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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
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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’.
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Wegens vakantie is het Parochiesecretariaat gesloten op 
9 en 16 augustus 2018.

Mededeling van de locatieraad over de parochiebladen
Wij willen voorkomen dat er informatie niet op de juiste ma-
nier wordt aangeleverd en dat er verschillen zijn tussen de in-
formatie die via het Contactblad Loenen en via het
Parochieblad Eerbeek bekend gemaakt wordt.
De afspraak is dat iedereen zijn of haar bijdrage voor de bla-
den mailt naar het secretariaat. De secretariaatmedewerkers
zorgen er dan voor dat de aangeleverde stukken op het juiste
moment worden aangeleverd bij de redacties. Dit geldt ook
voor overdenkingen, avondwake, roosters van koren, uitvaart
en huwelijkvieringen, spontane inzendingen, in memoriam,
enz. enz. 
Als iedereen zich daaraan houdt is de inhoud van de bladen
identiek en hebben Loenen en Eerbeek dezelfde en volledige
informatie en kunnen we er zo voor zorgen dat de bladen in-
teressant en leesbaar blijven voor iedereen. Tenslotte zijn
Loenen en Eerbeek één parochie.
Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voedselbank
Zo werd het Eerste H. Communiefeest ook een feest van delen.
Tijdens de viering werd als onderdeel van de collecte een grote
hoeveelheid etenswaren naar het altaar gereden.
Op de dag van de Eerste H. Communie namen velen van u allerlei
voedsel mee voor de Voedselbank in Apeldoorn. De opbrengst was
overweldigend en ze waren erg blij met de 6 bananendozen vol met
allerlei (houdbaar) lekkers!
Hartelijk dank!
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Pater Dekkerhuis volop in gebruik
Op zondag 27 mei is het Pater Dekkerhuis in Eerbeek officieel
in gebruik genomen. Het multi-functionele gebouw kende al
een kleine en middelgrote zaal. Daar is nu een aanzienlijk
grotere zaal bijgekomen.
Deze zaal leent zich uitstekend voor uitvoeringen van toneel-
verenigingen, muziekverenigingen, koren, lezingen en derge-
lijke.
De twee andere zalen worden al gebruikt door diverse vereni-
gingen, zoals twee bridgeclubs, een schaakclub en een sjoel-
club. Ook vinden er bingoavonden plaats. Er wordt ook al door
een koor gerepeteerd.
Op meerdere dagdelen is er nog ruimte voor meer verenigin-
gen.
En heeft u een verjaardag of een jubileum te vieren, dan zijn,
afhankelijk van de grootte van de groep, alle zalen daar ge-
schikt voor. Tegen een aantrekkelijke vergoeding kunt u één
van de zalen huren en zorgen wij ervoor dat alle dranken op
voorraad zijn. De bediening houdt u in eigen hand.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze beheerder, Evi
Mouw, bereikbaar onder nummer (06) 12 45 48 09.
Harry Hoekstra

Geachte parochianen,
Helaas moeten wij u mededelen dat wij afscheid gaan nemen
van onze pastoor Paul Daggenvoorde. Per 1 september a.s.
heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale
opdracht toevertrouwd in de samenwerkende parochies van
Enschede, Losser, Haaksbergen en omstreken.
Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij in ons midden
heeft verricht en wensen hem wijsheid en zegen.
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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: 9 septeber
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 30 augustus
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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Zijn afscheid zal zijn op zondag 19 augustus in Twello en
zondag 26 augustus in Apeldoorn.
Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is be-
noemd: Pastoor Hans Hermens. Pastoor Hermens is 53 jaar
oud en nu nog werkzaam als pastoor van de Emmanuelparo-
chie in Ommen en omstreken.
Als pastoor team en besturen hebben reeds kennis mogen
maken met pastoor Hermens en wij zien de samenwerking
met vertrouwen tegemoet.
De installatieviering zal worden gehouden op zondag 2 sep-
tember om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Twello, waarna
er gelegenheid zal zijn voor ontmoeting. Op 6 september, tij-
dens de startzondag, zal de nieuwe pastoor in Apeldoorn zijn
intrede doen.

