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Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan

het Parochiesecretariaat

Vieringen terugkijken kan op: 
kerkdienstgemist.nl

Er verschijnt een scherm met de provinciekaart van Nederland.
Klik hier op ‘Gelderland’ en in het scherm dat dan verschijnt

op ‘Loenen’.

mei  2018
Jaargang no. 55

PATER DEKKERHUIS – EERBEEK
Contactblad voor parochianen en belangstellenden



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  vacant    

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    
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
06 12454809

Coördinatie, bezorging contactblad:
Mw. G. Kaufmann tel. 0313 – 652660

Koor ‘Con Spirito’:
Secretaris: Mw. A. Brugman, tel. 055 – 5051458 15

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: 12 juni
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 17 mei
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

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat Jose Schippers-Tie-
messen, heeft aangegeven het secretariaat te willen komen
versterken.
Zij en Patricia Koopman-Lippmann zullen afwisselend aanwe-
zig zijn tijdens de openingsuren van het secretariaat (donder-
dag 10.00-12.00 uur).
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Columbarium / urnenmuur
Het is misschien nog niet erg bekend, maar op ons kerkhof
hebben we sinds een jaar een Columbarium ofwel Urnenmuur.
Hierin zitten nissen waarin twee urnen bijgezet kunnen wor-
den. Dit is een andere manier dan een urnenkelder of asver-
strooiing. Ook deze laatste vormen zijn op ons kerkhof
mogelijk.
Op zondag 25 maart heeft de eerste bijzetting in de urnen-
muur plaats gehad.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ons kerkhof
dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatscommissie
via het secretariaat of met de heer Paul van Berkum.
Henk Gerritsen.

Op maandag 19 maart is overleden 
Frits Seemann Voogd

op de leeftijd van 97 jaar.
Hij woonde aan de Bachstraat te Eerbeek.  
Zijn afscheidsviering vond plaats op vrijdag 23 maart in de
Parochiekerk te Loenen. Aansluitend was de begrafenis op het
Parochiele Kerkhof te Loenen.
Wij wensen zijn familie kracht en sterkte voor nu en de ko-
mende tijd.



4

UITSLAG VAN DE ENQUETE 
EERBEEK ONDER 80+-ERS

De afgelopen maanden hebben we in Eerbeek een enquête ge-
houden onder alle parochianen boven de 80 jaar. We willen
graag weten wat wij als kerk voor deze groep kunnen doen.
We vroegen o.a. of er belangstelling is voor activiteiten in het
Pater Dekkerhuis, gezamenlijke maaltijd, samenwerking met
de PKN en speciale wensen als vervoer naar de kerk, commu-
nie aan huis en viering met ziekenzalving.  We vroegen verder
naar de bekendheid met de internet-TV, en of de informatie
via website, Clara en contactblad Eerbeek voldoende is. 
De bezoekgroep 80-jarigen heeft op alle adressen de enquête
bezorgd en later ook weer opgehaald. Een extra klus, waar-
voor onze hartelijke dank! Maar natuurlijk willen we ook ie-
dereen bedanken die aan de enquête heeft meegedaan!
Van de 50 enquêtes kregen we er uiteindelijk 47 retour. 23
daarvan geven aan dat er op dit moment geen belangstelling
is voor speciale activiteiten. De meest opgegeven reden is dat
men zich nog te jong vindt en het al druk genoeg heeft met
eigen activiteiten.Op zichzelf een goed teken! 
Helaas is er in een aantal gevallen geen belangstelling voor
activiteiten vanuit de kerk, of maakt ziekte, mantelzorg of li-
chamelijke beperking het onmogelijk om mee te doen.
Uit de wel ingevulde enquêtes blijkt vooral belangstelling voor
activiteiten in het Pater Dekkerhuis, met name voor een kof-
fie-middag zonder verder programma. We zijn zo gelukkig
een aantal vrijwilligers te hebben gevonden die dat willen or-
ganiseren. We zijn Betsie Klomp, Jan Kobussen, An Hooger-
vorst en Ceciel Bult erg erkentelijk en wensen hun veel succes
toe!
De eerstkomende data zijn meteen geboekt bij het Pater Dek-
kerhuis: 31 mei, 28 juni,26 juli en 30 augustus. Dus steeds de
laatste donderdag van de maand zoals we eerder ook al ge-
wend waren. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot
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16.30 uur. We zullen ook de leden van de PKN uitnodigen. De
meeste mensen hebben positief gereageerd op samenwerking
met de PKN.
Daarnaast komen uit de enquête nog enkele speciale wensen
naar voren. We zullen daarvoor met de betreffende mensen
persoonlijk contact opnemen.
Tot slot is het verheugend dat de grote meerderheid tevreden
is over de informatiekanalen van website, Clara en Contact-
blad Eerbeek. Vooral de bladen worden goed gelezen!
We hopen op deze manier de parochianen in Eerbeek dichter
bij elkaar te brengen.
De pastoraatgroep- Bruno van der Werff, tel 06-40372602

