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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. (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
Op de laatste vrijdag van de maand 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: 31 oktober

Kopĳ Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 8 september en 13 oktober
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 13 oktober
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 40372602
Nada Madic tel. 06 81608738

Gebedsgroep
Beste medeparochianen,

Sinds juli j.l. hebben wij in onze parochie Loenen / Eerbeek  een ge-
bedsgroep. De gebedsgroep heet Sint Jan en is opgericht om onze
parochie met het gebed te ondersteunen. Wij komen twee keer per
maand bij elkaar om te bidden, zingen en Gods woord te bemedite-
ren.

Mocht u zich bij ons aan willen sluiten dan kan dat. Wij bidden door-
gaans bij Marijke Gelderman thuis op maandag om 14.00 uur. Voor
meer informatie kunt u Marijke bellen op dit nummer: 0313 - 438
374.
U bent van harte welkom.

Nada Mandic

Bakkie troost
Op zaterdag 29 oktober schenken wij een “Bakkie Troost “op de be-
graafplaast bij de H Antonius-Abt kerk in Loenen van 10.00-12.00
uur. 

Mocht u een bezoek brengen aan het graf van uw dierbare, als voor
bereiding op Allerzielen, danwordt u een kopje koffie aan geboden
namens het Pastorale team en Pastoraatgroep Loenen-Eerbeek.
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Filmavond
Op donderdag 3 november is er filmavond in het parochiehuis in
Loenen.  Aanvang 19.30 uur.  Vertoont wordt de film Les Choristes.
Deze vertelt het verhaal van een kostschool met moeilijk opvoed-
bare kinderen.

De film, die in Frankrijk miljoenen mensen naar de biocoop trok,
staat bol van de muziek. Het bleek dat behalve Engeland ook Frank-
rijk prachtige jongenskorenmuziek heeft. Neem uw buurvrouw/buur-
man of vriendin/vriend mee voor een gezellige avond.

De Pastoraatsgroep.

Talenten gezocht!

Op 2 oktober a.s. organiseren we de Franciscus en Clara-dag. Dit
keer in Vaassen, locatie Martinuskerk en directe omgeving. We begin-
nen deze dag met een feestelijke viering in de kerk. De koren ‘In Be-
tween’ en ‘Timeless’ zullen meewerken. Daarnaast zijn we op zoek
naar muzikale talenten om aansluitend aan de kerkdienst ook een
onderhoudend programma van muziek en zang te kunnen bieden. 

Ben je jong of oud, kun je mooi zingen of een muziekinstrument be-
spelen ? Dan zoeken we jou ! Wil je meedoen of wil je meer infor-
matie? Laat het ons weten ! 

Je kunt mailen naar: 
m.rothengatter3@upcmail.nl of bellen 06 36551395
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Er zijn weer twee wandelingen.
Het  deelthema voor deze dag is: voeten / staan.
Welkom om 9.30 u in de kerk.

Verdere informatie is te krijgen bij:
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en
Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl
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Bidden met de benenen

Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met
de Benen een wandeling in of rondom Apeldoorn met een meditatief
thema. 

In ons leven vol hektiek en dynamiek is het goed dat er een moment
is om in alle rust tijdens een wandeling van 10 of 15 kilometer te ge-
nieten van elkaar, de natuur en van een onderwerp dat aangereikt
wordt door de voorbereiders. Dit jaar is het centrale thema: "Een
toegewijd lichaam" . 

We lopen op onze voeten, met een helder hoofd, leggen onze oren
te luisteren en houden soms ons hart vast; we zijn min of meer ver-
trouwd met ons lichaam, en zolang we niet ziek worden, nemen we
het voor lief. Doordat elke wandeling een ander lichaamsfunctie cen-
traal staat gaan we dieper in op wat het betekent een lichaam te
hebben / een lichaam te zijn. Zoals gebruikelijk zal tijdens elke wan-
deling een stuk in stilte gelopen worden. Daarna komt er een pauze-
moment waarop ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Elke
wandeling begint om 9.30 u in de aangegeven kerk, en - behalve in de
wintermaanden - is er een variant van 10 km. en een van 15 km. In
de kerk is er een korte inleiding en daarna gaat men individueel of in
kleine groepen op pad.