Afacheid pastoor Daggenvoorde

Op zaterdag 4 augustus a.s. zal Pastoor Paul Daggenvoorde
voor de laatste keer in onze kerk voorgaan bij de Eucharistie-
viering van 19.00 uur.
Wij willen hem bedanken voor zijn werk en inzet voor onze lo-
catie en onze parochie en zullen hem na de viering, namens
ons allen, een attentie aanbieden.
Begin september vertrekt hij naar zijn nieuwe parochie in het
oosten van het land en zal hij in Twello afscheid nemen van de
HH Franciscus en Claraparochie.
De Locatieraad Loenen/Eerbeek acht het van belang dat u op 4
augustus a.s. in Loenen de gelegenheid krijgt persoonlijk af-
scheid van hem te nemen.
Na de viering drinken we koffie in het parochiehuis. Wij willen
graag dat onze beste wensen hem naar zijn nieuwe werkplek
vergezellen en wensen hem God's Zegen toe.
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Vieringen
Zondag 15 juli - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v Con Spirito   
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Henk Derickx, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koek-

koek, Gerardus Schut, Overl. Echtpaar Kam-
phorst-van  Schaik, Hendrikus Antonius Reulink,
Willem Joseph Visseren, Filipo Nicolo di Vita, Frits
Seemann Voogd, Overl. Ouders Tiedink-streppel,
Nellie van Amersfoort-Tiedink

Zaterdag 21 juli - 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: P. Sebastian
Intenties: Wim Schiphorst, Overl fam Bijvank, Willem Joseph

Visseren, Overl. Echtpaar Meurs-v.d. Linde,
Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek, Anna Maria
Suurmeyer-mulder, Berendina Maria Everharda
Blom-v.d. Beld, Petronella Johanna Bannenberg-
Schuiling

Zondag 29 juli - 10.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: P.  Kantoci
Intenties: Overl. Ouders Freriks-Uiterweerd, Overl. Echt-

paar Kamphorst-van Schaik, Willem Joseph Vis-
seren, Overl. Ouders Elders-koers, Overl. Ouders
Boerkamp-Schiphorst

Zaterdag 4 augustus - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Daggenvoorde
Intenties: Overl ouders Streppel-Stoer, Willem Joseph Vis-

seren, Everdina Adriana Bijvank, Uit dankbaar-
heid voor een 50 jarig huwelijk, Petronella
Bannenberg-Schuiling ➔
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Gerarduskalender

Er is een nieuw verkooppunt voor de Gerarduskalender in Eer-
beek, binnen de parochie van Franciscus en Clara.
De Gerarduskalender is uitgebracht door Klooster Wittem, het
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een
spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken. Elke dag een
beetje spirit. Op de achterkant staan afwisselend moppen, ge-
dichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activi-
teiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.
De prijs van deze kalender is dit jaar: € 7,25.
Bij onderstaand adres kunt u de kalender bestellen en opha-
len:
Tonny Savelberg-Daamen
W.Einthovenstraat 4 te Eerbeek
Tel: 0313 650798.
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RK kerk in Loenen in het licht gezet

De Locatieraad Loenen/Eerbeek heeft het voornemen de kerk
en de toren aan de Hoofdweg in Loenen in het licht te zetten.
Het kerkgebouw is gemeentelijk monument en de toren is
rijksmonument.
Voor de uitvoering van het werk is reeds een offerte ontvan-
gen en de Locatieraad zoekt naar middelen om het werk, nog
dit najaar, te kunnen laten uitvoeren tegelijk met restauratie-
werk aan de kerktoren.
Diverse mogelijke subsidieverstrekkers werden benaderd doch
alleen van de Rabobank werd een toezegging ontvangen. Wij
zoeken dus naar aanvullende geldmiddelen.
Ook rekenen wij op steun van onze mede-parochianen en
onze dorpsgenoten.
Het zou heel bijzonder zijn wanneer onze kerktoren in don-
kere dagen al van veraf te zien zou zijn. Voor Loenen zou dit
een "opsteker" zijn en een verfraaiing van ons mooie dorp be-
tekenen.
Uw bijdrage, onder vermelding van "verlichting" kunt u over-
maken op rekeningnummer NL47RABO 0170516091 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. De stichting is
een zgn AMBI-instelling dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
Wanneer u meer informatie over dit project wilt ontvangen
horen wij dat graag van u. Daartoe kunt u telefonisch contact
opnemen met Bert Meurs tel. 0622809096.
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Zondag 12 augustus - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P.  Kantoci
Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Antonia Grada

