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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 



14

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 5 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
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ZONDAG 8 OKTOBER: FRANCISCUS EN CLARADAG
Deze voor onze locatie wel zeer speciale dag komt nu steeds
dichterbij! U bent natuurlijk al heel er nieuwsgiering? Een voor-
bereidingsgroep is al een half jaar bezig om een leuk pro-
gramma uit te werken. Waarbij we ook denken aan de kinderen.
Het programma ziet er zo uit:
We ontvangen onze gasten vanaf 10.00 uur met koffie.
Om 1030 begint de H. Mis met het pastorale team. 
De lunch is van 1215 tot 1300 met daaromheen de activiteiten
van het programma.
Om 1400 komt de H. Franciscus hoogstpersoonlijk bij ons op
bezoek en zal ons heel wat te vertellen hebben- dat mag u niet
missen!
Rond 1500 gaat u dan vol indrukken weer naar huis.
Lees ook de komende “CLARA” voor verdere informatie.
We zijn gelijk ook gastheer/vrouw voor de rest van de parochie.
Misschien dat we enkelen van u nog komen vragen om mee te
helpen met de organisatie. We kunnen u dan goed gebruiken!
We hopen verder op mooi weer zodat we ons programma deels
buiten kunnen afwerken.
Tot 8 oktober!
De voorbereidingsgroep

Mountainbiken met je vriendengroep of vereniging
Op 27 en 28 oktober vindt bij Horeb in Beekbergen een
mountainbike-evenement voor Stichting De Hoop plaats. Er is
keuze uit 24, 12 of 6 uur mountainbiken. Cross jij deze tijd
individueel vol of kies je voor de team-estafette en wissel je
elkaar af na meerdere ritten? Door af te zien op de pedalen en
daar geld mee in te zamelen, vecht je mee met verslaafden die
knokken voor een nieuw leven. Je ontmoet deze mensen tij-
dens het evenement op locatie Horeb van Stichting De Hoop.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op cycleforhope.nl!
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Bĳbelleesgroep Eerbeek

Lezen in de Bijbel.
In het afgelopen jaar ontdekten wij dat de oude verhalen, eeu-
wen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, in
2017 nog verrassend actueel blijken.Wij lazen verhalen over
“gebed in de Bijbel”, en over “gelovige vrouwen in de Bijbel”.
Heeft u zin om mee te doen met de Bijbelleesgroep? U bent
van harte welkom. 
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de
rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte wel-
kom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over
“gesprekken in de Bijbel”,  in het dagelijks leven zijn wij soms
aarzelend om over ons geloof te spreken. Vaak  “omdat dit
toch geen zin heeft” of zelfs vanwege agressieve reacties!  Al-
leen in ‘een goed gesprek’ komen we soms aan verkondiging
toe.  
We lezen teksten waarin  ‘een goed gesprek‘ plaats vond en
hoe die ons kunnen inspireren om zelf “een goed gesprek” te
voeren.
Data: 21 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 
Tijd: van 13.30-15.30u
Plaats: Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 

