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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: 6 november
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 16 november 
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

Voortgang Pater Dekkerhuis
Sinds 1 januari is de Stichting Pater Dekker eigenaar van de H.
Geestkerk en het Pater Dekkerhuis. Dit artikel is bedoeld om u
te laten weten wat er tot nu gebeurd is en welke plannen we
verder nog hebben.
Wat is er gerealiseerd?
De grootste verandering is de verbouwing van de sacristie tot
familiekamer. Deze rouwkamer, die gehuurd is door Elfriede
Arriëns Individuele Uitvaartzorg, is al enkele malen gebruikt.
De mogelijkheid om dit te combineren met een condoleance
en/of een afscheidsdienst, lijkt een succes te worden.
De kerkbanken zijn inmiddels verwijderd van de houten vloer.
Op dit moment oriënteren wij ons op nieuwe stoelen. De hou-
ten vloer is zodanig beschadigd, dat deze verwijderd moet
worden. Nadat er vervolgens een laagje beton is gestort komt
er een pvc-vloer met houtstructuur. Het middenpad en de zij-
paden behouden hun natuurstenen vloer.
Het kolossale altaar is inmiddels verwijderd. De plek waar het
altaar stond is behoorlijk vergroot tot een behoorlijk podium.
De bekleding daarvan vindt op korte termijn plaats. Het po-
dium is nu geschikt voor uitvoeringen van muziekverenigin-
gen, één of meer koren, toneelstukken enzovoort.
Verdere plannen
Naar verwachting wordt begin volgend jaar een aanvang ge-
maakt met een toiletgroep in het voormalige kerkgedeelte.
Vlak daarna willen wij het terrein rondom het Pater Dekkerhuis
voorzien van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Als dan in het
voorjaar van 2018 alle veranderingen zijn doorgevoerd nodi-
gen wij u graag uit om het resultaat te komen bewonderen.
Het bestuur heeft qua naamgeving besloten, dat de naam H.
Geestkerk niet meer gebruikt wordt  en dat het gehele com-
plex de naam Pater Dekkerhuis krijgt. We willen uitstralen, dat
we vooral een multifunctioneel centrum zijn. 
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Ik wil graag de vrijwilligers en mijn collega bestuursleden be-
danken voor hun inzet. Want dankzij die inzet is er al veel tot
stand gekomen, zoals u hiervoor heeft kunnen lezen. In een
later stadium maak ik ook graag de namen bekend van de in-
stanties die ons gesubsidieerd  hebben. 
Stichting Pater Dekker
Harry Hoekstra, voorzitter

Mariaviering in grote zaal Pater Dekkerhuis

In de 19e eeuw werd de gedachtenis aan de Heilige Maagd
Maria van de Rozenkrans op 7 oktober uitgebreid naar de hele
maand oktober, die voortaan Rozenkransmaand werd ge-
noemd.
Op dit moment zijn er in de wereld zeer veel bedreigingen.
Maria’s hulp smeken voor vrede in de wereld en in ons midden
is een belangrijke opdracht.
Op woensdag 25 oktober vindt in de grote zaal van het Pater
Dekkerhuis (de voormalige H. Geestkerk) een Mariaviering
plaats. 
De viering wordt geleid door pastor Ivan Kantoci en muzikale
medewerking wordt verleend door het koor Con Spirito. Tij-
dens de viering wordt vooral veel gezongen en wordt deze
keer de rozenkrans gebeden. Er wordt ook een bloemenhulde
gebracht aan Maria, dus, als u wilt, kunt u één of meer bloe-
men meenemen. En, als u wilt, kunt u ook uw rozenkrans
meenemen, die aan het eind van de viering met wijwater ge-
zegend wordt.
De viering begint om 14.00 uur. Na afloop kan er gezellig
koffie en thee gedronken worden.
U bent van harte uitgenodigd.!
Harry Hoekstra
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betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de opera-
tietafel aan de gevolgen van de uitname.
Welke immateriële consequenties heeft dat en wat weten we
over wie wij ten diepste zijn?
Deze vragen komen op deze avond allemaal aan de orde.

Ineke Koedam is een innemende en integere spreker. Ze is au-
teur, oud hospicecoördinator en adviseur van de Stichting Be-
zinning Orgaandonatie.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 10 oktober 2017,
20.00 uur in de bibliotheek Twello, Marktplein 11.
Inloop vanaf 19.30 uur, entree € 6,50. Aanmelden bij
bi.twello@gmail.com.

Meer informatie op onze Facebook pagina: Bezinning & Inspi-
ratie Twello en op de site www.weerschijn.nl
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Een andere kijk op orgaandonatie
lezing door Ineke Koedam

Orgaandonatie is een gevoelig thema dat dit najaar in de
Eerste Kamer opnieuw aan de orde komt. D66-lid Pia Dijkstra
heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het opnemen van
een actief donorregistratiesysteem.

