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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. Bert 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 Roelands 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. NL10 RABO  033.67.61.953
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 
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KLUSSENMORGEN H. GEESTKERK 29 april 2016
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 Clara:  

Kopĳ Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 14 april 2016.
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

Kopĳ inleveren vóór donderdag 14 april 2016
op het redactieadres:
Parochiesecretariaat, Hoofdweg 51, 7371 AE Loenen
Kopij bij voorkeur per e-mail (als Word-document zonder opmaak en
zonder foto’s): 
loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatgroep

Gerda Havekes    tel. 055-5051753
e-mail g.havekes3@kpnmail.nl 

Jolanda v.d. Brink-Aartsen tel. 055 5053234
Bruno v.d. Werff tel. 06 40472602

Vacature

Voor de kerk van Loenen zijn wij op zoek naar een koster. 

Er wordt bij toerbeurt een dienst gedraaid met de beide andere kosters.
De werkzaamheden van een koster bestaan uit 
- het openen van de kerk een half uur voor aanvang, 
- het aansteken van de lichten en kaarsen,
- het klaarzetten van de misbenodigdheden (boekjes, hosties etc.),
- het weer opruimen na de viering van het gebruikte,
- het sluiten van de kerk.

Wilt u een keer meelopen om te kijken wat het inhoud, dan horen we het
graag.

Voor verdere vragen kunt u terecht op het secretariaat.
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Sobermaaltĳd

Op 9 maart werd de sobermaaltijd gehouden. Er waren 35 personen naar
het parochiehuis gekomen  Na het welkomstwoord en openingsgebed
door pastor I. Kantoci werd er een schriftlezing en een overweging uitge-
sproken door ds. H.van Driel. 
Hierna werd de sobermaaltijd geserveerd, die door enkele vrijwilligers was
bereid. 
Twee vrijwilligers van Save the Children vertelden ons via beelden waar
deze organisatie voor staat. Save the Children is als kinderrechtenorganisa-
tie actief in meer dan 120 landen, vecht voor hun rechten en helpt kinde-
ren aan een betere toekomst door medische zorg, goed onderwijs en het
realiseren van betere leefomstandigheden. 
De collecte die werd gehouden bracht  262 euro op.
Pastor Kantoci sloot deze bijeenkomst af met een dankwoord.
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Gezellige middag in Eerbeek

De Kruiskerk heeft ons uitgenodigd om hun gezellige middag bij te wonen.
Deze wordt op de eerste woensdag van de maand gehouden van 14.30 tot
16.30 uur en vindt plaats in hun kerk.  De eerste keer beviel de aanwezi-
gen goed. Er was een interessante lezing over het ontstaan van de Veluwe.
De volgende keer is op 2 maart. Dan komt de nieuwe dominee zich voor-
stellen, Op 6 april is er een uitstapje gepland waarover later meer info
volgt. De laatste keer is op 4 mei. U hoeft zich niet van te voren op te
geven, de toegang is gratis. Er staat een collecteschaaltje bij de ingang.
Indien u vervoer nodig heeft kunt u dat melden op het secretariaat.

31 maart - middag voor thuiskĳkers!

Als pastoraatgroep denken we dat er intussen een aantal mensen zijn die
wel naar de H Mis in Loenen of op de TV kijken, maar verder weinig con-
tact meer hebben met de kerkgemeenschap. Omdat we niet weten om wie
het gaat, willen we graag hierbij een oproep doen om u te melden. Don-
derdag 31 maart organiseren we voor u een middag in het Pater Dekker-
huis. Van 15.00-16.30 uur.  We willen graag kennis met u maken, maar ook
een middag gezelligheid met koffie en een glaasje bieden. We kunnen met
elkaar wat praten en meteen kijken of er dingen beter kunnen. 
De ontvangst is gratis. We willen wel graag dat u zich van tevoren opgeeft
op het secretariaat: donderdag 10.00-12.00 tel. 055-5051263, of per mail:
loenen-eerbeek@franciscusenclara.com.  Wanneer u vervoer nodig heeft,
wilt u dat er dan bij vermelden? We zouden het erg fijn vinden u te ont-
moeten.
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Gedoopt

Op zondag 20 maart zal Tim Stuivenbelt 
worden gedoopt. Tim is de zoon van Bas en Moniek Stuivenbelt en broer-
tje van Iris.
Namens de geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek wensen wij Tim en zijn
ouders en zusje een gezegend leven toe.

Eerste H. Communie
Op zaterdag 12 februari werden de 13 kinderen die op 17 april hun eerste
H. Communie ontvangen voorgesteld aan de geloofsgemeeschap. Voorgan-
ger was P. Vroom en het Tussen koor uit Klarenbeek zorgde voor de muzi-
kale omlijsting.