Oproep

Als u ons mooie en goed onderhouden kerkhof bezoekt,
vraagt u zich dan weleens af hoe het komt dat het kerkhof en
de omgeving er altijd zo netjes en goed onderhouden bij ligt.
Wel nu dit is te danken aan de vrijwilligers die zich elke 1e
vrijdag van de maand inzetten om het kerkhof en de omge-
ving van de kerk er zo verzorgd uit te laten zien. Buiten deze
ploeg vrijwilligers is er een vaste ploeg vrijwilligers die iedere
woensdag op het kerkhof aan het werk is.
Helaas zijn er een paar vrijwilligers die moeten afhaken of op
een lager pitje hun bijdrage leveren. Daarom is er behoefte
aan uitbreiding van vrijwilligers, man of vrouw, die hun steen-
tje willen bijdragen. 

➔
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Inzameling voorafgaand aan 
de 1e H. Communieviering

Wij nodigen jullie uit om voedsel dat enige tijd houdbaar is
mee te nemen naar de 1e H. Communieviering voor de Voed-
selbank in Apeldoorn. Je kunt ook koffie, thee en houdbare
chocolademelk meenemen voor de bakfiets van het straat-
team, voor dak- en thuisloze mensen in Apeldoorn. En ook
kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van
Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee we mensen met financiële
moeilijkheden kunnen helpen. Er is vooral behoefte aan kle-
ding voor jongeren van de hoogste groepen van de basis-
school en de eerste klassen van de middelbare school en ook
ontvangen ze graag herenkleding in kleine maten voor vluch-
telingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Vooraf-
gaand aan de 1e H. Communie worden deze spullen in
ontvangst genomen in het portaal van de Martinuskerk.
Tijdens de offerande wordt een deel van de ingezamelde kle-
ding en voedsel naar voren gedragen.

De vrijwilligers komen iedere eerste vrijdag van de maand bij
elkaar en werken dan van 8.30 uur tot 12.00 uur. Natuurlijk is
er ook tijd voor een bakje koffie.
Materiaal en gereedschap is aanwezig. 
Voor informatie of opgave kunt u cotact opnemen met Paul
van Berkum van de beheercommissie 0313 651283 Loenense-
weg 63 6961CN Eerbeek of met de locatieraad leden. 
Henk Gerritsen.
Secr.Locatieraad.
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Parochiereis naar Kroatië, 9–14 mei 2018

Na een periode van voorbereiding en informatie is het bijna
zover:  van 9 tot en met 14 mei gaan 50 parochianen van de
parochie Franciscus en Clara op reis naar Kroatië. Het wordt
een reis met een cultureel en religieus karakter. 
In de afgelopen maanden heeft een werkgroep onder leiding
van pastor Ivan Kantoci (van wie het initiatief komt) de reis en
het programma georganiseerd. We zullen dan ook zijn ge-
boorteplaats en -streek bezoeken, maar ook Zagreb en een
aantal andere bezienswaardigheden in de regio Hrvatsko Za-
gorje. 
We vertrekken op woensdag 9 mei a.s. in alle vroegte vanaf de
Kerklaan naar Schiphol om rond het middaguur in Zagreb te
zijn. De werkgroep heeft een uitgebreid programma gemaakt
dat we in de dagen die we in Kroatie zijn zullen beleven. Uit
de groep reizigers is ook een koor gevormd (“het Kroatië-
koor”) waar we in het afgelopen jaar regelmatig mee gerepe-
teerd hebben en zullen dan ook zingen in enkele kerkdiensten
vanzelfsprekend in de kerk te Pregrada (de geboorteplaats van
Ivan Kantoci), en ook in de kathedraal in Zagreb. En zeker ook
willen we genieten van de mooie natuur en architectuur en een
bezoek brengen aan de thermale baden. Na een periode van
voorbereiding zien we nu echt uit naar de reis.
Op maandag 14 mei in de namiddag komen we terug. Vervol-
gens zal op zaterdag 19 mei het “Kroatie-koor” in de kerk in
Twello te beluisteren zijn tijdens de dienst van 19.00 uur. Op
die manier willen we onze belevenis in Kroatië met u delen.
We zullen dan ook enkele Kroatische liederen zingen. We ver-
heugen ons op uw aanwezigheid.
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eindigt het bezoek met de groepsles. Als u wilt  kunt u op
eigen gelegenheid nog wat rondkijken in Ootmarsum. 
De bus vertrekt weer om 16.30 uit Ootmarsum. Zorg dat u al
enige minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de
bus zal vertekken.
De bus arriveert omstreeks 18.00 uur bij De Korenmolen voor
het dinerbuffet.
Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugd-
huis in Loenen worden afgezet.
U kunt zich vóór 20 april opgeven bij Elly van der Gouw (tel.
0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of
0653563619). U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloe-
mink@g.mail.com of tvhensbergen@hetnet.nl .
De kosten bedragen € 65,- per persoon voor het totale pro-
gramma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 20
april 2018 overmaken op rekeningnummer
NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen.
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Vieringen
Zaterdag 28 april - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Boerkamp
Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl ouders Boerkamp-