De nieuwe donorwet van D66 kwam net door de Tweede
Kamer. Met de wet wordt iedereen donor, tenzij hij of zij be-
zwaar maakt. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer zijn
38 stemmen nodig. CDA en VVD zouden daarin weleens bepa-
lend kunnen zijn, maar beide partijen hebben hun standpunt
nog niet bepaald. Het CDA stemde in de Tweede Kamer tegen
de wet, maar in de Eerste Kamer ligt het nog open. De VVD
heeft besloten dat de Eerste Kamerleden individueel mogen
stemmen.

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer viel op dat de spiri-
tuele aspecten van orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde
kwamen. Wel horen we over de lange wachtlijsten en de medi-
sche mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor
in het verhaal betrekken. Mensen die bij leven een nier done-
ren, zullen zich daar goed over hebben geïnformeerd. 

Anders is dat als het om hersendood gaat. Maar is iemand die
hersendood is, wel echt dood? Het probleem is echter dat daar
ook in medische kringen nogal verschil van mening over be-
staat. Wat doet orgaanuitname met de donor en met de naas-
ten?

Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen
nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we de belan-
gen van donoren wel degelijk in ogenschouw moeten nemen.
We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons

➔
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Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart 
naar Lourdes
Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met paro-
chianen en andere belangstellenden als groep deelnemen aan
de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat is van 28 april tot en
met 5 mei 2018. De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein
doet er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we
gezamenlijk met een bus vanuit onze parochies. En in Lourdes
zitten we als groep samen in een driesterren hotel. 
De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,= op basis van twee-
persoonskamer. Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen
(t/m 11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we deel aan het pro-
gramma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend.
Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop
Woorts en Vicaris Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. 
Het programma in Lourdes is inspirerend en ook gewoon ge-
zellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning”
is een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de
sacramentsprocessie zijn indrukwekkend sfeervol. En onver-
getelijk is ook de  gezamenlijke eucharistieviering met ieder-
een die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in Lourdes
zijn. 
Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep
deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond
organiseren. Bezoek nu alvast de website van het bisdom
(www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders achter in de
kerken.
Opgave via het secretariaat in Twello:  Ineke Bouwmeester, tel.
0571 274445 (op dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00
uur) , e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com   
Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum
Twello
Paul Daggenvoorde, pastoor 
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KOFFIEMIDDAG PATER DEKKERHUIS
De koffiemiddag is op donderdagmiddag in het Pater Dekker-
huis: van 14.30 -16.30 uur.
Adres: Lorentzlaan 20 Eerbeek.
We willen u graag hierbij het schema voor de komende maan-
den laten weten.
26 oktober: 

Joep van Aggelen: zijn roeping en werk als koster.
30 november: 

Citerkwartet “ Het Klaverblad”.  4 door de citer gefasci-
neerde vrouwen laten bijzondere muziek horen met speciale
aandacht voor de komende Kersttijd.

In december is er geen koffiemiddag.
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

Aan alle geïnteresseerden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ‘Mariadag’ die dit jaar op
zondag 8 oktober 2017 gehouden wordt ter ere van Onze
Lieve Vrouwe van Frieswijk, en Koningin en Moeder van Over-
ijssel.
Evenals vorige jaren vindt ook dit jaar de feestdag plaats
rondom de kerk van de H. Nicolaas te Schalkhaar. Na de fees-
telijke eucharistieviering, waarin pastoor Baneke, diaken
Brinkhuis en pastoraal werker Clazien Broekhoff voorgaan,
trekken we in processie door het ‘pastoorsbos’, naast de kerk.
Onderweg bidden we de rozenkrans en worden er Maria-lie-
deren gezongen.
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Gemeenschap van Christelijk Leven
In januari 2018 gaat in Twello een GCL-groep van start.
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/
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.
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 GCL groep misschien
iets voor u.
Er zijn nog enkele plaatsen.
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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Bidden met de benen: een nieuw seizoen  