Op zondag 17 april zullen deze 13 kinderen uit Klarenbeek, Eerbeek en
Loenen hun eerste Heilige Communie in de H. Antonius Abt in Loenen.
Pastoor Daggenvoorde gaat voor in deze Eucharistieviering.
Namens de geloofsgemeenschap wensen wij deze kinderen een gezegend
en vruchtbaar geloofsleven toe en dat zij een vreugdevolle dag met hun
ouders en familie mogen hebben.

Huwelĳk
Op zaterdag 30 april vindt de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk
van Paul Zegers en Linda Blom.
Namens de geloofsgemeenschap wensen wij het aanstaande bruidspaar
een gelukkig en gezegend huwelijksleven toe.
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Oecumenisch uitje op zondag 29 mei 2016

Op zondag 29 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit
jaar bezoeken we Deventer.

Op het programma staat:
- het bijwonen van een dienst in de Lebuïnuskerk,
- een korte rondleiding en een lezing door ds. De Gooijer over o.a. de

groene mannen,
- een bezoek aan het Geert Groote Huis met een lunch en een presenta-

tie,
- en een afsluitend diner bij Pijnappel in Klarenbeek.

Het vertrek is om 8.30 uur bij het Jeugdhuis in Loenen en om 8.50 uur bij
restaurant Pijnappel in Klarenbeek.

U kunt zich opgeven bij Ellly van der Gouw (tel. 0648034363),  Gerda Schi-
phorst (tel. 055-5051809) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014). U
kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@g.mail.com of 
tvhensbergen@hetnet.nl.

De kosten bedragen  €55,- per persoon voor het totale programma en 
€ 30,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 15 mei 2016 overmaken op
rekeningnummer  NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in
Loenen.

Deurcollecte

De collecte voor het vastenactieproject in Tanzania heeft het mooie be-
drag van € 207 opgebracht. 

Heel hartelijk dank hiervoor!  
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Vieringen

Zaterdag 2 april - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Sebastian
Intenties: Riet Blom-Tijhuis / overl.  fam. Bijvank / overl.  ouders Lieferink -

Slief / Willem Joseph Visseren.

Zondag 10 april - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito 
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: overl. ouders vd Gouw-Hafkamp / Antonia Grada Klomp /  

Willem Joseph Visseren.

Zondag 17 april - 10.30 uur
Eerste communieviering in Loenen m.m.v. koor In Between uit De Vecht
Celebrant P. Daggenvoorde
Intenties: overl. ouders Freriks-Uiterweerd / overl. fam. Bijvank / Nolda en

Geert Elgersma-Sanders / echtpaar Kamphorst-van Schaik /
Henrica Johanna Reusken / Willem Joseph Visseren.

Zondag 24 april - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P.  Vroom 
Intenties: Willem Joseph Visseren.

Zaterdag 30 april - 13.00 uur
Huwelijksinzegening in Loenen
Celebrant P. Daggenvoorde
In het huwelijk treden Paul Zegers en Linda Blom.

➔
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Zaterdag 30 april - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Sebastian
Intenties: Lies Elshof-Braam / Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Koolman

/ Willem Joseph Visseren / Jan en Lina Schotman-Reusken / overl.
ouders Diks-Reulink /  Jacoba Maria Seesink-Ophof / overl.
ouders Uiterweerd-ten Broek.

Franciscus tentoonstelling  Catharĳneconvent in Utrecht
Op dinsdag 12 april kunt u met ons mee naar de Franciscus tentoonstel-
ling in het Catharijneconvent in Utrecht. Onder de bezielende leiding van
Franciscuskenner pater D. van den Akker SJ lopen we langs de verschil-
lende kunstwerken en leren zo meer over de achtergronden van de leer
en het leven van onze parochieheilige (kijkt u alvast  eens op 
www.heiligen-3s.nl en zoek bij “heiligen op naam” op Franciscus van As-
sisi).

Voorlopig  programma: vertrek: 11.45 uur in Eerbeek en 12.30 in Twello.
Aan het einde van de middag zijn we dan weer terug. Neem eventueel zelf
een broodje mee voor onderweg.

De kosten voor vervoer zijn  afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor
de tentoonstelling kunt u zelf een kaartje á € 12,50 bij de ingang kopen. De
toegang is gratis wanneer u een museumkaart heeft. Na afloop van de
rondleiding is er gelegenheid voor eigen rekening iets te gebruiken in het
museumrestaurant.

U kunt zich tot uiterlijk 5 april opgeven bij Bruno van der Werff,  liefst per
e-mail: brunovdwerff@gmail.com. Graag vermelden: uw naam en adres en
telefoonnummer/emailadres. Eventueel per telefoon op tel. 06 403 726 02.
Hierna hoort u zo snel mogelijk de definitieve regeling  en  kosten  van het
vervoer.

We hopen op een ruime belangstelling voor deze bijzondere trip!