6961XL, Eerbeek
Info en aanmelden bij: Anneke van der Werff-Verbraak

telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Anneke van der Werff-Verbraak
avdwerffverbraak@gmail.com
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Zambia 2017  Beste mensen, Na een goede vlucht en de eerste overnachting van zaterdag op zondag in het Mis-siehuis, waar het sober is, om 7.00u ’s morgens de H.Mis te hebben bijgewoondzijn, Antoon en Piet Mous met Herman Bouma, die zondag vertrokken, 400kmverder op, na Kaoma. Dit is de omgeving waar, Pater Jan Bouma zijn parochie/missiegebied had. Op maandag 26 juni zijn ze op verkenning uitgegaan en deschool in aanbouw bekeken. De school was al een eind gevorderd ze waren debuitenkant aan het stuken, de scholen worden wel steeds mooier! In deze school isde bedoeling dat er in de 3 lokalen schappen en kasten komen. Samen overleggehad hoe ze hier het beste konden instappen en materialen bij elkaar gesprok-keld. Er zouden de volgende dag 4 mannen komen die ze wat mogen leren. Tothun blijde verrassing kwamen er de volgende dag 6 tussen de 20 en 40 jaar ze zijnallen getrouwd en hebben kinderen, maar niemand had werk. Eerst uitleggen watje allemaal éérst moet doen om een product te maken, dat is, precies leren metenen opschrijven. Ze vroegen of het schrift mee mocht naar huis, waar ze trots meevertrokken. De tweede dag was, het geleerde herhalen en het elektrisch handge-reedschap bekijken. Ze kende het gereedschap wel maar nog nooit vastgehoudenof mee gewerkt. De dagen daarna is er veel geoefend met boor en beitels enz. met als resultaat eindvan de week een schapje en een opbergkistje met vakverdeling, zo ging een iederblij het weekend in.De zondag gevierd in de kerk met een koor van 25 pers. en 3 gitaren plus een cy-bord. Het was een communieviering met veel zang en dans en een goede predikantdie heel spontaan tussen de mensen door liep. Verder de zondag doorgebracht ingepaste rust. Het douchen is niet zo eenvoudig het is meer van het ouderwetse in een ton en eenemmertje water over je heen gooien. Antoon schrijft:”Het is maar afwachten hoewij op Schiphol aankomen”De nieuwe week gestart en alle mannen waren er weer. Voor de techneuten: metde mannen een cirkelzaag onder een meubelplaat gemaakt. Hierna al het restantplaatmateriaal opgezaagd voor schapdragers, op lengte gezaagd, daar gaten inge-boord en alle scherpe kanten eraf geschaafd. Voor deze klus hebben we ongeveer200 schapdragers nodig. Een hele klus voor mensen die haast nog nooit een stukjegereedschap in de handen hebben gehad. De mannen vinden dat het hun aardiglukt en eenieder gaat met goede zin weer naar huis. De volgende dagen de schap-dragers afmaken de staanders van ronde kante voorzien, met een bovenfrees ge-werkt en zo konden ze een heel rek in elkaar zetten . Daarna na eengehandicaptenschool om maten op te nemen voor 3 boeken stellingen. Er is weleen inloop kast maar geen schappen alles ligt op de grond. Nu weten ze waar zehet voor doen de scholen staan er om te springen. Zo zijn, in grote lijnen, de 2weken verlopen. Het zijn goed gevulde dagen en de tijd gaat snel verteld Antoon.De school/cursus lijkt aan te slaan. De bevolking is arm vertelt Antoon ze hebben gewoon geen geld. De metselaarsen al het materiaal worden door de stichting BmB betaald .  Als deze mannen ookvoor de stichting kunnen werken moet daar wel geld voor zijn. Is het project klaardan hebben ze een reverentie om te laten zien dat ze wat kunnen om ergens andersaan de slag te gaan . Dan doorbreek je op kleine schaal, (een druppel) de cirkel .Daarom, hieronder vindt U nogmaals de uitnodiging om samen te eten. Geef ua.u.b. op.  Ook U ben van harte welkom op vrijdag 15 september bij “De Vier Sei-zoenen”. Deze Pascha is voor 6 weken, Antoon is dan al weer 2 weken thuis hope-lijk leest U dan het eindresultaat, en is de lijst vol voor het feestelijke eten. Antoongroet en dankt jullie hartelijk voor alle hartverwarmende belangstelling, ook eengroet van mij Trees Haagen. 
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GCL groep in Twello

Wij komen naar de Mis om te danken en te vieren. En aan het
einde van elke Mis krijgen wij de zegen en worden wij wegge-
zonden om in ons leven van alledag te doen wat we in de Mis
gehoord en gevierd hebben.
En dat is, zeker in onze seculiere maatschappij, waarin gelo-
ven niet vanzelfsprekend is, helemaal niet zo gemakkelijk .
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het spreken over
geloof vaak best moeilijk. Je krijgt soms pijnlijke reacties. Ge-
ringschattend, neerbuigend. Zo van : “Och gut, geloof jij echt?
Dat is toch meer iets van vroeger? Een weldenkend mens weet
toch wel beter…?”Soms zijn de reacties zelfs agressief. “Kun je
je tijd niet beter gebruiken dan met die onzin bezig te zijn??”
En dan is het best moeilijk om toch te blijven doen wat je
dierbaar is en waar je in gelooft.
Met gelijkgezinden bij elkaar komen, je zorgen delen, samen
bidden, lezen en elkaar ondersteunen. Je gewone dagelijkse
dingen bezien vanuit het geloof en dat allemaal in een sfeer
van vertrouwen. Dat is wat gebeurt in een GCL groep.
GCL staat voor Gemeenschap van Christelijk leven.
Het is een wereldwijde organisatie die al 450 jaar bestaat en in
meer dan 60 landen aanwezig is. Ook in Nederland. Zie ook:
https://gclnederland.org/
Hebt u behoefte aan verdieping, herkent u de bovenvermelde
problematiek, wilt u graag eens met anderen van gedachten
wisselen over uw geloofsleven, dan is de nieuw op te richten
GCL groep in Twello misschien iets voor u.
Voor  verdere info kunt u contact opnemen met ondergete-
kende, per mail: avdwerffverbraak@gmail.com of per telefoon:
0313 78 51 56. 
Mede namens het pastorale team,
Anneke van der Werff-Verbraak
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Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekker-
huis, van 1430 -1630 uur.  Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek.
We willen u graag hierbij het schema voor de komende maan-
den laten weten.
31 augustus:  