In het afgelopen voorjaar was het onduidelijk of we door kon-
den gaan met de meditatieve wandelingen van Bidden met de
Benen. Gelukkig hebben zich nieuwe routemakers gemeld,
waardoor wij in ieder geval een aantal wandelingen door kun-
nen laten gaan! Nieuwe routemakers kunnen zich nog steeds
melden bij Ben van Assema of Ronald Dashorst. We beginnen
in oktober met een nieuw Jaarthema:
" De Kracht van de Verbeelding "
Voorafgaande aan elke wandeling wordt rondom dit thema
een inleiding gehouden, elke keer komt een ander deelthema
aan bod.  De wandelingen beginnen om 9.30 u.in de aangege-
ven kerk. Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de uit-
reiking van de route kunnen mensen individueel of in groepjes
op pad gaan.  Er is een korte (± 10 km. )en een lange (± 15
km. )route.  Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en de the-
ma's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit
ook een stilte-wandeling, waarin alle ruimte is om de verbin-
ding te zoeken met de natuur om je heen en de meditatieve
vragen die worden aangereikt. De deelnemers aan de korte en
de lange route vinden elkaar weer bij een horeca-gelegenheid
waar onder het genot van koffie of thee bijgepraat kan worden
en daarna loopt iedereen weer terug naar het beginpunt van
de tocht.  
Deze herfst wandelen wij twee keer:
14 oktober 2017: Hervormde kerk Hall, Dorpsstraat 57, 6964
AA Hall Deelthema: Verbeelden  
11 november 2017: Dorpskerk Wilp, Dorpsstraat 35, 7384 AS
Wilp Deelthema: Verbinden
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is
welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie zijn
de volgende personen beschikbaar: Henri ten Brinke, tel. 055-
3015015, henri.tenbrinke@upcmail.nl en Ronald Dashorst,
06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl U kunt de nieuws-
brief aanvragen via biddenmetdebenen@gmail.com
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Na de processie is er gelegenheid te lunchen in de restaurant
De Lindeboom. Er wordt voor soep, koffie, thee en een
broodje gezorgd. U mag ook zelf een lunchpakketje meene-
men.
Na de lunch gaan we weer naar de kerk, waar tot slot van deze
dag een plechtig Marialof wordt gehouden.
Het St.Nicolaaskoor verleent zijn medewerking aan deze dag.
Het programma van zondag 9 oktober 2016
11.00 uur    Eucharistieviering en aansluitend een proces

sie door het pastoorsbos  
12.30 uur    Lunch bij restaurant De Lindeboom 
13.30 uur    Plechtig Lof in de kerk
± 14.00 uur Afsluiting
Het is goed om te weten dat:
- De genoemde tijden bij benadering zijn, in principe sluit

alles op elkaar aan
- U bent uitgenodigd om uw (klein)kinderen mee te nemen
- De organisatie zorgt voor koffie, thee, soep en een broodje

tijdens de lunch bij restaurant  De Lindeboom
- Er voldoende parkeergelegenheid is
- Er een kindercrèche wordt geregeld in het Koetshuis (naast

de kerk)
Wij hopen u op deze feestelijke dag te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Heilige Lebuinusparochie, 
geloofsgemeenschap H. Nicolaas te Schalkhaar
Zijn de adresgegevens onjuist of mocht u geen uitnodiging
meer willen ontvangen, wilt u dit dan door geven aan het se-
cretariaat van de H. Nicolaas, Timmermansweg 32, 7433 BL
Schalkhaar. 
Tel. 0570- 622834, e-mail:  nicolaasschalkhaar@heiligelebui-
nus.nl
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Vieringen
Zondag 15 oktober - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. In between
Voorgangert:P.  Hofstede
Intenties: Riek Schotman, Overl echtpaar Kamphorst-van

Schaik, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Willem
Joseph Visseren, Overl ouders Tiedink-Streppel,
Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Alber-
tus Johannes Harmsen, Filipo Nicole Di Vita

Zaterdag 21 oktober - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito  
Voorganger: P.  Daggenvoorde
Intenties: Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Overl ouders

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

Zondag 29 oktober - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorgangert:P.  Hofstede
Intenties: Overl ouders Theo en Marietje Hamer-Harmsen,

Theodora Hafkamp-Sanders, Annie Hafkamp-
Vos, Willem Joseph Visseren

Donderdag 2 november - 19.00 uur
Allerzielen m.m.v. Con Spirito 
Voorganger P. Vroom 
Intenties: Overl ouders Uiterweerd-Sanders, Overl fam Bij-

vank, Hendrikus Antonius Reulink, Wilhelmina
Maria Brom-Paalman, Henk Derickx, Willem Jo-
seph Visseren, Overl ouders Mulder-Beyer, Overl
ouders Kruitbosch-Jansen, Amy Wansink

Ereveld Loenen: Herman Siers, overl. ouders van fami. Siers-Bos
➔
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Zaterdag 4 november - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito  
Voorganger: P.  Vroom
Intenties: Overl ouders Theo en Marietje Hamer-Harmsen,

Willem Joseph Visseren , overl ouders Tiedink-
Streppel

Zondag 12 november - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorgangert:P.  Hofstede
Intenties: Overl fam Bijvank, Hendrikus Antonius Reulink,

Willem Joseph Visseren

Zaterdag 18 november - 19.00 uur
Eucharistieviering  
Voorganger: P.  Kantoci
Intenties: Jacoba Tiemessen-Peters, Overl echtpaar Kam-

phorst-van Schaik, Antonia Grada Klomp, Overl
echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders Uiter-
weerd-ten Broek, Overl ouders Diks-Reulink,
Willem Joseph Visseren

Zondag 26 november - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorgangert:P.  Vroom
Intenties: Annie Hafkamp-Vos, Jan Jozef Wezensteyn, Overl

fam Bijvank, Theodora Hafkamp-Sanders, Willem
Joseph Visseren


