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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’.

september-oktober 2018
jaargang no. 55

PAROCHIEGEMEENSCHAP EERBEEK-LOENEN
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 PATER DEKKERHUIS
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 per e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 
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 18 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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Enkele data
Zaterdag 1 september wordt de jaarlijkse bedevaart naar Ke-
velaer gehouden. Het thema van de bedevaart van dit jaar is:
Zoek Vrede. We wensen de deelnemers een mooie dag. 
Namens de Bedevaart Zutphen-Apeldoorn e.o.

Zondag 2 september vindt de installatie plaats van Pastoor
Herman Herms in de H. Martinuskerk in Twello. Hij is be-
noemd als nieuwe pastoor van de Franciscus en Clara parochie
en gaat wonen in de pastorie in Twello. 
Namens de Locatieraad
Zondag 7 oktober vindt de Franciscus en Claradag plaats in
Twello. Thema: Uit de bron van Clara. In de viering krijgt de H.
Clara extra aandacht en er is een leuk programma: Happen en
stappen om de wereld. Nu al nieuwsgierig? Graag tot 7 okto-
ber! 
Namens de Voorbereidingsgroep

Klussenmorgen  in Loenen
R.K. kerkhof en terreinen rondom kerk en secretariaat.
September alweer na een hete zomer. Vrijdagmorgen 7 sep-
tember is er weer de klussenmorgen voor vrijwilligers op het
kerkhof en verdere terreinen. Dat zal wel blad harken gebla-
zen worden, want de bomen verliezen dit jaar al vroeg hun
blad. Werkbespreking om 8.00 uur met koffie, soms met
koek.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
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GCL Twello-Samen op weg…
In januari 2018 begonnen wij in de Klepel in Twello met het
kennismakingstraject GCL.
Leden van GCL (Gemeenschap van Christelijk leven) vormen
een gemeenschap van christenen, mannen en vrouwen, jong
en oud, die Jezus van dichterbij willen volgen en willen mee-
werken aan de opbouw van zijn Koninkrijk.
Wij ondervinden in ons dagelijks leven dat het helemaal niet
zo gemakkelijk is om ons geloof concreet handen en voeten te
geven in onze geseculariseerde wereld. Alleen al het spreken
over geloof met je vrienden, of zelfs met je kinderen en klein-
kinderen is vaak moeilijk.
Binnen GCL spreken wij dezelfde (geloofs)taal. Wij komen met
gelijkgezinden bij elkaar om onze zorgen te delen, samen te
bidden, lezen en elkaar te ondersteunen en dat allemaal in
een sfeer van vertrouwen. De Geestelijke Oefeningen van Ig-
natius van Loyola vormen de bron van de spiritualiteit van
GCL.
Het kennismakingstraject bestaat uit 9 bijeenkomsten. Onze
groep is 5x bij elkaar geweest, steeds 1x per maand. We
maakten kennis met elkaar, met Ignatius en met een aantal
aspecten uit de Ignatiaanse Spiritualiteit. We ontdekten hoe
God aanwezig was en is in onze levensgeschiedenis. We leer-
den het levensgebed kennen en zelf doen. We werden ons be-
wust van Gods aanwezigheid in onze gevoelens en verlangens
en maakten kennis met de ‘onderscheiding der geesten’.
3 mensen verlieten de groep. Zij vonden niet wat zij ervan
verwacht hadden. Eén nieuw lid sloot aan. We zijn nu met 7
personen (5 vrouwen, 2 mannen). We zijn blij met het vertrou-
wen en de veiligheid in de groep. Het is weldadig om een plek
te hebben waar je gezamenlijk kunt reflecteren over het ge-
loof en van elkaar kunt horen hoe je dat in het dagelijks leven
kunt verwerkelijken.
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test aan. Ik wil dat in de Nederlandse publieke media levens-
beschouwing van grachtengordel tot Groningen een plek
heeft. Niemand leeft voor zichzelf alleen. Geloof is van ieder-
een, voor iedereen”. En zo is het maar net. Met zijn allen naar
het Malieveld.
En als afsluiting een gedicht/gebed om regen, geschreven
door Els Hengstman-van Olst op 23 juli 2018.

Wij bidden U gezamenlijk,
Zend ons toch regen Heer,
Ons land is aan het verdorren, 
Kom stort veel water neer!
De natuur bezwijkt van droogte
En de boeren hebben ’t zwaar,
Strek toch uw hand uit naar de wolken,
Voor U is dat een klein gebaar!
Ze zullen waterstromen geven,
Op Uw bevel vloeit regen neer,
Wij bidden U gezamenlijk,
verhoor ons gebed, oh Heer!