Klomp, Gerardus Schut, Overl ouders Linthorst-
Pijnappel, Frits Seeman-Voogd

Zaterdag 18 augustus - 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Riek Schotman,

Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Filipo Nicolo
di Vita

Zondag 26 augustus- 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito 
Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Grada Wilhelmina

Bleyswijk-Koekkoek, Berendina Maria Everharda
Blom-van de Beld, Overl ouders Tiedink-Streppel

Zaterdag 1 september - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Sebastian
Intenties: Everdina Adriana Bijvank, Geertruida Johanna

Reiniera Revenberg-Cuppers

Zondag 9 september - 19.00 uur (?)
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito 
Voorganger: P. Hofstede
Intenties Frits Seemann-Voogd, Overl echtpaar Meurs-vd

Linde, Hendrikus Antonius Reulink
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Rommelmaarkt Pater Dekkerhuis
Op zaterdag 15 september wordt in en bij het Pater Dekker-
huis aan de Lorenzstraat in Eerbeek een rommelmarkt gehou-
den. Bericht inzake alles wat er die dag te doen is volgt op een
later moment.
Om deze rommelmarkt te kunnen houden zijn de vrijwilligers
en de bestuursleden van het Pater Dekkerhuis op zoek naar
goede gebruikte spullen. Hierbij kunt u denken aan boeken,
cd’s , dvd’s, kerstspullen, kleine huishoudelijke artikelen, ser-
viesgoed en speelgoed.
U wordt in de gelegenheid gesteld om uw spullen op zaterdag
18 en 25 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur, te brengen bij
het Pater Dekkerhuis. De koffie staat voor u klaar.
Het bestuur van het Pater Dekkerhuis wil graag een betere ge-
luidsinstallatie en meer parkeerplaatsen aanleggen. De op-
brengst komt ten goede aan deze doelen.

Donderdag 31 mei hadden wij u willen verwelkomen met kof-
fie\thee in het Pater Dekker huis. Maar waarschijnlijk door de
hitte kon u niet ingaan op de uitnodiging.
Hopelijk komt u de volgende keer wel even bijpraten. Ook als
u nog geen 80 jaar bent heten wij u van harte welkom. En
neem uw buurman\vrouw mee!
De volgende data zijn: donderdag 28 juni, 26 juli en 30 au-
gustus. misschien handig om alvast in uw agenda te schrijven.
Heeft u vervoer nodig belt u dan: 06-40372602
Ceciel Bult, Betsie Klomp, Jan Kobussen, An Hoogervorst.
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Bijbelleesgroep Eerbeek
Sinds enkele jaren komt een min of meer vaste groep van
christenen (PKN en RK) maandelijks bij elkaar in het Pater
Dekkerhuis in Eerbeek om uit de Bijbel te lezen. Landelijk zijn
er meer van deze groepen, vooral in het westen van het land.
De begeleiders van de groepen stellen, in overleg met de
deelnemers, een thema vast,  kiezen bijbehorende teksten en
bereiden die voor.  
Afgelopen jaar hielden wij ons bezig met het thema “een goed
gesprek”. Wij merken in ons dagelijks leven dat het spreken
over geloof in onze geseculariseerde maatschappij helemaal
niet zo gemakkelijk is. Wij lazen “goede gesprekken “ in de
Bijbel, en zochten of die ons konden helpen in de gesprekken
die wij zelf voeren, met name als die gaan over geloven. Aan
de orde kwamen Exodus 32,01-14: Gesprek Mozes met JHWH
, Lukas 01,26-38: Gesprek Maria met engel, Johannes 03,01-
21  Gesprek Jezus met Nicodemus,  Jeremia 01,04-08: Ge-
sprek Jeremia met JHWH, Johannes 04,01-26 Gesprek Jezus
met Samaritaanse, en nog enkele andere gesprekken. 
De combinatie van uitleg van de tekst en die vervolgens be-
trekken op je eigen leven deed ons goed.
In september starten wij met een serie van 4 teksten over ver-
schillende vormen van gebed.
Wie wil kan zich aansluiten. Bijbelkennis is niet nodig, wel be-
langstelling voor en nieuwsgierigheid naar deze eeuwenoude
teksten. 
Data: 13 september

11 oktober
15 november
13 december

Plaats: Pater Dekkerhuis  H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek
Tijd: 13.30-15.30u
Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com.
Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak