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom.
Aanmelden is niet nodig. Als u op de hoogte wilt blijven van onze
wandelingen kunt u de nieuwsbrief aanvragen bij: biddenmetdebe-
nen@gmail.com.

Op 17 september 2016 starten wij het wandelseizoen in het Kerkje
op de Heuvel, Nieuwe Millingseweg 22, 3775 KS Kootwijk.

5

In memoriam
Op 9 juli 2016 is overleden 

Hendrikus Antonuis Reulink
op de leeftijd van 88 jaar.

Hij woonde met zijn vrouw aan het Hattinkerf te Loenen. Wij wen-
sen zijn vrouw en verdere familie Gods troostende zegen toe.

Op 24 juli is overleden 

Jacoba Tiemessen-Peters
in de leeftijd van 77 jaar.

Wij wensen haar kinderen veel liefde en kracht om dit verlies te dra-
gen.

Allerzielen
Op 2 november om 19.00 uur wordt de Allerzielenviering gehouden
om 19.00 uur.  Voorganger is Pastor Kantoci m.m.v koor Con-Spirito. 
In deze viering worden de overledenen herdacht, in het bijzonder zij,
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor hen zal er een kaars
worden aangestoken en het gedachteniskruisje zal aan de familie
worden uitgereikt. 

De dienst zal op het kerkhof worden afgesloten. U wordt uitgeno-
digd voor een kopje koffie/thee in het parochiehuis na afloop.

De werkgroep avonwake en Pastoraatgroep.
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Vieringen

Zaterdag 3 september - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Geert Mulder / Willem Joseph Visseren / 

overl. ouders v.d. Gouw-Hafkamp

Zondag 11 september - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P.  Hofstede
Intenties: Overl. fam. Bijvank / Antonia Grada Klomp / Willem Joseph    

Visseren / Henk Derickx /
overl. ouders Diks-Reulink / overl. ouders Lieferink-Slief /   
overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik / 
overl. ouders Tiedink-Streppel.

Zaterdag 17 september - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant P. Kantoci
Intenties: Gerhardus Marinus Dunhoft / Wim Biezeman / Bernardus     

Wilhelmus Antonius Kolkman / Willem Joseph Visseren / 
overl. ouders Meurs-v.d. Linde /
overl. ouders Uiterweerd-ten Broek.

Zondag 25 september - 10.00 uur
Eucharistieviering in Loenen
Celebrant Pastoor Daggenvoorde 
Intenties: Jan en Linda Schotman-Reusken / Jan Breij / overl. fam. Bijvank /  

Willem Joseph Visseren / Hermannus Wilhelmus Bijvank / 
Hendrikus Antonius Reulink

➔
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Zondag 2 oktober - 10.00 uur
Eucharistieviering in Vaassen -   Franciscus en Claradag

Zondag 9 oktober - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: overl. ouders Lieferink-Slief / Jan Jozef Werensteyn / jaargetijde 

Elisabeth Sophia Diks-Reulink / Willem Joseph Visseren / 
Annie Harmsen-Hafkamp / overl. ouders Tiedink-Streppel.

Zaterdag 15 october - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant Pastoor Daggenvoorde
Intenties: jaargetijde Albertus Gerardus Klomp / Antonia Grada Klomp / 

overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik / overl. echtpaar Meurs-
v.d. Linde / overl. fam. Bijvank / Hermannus Wilhelmus Bijvank / 
overl. ouders v.d. Gouw-Hafkamp / Riek Schotman / overl.    
ouders Uiterweerd-ten Broek / Willem Joseph Visseren.

Zondag 23 oktober - 10.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: overl.n ouders Freriks-Uiterweerd / Wim Biezeman / Jan Breij /

Willem Joseph Visseren / Bernardus Wilhelmus Antonius   
Kolkman / Gerhardus Marinus Dunhoft.

Zaterdag 29 october - 19.00 uur
Eucharistieviering in Loenen m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant Pastoor Daggenvoorde
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. fam. Bijvank / overl. ouders 

Theo en Marie Hamer-Harmsen / 
Jan en Linda Schotman-Reusken.


