
Visseren / overl.fam. Bijvank / overl. ouders Tiedink-Streppel.

Zondag 13 september - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Antonia Grada Klomp / Willem Joseph Visseren.

Zaterdag 19 september - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Daggenvoorde
Intenties: Tonia Klomp / overl. ouders Uiterweerd-ten Broek / 

overl. echtpaar Kamphorst-v.Schaik / Willem Joseph Visseren /
overl. fam. Bijvank / Ben en kleinzoon Thomas Stuivenbelt.

Zondag 27 september - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: overl. echtpaar Meurs-vd Linde / Henricus Gerardus Hafkamp /

Antonia Wilhelmina Maria Linthorst-Pijnappel / Willem Joseph
Visseren / Riet Blom-Tijhuis.

Zondag 4 oktober: Viering in Twello!