Schiphorst, Overl ouders Elders-Koers

Zondag 6 mei - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl echtpaar Meurs-vd

Linde, Filipo Nicolo di Vita, Overl ouders Harm-
sen-Hafkamp, Everdina Adriana Bijvank, Henk
Dericks, jaargetijde Antoon Diks, overleden ou-
ders Tiedink-Streppel, Johanna Geertruida Strep-
pel-Dollenkamp, Berendina Maria Everharda
Blom-van den Beld

Zaterdag 12 mei - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia

Grada Klomp, Willem Joseph Visseren, Hendrikus
Antonius Reulink, Overl. ouders Uiterweerd-ten
Broek, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen,
Wim Schiphorst, overleden ouders Theo Hamer
en Marietje Hamer-Harmsen, overleden fami-
Diks-Reulink, jaargetijde Jan Derksen 
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Zondag 20 mei - 10.00 uur
Oecumenische viering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci en ds. Van Drie

Zaterdag 26 mei - 19.00 uur
Woord en Communieviering  
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Anna

Maria Suurmeyer-Mulder, Overl. Ouders Boer-
kamp-Schiphorst, Overl. Ouders Elders Koers,
Willem Joseph Visseren, Overl. Fam Bijvank

Zondag 3 juni - 10.00 uur
1e H. Communieviering m.m.v. Step by step  
Voorganger: P. Daggenvoorde
Intenties: Overl ouders Harmsen-Hafkamp, Willem Joseph

Visseren, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendrik-
sen, Everdina Adriana Bijvank, Overleden ouders
Streppel-Stoer, Jan Derksen, Overl ouders Lint-
horst-Pijnappel

I
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Oecumenisch uitje op zondag 6 mei 2018

Op zondag 6 mei 2018 zal het jaarlijkse oecumenische uitje
plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we het stadje Ootmarsum in
Overijssel.
De bus vertrekt om 6.30 uur vertrek vanaf het Jeugdhuis in
Loenen en om 7.00 uur bij de Korenmolen in Eerbeek. We
mogen onze auto’s parkeren op de parkeerplaats van De Ko-
renmolen. Neem uw rollater mee als u daar normaalgesproken
voor een wandelingetje gebruik van maakt. De rollator kan
onder in de bus.
Neem iets lekkers mee voor onderweg. We verwachten om-
streeks 8.30 uur aan te komen in Oormarsum. De mis in de
Sint Simon en Judaskerk begint om 9.00 uur. 
Na de mis gaan we naar Brasserie De Pastorie voor koffie/thee
en krentewegge.
Om 11.30 uur begint de rondleiding in de kerk.
Na de rondleiding gaan we terug naar De Pastorie voor de
lunch. U kunt kiezen uit een broodje gezond of een broodje
kroket. We zullen tijdens de busreis inventariseren waar u
voor kiest.
Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) liefst
vóór 20 april mei door aan de organisatie. Dan kunnen we
daar in overleg met De Pastorie en De Korenmolen zoveel mo-
gelijk rekening mee houden.
Na de lunch brengen we een bezoek aan het Schoolmuseum
Educatorium. We kunnen daar ook groepslessen bijwonen.
Daarvoor splitsen we ons gezelschap op in tweeën. De eerste
groep begint het bezoek met de groepsles. De tweede groep


