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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: . . . . . . . .

Kopĳ Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag . . . . . . . .
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 23 maart
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

Als u in de Veertigdagentijd wat meer aandacht wil schenken
aan het gebed, en daar graag wat hulp bij zou willen hebben,
is onderstaand boekje misschien iets voor u.

Eindeloos geduldige liefde
40 dagen dichter bij God
Voor je dagelijks retraitemoment

Van harte aanbevolen.

Eindeloos geduldige liefde is een eenvoudige handreiking voor
je dagelijkse meditatie. Niet iedereen heeft tijd voor een
klooster of een stilteweekend. Daarom dit boekje: te gebrui-
ken in de trein, thuis op de bank, in bed (ja ook beschikbaar
als ebook!).  

En speciaal met het oog op de Passietijd & Pasen heeft de re-
dactie de zogenaamde veertig dagen aangehouden. De tijd
van vasten en bidden, alvorens het Paasfeest gevierd wordt.
De 40-dagentijd loopt van aswoensdag 1 maart tot en met 15
april. Het boekje eindigt met Paaszondag. Achterin ook nog
interessante informatie voor wie graag verder gaat met medi-
tatie en gebed. 

Omdat we merkten dat veel mensen geinteresseerd zijn in het
mediteren, maar zelf niet goed weten hoe dit aan te vangen,
heeft Nikolaas Sintobin een handige instructie geschreven.
Deze staat voorin dit boekje. Speciaal voor beginners. 

Nikolaas Sintobin is internetpastor. Hij is verbonden aan het
platform voor Ignatiaanse spiritualiteit. De teksten zijn verza-
meld door: Dries van den Akker s.j, Alice Withaar, Anneke van
der Werff-Verbraak en Anne Criado. Zij zijn leden van ‘Team
Delft’: gelovige mannen en vrouwen, jezuieten en niet-jezui-
eten die geschoold zijn in de spiritualiteit van Ignatius van
Loyola.
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Boekgegevens
verkoopprijs:€ 12,50
ISBN: 978 90 211 7036 7
NUR: 700
omvang: 96 blz.
uitvoering: paperback

Voor informatie, het aanvragen van interviews of het bestellen
van persexemplaren kunt u een email sturen naar info@boe-
kencentrum.nl.

“Spreek Heer, ik luister”
Internetbezinning in de Veertigdagentijd

Net als voorgaande jaren wordt in de Veertigdagentijd 2017
wederom een internetretraite aangeboden met als motto
“Spreek Heer, ik luister”.
Hebt u internet en wilt u in ter voorbereiding op Pasen in de
Veertigdagentijd wat meer aandacht besteden aan het
gebed, meldt u dan aan op de website. Na aanmelding krijgt
u gedurende de Veertigdagentijd iedere dag een email met
een Bijbeltekst en enkele suggesties ter overweging.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op de website en meldt u aan.

www.ignatiaansbidden.org.

Voor wie dat wil wordt dit jaar op enkele plekken in Neder-
land de gelegenheid geboden een wekelijks gesprek met een
ignatiaanse begeleider te hebben.
Daarin kan de deelnemer vertellen wat de gebedsmails heb-
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Bidden met de Benen

Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bid-
den met de Benen een wandeling in of rondom Apeldoorn met
een meditatief thema. 11 Maart a.s. start er een wandeling in
de Dorpskerk van Voorst, (Schoolstraat 16, 7383 CG Voorst
gem Voorst). Deze wandeling is in samenwerking met “Voorst
Wandelt” voorbereid. 
De wandeling begint om 9.30 u. in de kerk met een korte me-
ditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route.
Daarna kunnen mensen individueel of in groepjes op pad
gaan.  
Het thema dit jaar is: een Toegewijd Lichaam en tijdens elke
wandeling wordt gesproken en gemediteerd over het deel-
thema Handen/tasten. 
Een stuk van de wandeling wordt in stilte gelopen, dit staat
aangegeven in de routebeschrijving.  Er is een wandeling van
± 10 km. en een van ± 15 km. De deelnemers vinden elkaar
bij een pauzeplek, waar koffie, thee en taart te kopen is, en
waar bijgepraat kan worden.  
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is
welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie over
de wandelingen kun je contact opnemen met: 
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015,
henritenbrinke@upcmail.nl 
en 
Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl  