Ds. Marti  Koster: het leven van Etty Hillesum. 
Etty had een opvallend geloofsleven en een bijzondere re-
latie met God.  Daarnaast speelde zij als Joodse vrouw in
de oorlog een belangrijke rol in de hulp aan haar mede-
Joden. Uiteindelijk overleed zij op 29-jarige leeftijd in
Auschwitz.
Haar beroemde dagboek “Het verstoorde leven” is in vele
talen vertaald.
Dominee Koster heeft zich speciaal verdiept in Etty Hille-
sum en zal ons veel interessante maar ook diep-ontroe-
rende momenten bezorgen. 

28 september: 
spelletjesmiddag. 
Iedereen mag zijn favoriete huiskamerspel meenemen en
samen gaan we kijken welke we kunnen spelen.

26 oktober: 
Joep van Aggelen: zijn roeping en werk als koster

30 november: 
Citerkwartet “Het Klaverblad”.

Wanneer u vervoer nodig heeft: bel uiterlijk daags tevoren:
06-40372602. En neem uw buurman of buurvrouw eens mee!
Bruno en Anneke van der Werff
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Filmavond

Op donderdag 19 oktober wordt er weer een film gedraaid in
het Parochiehuis in Loenen.  De film Le Boun-dieu vertelt ons
het verhaal van de fam. Claude en Mariia Verneuil met hun
kinderen. 
Claude en Marie Verneuil zijn afkomstig van katholieke ouders
uit de grote provinciale Bourgeoisie en nogal conservatief. 
Maar ze zijn altijd ruimdenkend geweest. Het was echter even
slikken toen hun eerste dochter trouwde met een moslim, hun
tweede met een Jood en de derde met een Chinees. Hun hoop
dat hun laatste dochter toch voor de kerk trouwt wordt aan-
gewakkerd wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke
jongen heeft ontmoet. 
Wij nodigen U van harte uit om samen  met ons te genieten
van deze film.                      
Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.

De Pastoraat groep.

Willibrordprocessie 2017

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door
de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 septem-
ber 2017. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we
publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is
ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Hui-
tink van de organiserende Salvatorparochie. 

➔
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Als ik terug ben dan is er: 
Voor iedereen die mee wil doen, aan basisscholen bouwen in
Zambia, een actie met als thema;  
“Feest vieren en samen eten voor Zambia “
Op vrijdag 15 september om 19.00u in Restaurant “De Vier
Seizoenen” (de hoofdsponsor) Kerklaan1 7391 AN Twello
Kosten; Diner €25.00 (dit bedrag is in zijn geheel voor scholen
bouwen) exclusief drankjes. 
Er zijn 250 plaatsen in het Restaurant “De Vier Seizoenen” 
Daarom vragen wij, familie, vrienden, vrienden van vrienden,
buren, kennissen en een ieder die deze actie een warm hart
toe draagt , om dit feest samen te vieren.  
Leg de datum vast in je agenda. 
Erwin Kleine Koerkamp (onze schoonzoon) is er met zijn Band
om er een echt feest van te maken. 
Geef dit bericht a.u.b. door aan een ieder waarvan je weet
/denkt” die doet mee”. Graag voor 15 augustus opgeven ,  bij
ons , (zie onderstaand adres) of bij die persoon waar U dit be-
richt van gekregen hebt.