Opgave voor de nieuwsbrief
via:biddenmetdebenen@gmail.com
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Sobermaaltĳd 22 maart

Evenals voorgaande jaren organiseert het Beraad van Kerken
in Loenen weer een sobermaaltijd. Dit jaar vindt de maaltijd
plaats op woensdag 22 maart in het Jeugdhuis. De deur is
vanaf 17.30 open en het programma begint om 18.00 uur.
Het is een moment van bezinning op de 40-dagentijd (vasten-
tijd) met een korte overdenking en een sobere maaltijd. Me-
dewerking zal worden verleend door pastor Kantoci en
dominee Van Driel.
De collecte is bestemd voor kinderen in El Salvador. Mevrouw
Silvi Hurkmans van Vastenactie Nederland zal een presentatie
zal geven over project van Vastenactie 2017 "Eilanden van
hoop in San Salvador”. 
Kijk op http://www.vastenactie.nl/projecten/eilandenvanhoop
als u vast meer wil weten over dit collectedoel.
Als u wilt meedoen met de sobermaaltijd dan kunt u zich vóór
18 maart melden bij 
Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen
(tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar
ellyvandergouwbloemink@gmail.com  of tvhensbergen@het-
net.nl .
In de kerken komen intekenlijsten te liggen.
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ben gebracht.
De begeleider kan door te luisteren de persoonlijke gebeds-
ervaring helpen verdiepen en indien nodig enkele gebedstips
geven.
Het begeleidingsgesprek vindt plaats op een met de begelei-
der afgesproken plaats en tijd en duurt maximaal 30 minuten.
Voor onze regio wordt in Eerbeek deze mogelijkheid gebo-
den.

Oecumenisch uitje op zondag 28 mei 2017

Op zondag 28 mei zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaats-
vinden. Dit jaar bezoeken we Woerden.
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar we denken
aan een dienst in de Evangelisch-Lutherse kerk, een bezoek
aan het Stadsmuseum in Woerden en zoals ieder jaar een af-
sluitend diner.In de komende nummers van dit blad zult u
meer informatie aantreffen.
U kunt zich vast opgeven bij 
Elly van der Gouw (tel. 0648034363), 
Gerda Schiphorst (tel. 055-5051809) of 
Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). 
U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com
of tvhensbergen@hetnet.nl .
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Vieringen

Woensdag 1 maart -  Aswoensdag - 19.00 uur
Voorganger Pastor Daggenvoorde  -  m.m.v. koor Con Spirito

Zaterdag 4 maart - 19.00 uur
Eucharistieviering, m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P. Sebastiaan
Intenties: Overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik / Overl. fam. 

Bijvank / Hendrikus Antonius Reulink/ Willem
Joseph Visseren / Wilhelmina Maria Brom-Paal-
man / Frans van der Werf / Riet Blom-Tijhuis /
Cornelia Maria Buijsman-Blokker

Zondag 12 maart - 19.00 uur
Woord en communieviering - Koffie na de viering
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Willem Joseph Visseren / overl. fam. Reusken / 

Henk Derickx

Zaterdag 18 maart - 19.00 uur
Woord en communieviering in Loenen m.m.v. koor In Between
De kinderen die de EHCommunie doe stellen zich voor
Voorganger P. Vroom 
Intenties:Willem Joseph Visseren / Antonia Grada Klomp /

Overl. echtpaar Meurs-v.d. Linde /overl. ouders Ui-
terweerd-   ten Broek / Bernardus Wilhelmus Anto-
nius Kolkman

➔
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Zondag 26 maart  - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. koor Con Spirito.
Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Hermannus Wilhelmus Bijvank / Overl. fam. Bijvank /

Overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik / Jan en Lina
Schotman-Reusken /  Willem Joseph Visseren / Ja-
coba Tiemessen-Peters / Gerhardus Marinus Dun-
hoft / Jan Breij / Frans van der Werf / overl. ouders
Tiedink-Streppel