Bij voorbaat, namens de schoolkinderen in Zambia , heel veel
dank. Een hartelijke groet en tot 15 september,
Trees en Antoon Haagen.
Meer informatie over Bouwen met Bouma kijk dan op :
www.bouwenmetboumas.nl
Opgave bij ons :
Fam. Haagen 
Burg. v.d. Feltzweg 41
7391 HL Twello.
Telf. 0571 273743
mail;antreehaagen@concepts.nl
Krijgen wij het vol ????
Vast wel, met zoveel bewogen mensen lukt dat wel . 
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Afscheid van Geert Lippmann als koster
Na de H.Mis van zaterdag 1 juli werd stil gestaan bij het beë-
indigen van het kosterschap van Gerrit Lippman. Hij had al
eerder te kennen gegeven dat hij wilde stoppen, maar niet
voordat de kostersgroep weer op sterkte was.
Pastoor Daggenvoorde schetste de taken en verantwoordelijk-
heden van de koster, hij zorgt er voor dat alles gereed is voor
de viering, hij is er als eerste en vertrekt als laatste. Ook zorgt
hij er voor dat we in de winter niet in de kou zitten en dat de
verlichting en het geluid aan zijn.
Gerrit is ruim dertig jaar koster geweest en heeft in die tijd bij
heel wat rouw- en trouwdiensten zijn bijdrage geleverd. Er is
nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Namens de parochie, het team en de parochianen bedankte
pastoor Daggenvoorde hem voor al die jaren trouwe dienst en
wenste hem nog vele goede jaren te midden van onze ge-
meenschap.
Als aandenken kreeg hij het boek "Een dienstbaar volkje, kos-
ters in het Nederland van nu" aangeboden, alsmede een flesje
met een lekkere inhoud.

WĲ VIEREN SAMEN FEEST
Zoals jullie misschien weten ga ik, Antoon Haagen, dit jaar
voor de tweede keer naar Zambia, van 23 juni t/m 4 augustus
2017 met de Stichting Bouwen met Bouma (BmB). 
Dit keer is het de bedoeling dat we geen school gaan gebou-
wen, dat hebben de Zambiaanse bouwvakkers dit jaar zelf al 
gedaan, maar nu samen met de Zambianen, timmerwerk gaan
verrichten. Het gaat er om dat de mensen leren omgaan met
elektrisch handgereedschap, een deur leren afhangen, kasten
timmeren voor de scholen enz. 

➔
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Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovi-
gen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie.
Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden
groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen
laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De pro-
cessie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met el-
kaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de
christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordproces-
sie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle
christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn.
Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen die
in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof
dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus
Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid
met heel de Kerk, in navolging van Willibrord.”

Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur
rond het beeld van de H. Willibrord op het Janskerkhof. Om
15.50 volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om
16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de pro-
cessie zullen de klokken van de protestantse Domtoren lui-
den. De stoet vervolgt de route via het Domplein richting de
St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond
16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle
processiegangers welkom voor koffie en een glas om geza-
menlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieu-
wegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).

Priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die meelopen, zijn
vanaf 15.00 uur welkom in het Ariënsinstituut (Keistraat 9),
waar zij zich ook kunnen omkleden. Zij stellen zich om 15.45
uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille pro-
cessie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar
de sacristie van de kathedraal worden gebracht.
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Vieringen

Zaterdag 9 september - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. koor Con Spirito
Celebrant: P.  Sebastian
Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Overl echtpaar

Meurs-vd Linde, Overl echtpaar Kamphorst-van
Schaik, Wilhelmina Maria Brom-Paalman, Overl
ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl fam Bijvank,
Willem Joseph Visseren

Zondag 17 september - 10.00 uur
Woord en communieviering m.m.v. koor Con Spirito 
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: Jacoba Tiemessen-Peters, Annie Hafkamp-Vos,

Theodora Hafkamp-Sanders, Overl ouders Diks-
Reulink, Henk Derickx. Willem Joseph Visseren

Zaterdag 23 september - 19.00 uur
Eucharistieviering
Celebrant: P.  Sebastian
Intenties: Jan Jozef Werensteyn, Overl fam Bijvank, Willem

Joseph Visseren

Zondag 1 oktober - 10.00 uur
Woord en communieviering m.m.v. koor Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Antonia Grada Klomp, Overl ouders Elder-Koers,

Gerardus Hendrikus Lambertus van Overbeek,
Gerard Schut, Overl ouders Boerkamp-Schi-
phorst, Willem Joseph Visseren

➔
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Zondag 8 oktober - 10.30 uur
Franciscus en Claradag m.m.v. koor Con Spirito
Intenties: Jaargetijde Albertus Gerardus Klomp, Jacoba Tie-

messen-Peters, Wilhemina Maria Brom-Paalman,
Hendrikus Antonius Reulink, Overl fam Bijvank,
Jaargetijde Elisabeth Sophia Diks-Reulink, Willem
Joseph Visseren

Zondag 15 oktober - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. In Between
Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Riek Schotman, Overl echtpaar Kamphorst-van

Schaik, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Willem
Joseph Vissren

Zaterdag 21 oktober - 19.00 uur
Voorganger:
Intenties: Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Overl ouders

Uiterweerd-ten Broek, Overl fam Bijvank, Willem
Joseph Visseren