Willem Klomp
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Overdenking
September alweer, de herfst staat voor de deur en misschien
loopt de zomer nog wel een tijdje door. Wat is de actualiteit
op dit moment? Wel dat het kurk- en kurkdroog is. Als het er
op aan komt kan dat een ramp zijn, zeker voor de boeren. Nu
zijn er in Loenen en omgeving niet zoveel boeren meer, maar
een heleboel jaren geleden nog wel. Zelfs vele arbeiders had-
den nog wel een stukje grond om wat graan en groente te
verbouwen. Houdt de droogte lang aan, dan kon er hongers-
nood dreigen. Wanneer dit blad uitkomt verzuipen we mis-
schien alweer, maar de verwachtingen gaan daar niet van uit. 
Vroeger, in de tijden van pastoor Peters en Boerland werd er in
de kerk in zulke gevallen gebeden om regen. Wanneer er niks
geoogst wordt, dan is er ook weinig te eten. Of er in Loenen
en omstreken ook gebeden is of nog gaat gebeuren, is mij
niet bekend. In Overijssel gebeurt dat wel. RTV-Oost meldt:
“We hebben te maken met de grootste droogte van deze
eeuw. Het wordt dit jaar zelfs droger dan in het recordjaar
1976. In veel kerken in Overijssel wordt daarom gebeden voor
regen. Hoe meer naar het Oosten je komt, hoe meer er gebe-
den wordt voor regen”. En ook de Raad voor Marokkaanse
Moskeeën Nederland roept op tot gebed voor regen. Je zou
denken dan zal het zeker wel goedkomen.
Een ander punt van actualiteit op levensbeschouwelijk- en ge-
loofsgebied is het beleid van de minister en de NPO (Neder-
lands Publieke Omroep). De omroepen moeten weer drastisch
bezuinigen omdat de minister minder subsidie gaat geven.
Daarom wil de directie van de NPO dat de omroepen minder
documentaires en levensbeschouwelijke programma’s gaan
uitzenden. De kijkcijfers zijn bepalend en dat is heel jammer.
Er zijn soms heel aardige programma’s op dit gebied te zien.
Je zou zeggen dat de publieke omroep juist hiervoor bestaat.
EO-directeur Arjan Lock zegt het volgende: “En dus teken ik
namens al degenen voor wie geloof van levensbelang is, pro-
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Lijkt je GCL iets voor jou?  Hoewel we al enige tijd op stap zijn,
ben je welkom om alsnog aan te sluiten bij het kennisma-
kingstraject.
Na afloop van het traject besluiten we gezamenlijk of we op
deze weg verder willen gaan of niet.
Voor verdere info over GCL  zie:  https://gclnederland.org/
Anneke van der Werff-Verbraak.
Voor verdere info over de groep in Twello en opgeven:
avdwerffverbraak@gmail.com
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Afscheid
Op zaterdag 4 augustus hebben we in een mooie viering af-
scheid genomen van Pastor Daggenvoorde. Maar tevens van
onze trouwe acoliet Claire. 
Claire heeft in de H. Geestkerk te Eerbeek vele jaren de taak
van acoliet met veel betrokkenheid vervult.  En na de sluiting
in Eerbeek vond Claire het geen probleem om in de Ant. Abt
kerk te Loenen verder haar taak als acoliet te vervullen. De
laatste jaren was zij de enige acoliet. Wat overigens heel jam-
mer is omdat het net dat extra aan de viering toevoegt. Maar
helaas gaat Claire ons ook verlaten. Zij gaat studeren in Nij-
megen en zodoende is het voor haar niet meer te combineren.
In de viering van 4 augustus heeft Claire nog een keer haar
taak vervuld en na de viering van de locatieraad een cadeau-
bon in ontvangst mogen nemen voor haar inzet voor beide
kerken.
Claire langs deze weg heel veel dank voor je betrokkenheid in
de kerk en veel succes met het studeren. 
Met vriendelijke groeten Ans.
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Rommerlmarkt  Pater  Dekkerhuis
Op zaterdag 15 september wordt in en bij het Pater Dekker-
huis aan de Lorenzstraat in Eerbeek een rommelmarkt gehou-
den. Dus als u op zoek bent naar goede gebruikte spullen,
dan is een bezoekje aan het Pater Dekkerhuis aan de Lorenz-
straat zeker de moeite waard. Hierbij kunt u denken aan boe-
ken, cd’s , dvd’s, kerstspullen, kleine huishoudelijke artikelen,
serviesgoed , speelgoed en knuffels.
En voor het geld hoeft u het niet te laten, want alles is van-
zelfsprekend zeer aantrekkelijk geprijsd.
Via een raadspel kunt u een gokje wagen om een leuke prijs te
winnen en ontbijt of lunch niet te zwaar, want er worden pro-
fessioneel pannenkoeken gebakken. Ook anderszins kunt u,
zoals u gewend bent, voor een kopje koffie/ thee of een
drankje terecht in het Pater Dekkerhuis.
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. Wij zien u graag
zaterdag 16 september van 10.00 tot 15.00 uur.
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Filmavond parochiehuis Loenen
Op 25 oktober houden we weer een filmavond. Ditmaal kunt u
komen kijken naar “The Hundred-foot Journey”. Een Indische
familie verhuist naar Zuid-Frankrijk om daar een Indisch res-
taurant te openen. Daar protesteert de kille eigenaresse van
het klassieke Franse restaurant hevig tegen.
Dat en een ontluikende liefdesrelatie is goed voor een hoop
spanning en humor…
De zaal van het parochiehuis achter de kerk is open om 19.30.
Daar staat de koffie klaar. De film start om 20.00 uur en duurt
ongeveer 2 uur. En natuurlijk is er ook nog een drankje.
Komt allen voor een gezellig avondje film!
Namens de pastoraatgroep Loenen/Eerbeek
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Een woord van dank
Dank jullie wel! 
Het afscheid in de parochie was hartverwarmend. Uitdrukking
van de verstevigde band tussen de parochiële gemeenschap-
pen en tal van mensen onderling. Er is een klik. Het stemt me
heel dankbaar daaraan te hebben meegewerkt vanuit de band
met God. Want wat een rijkdom om er in het leven niet alleen
voor te staan, maar samen als 'broeders en zusters, in Chris-
tus'.  De vreugde van ons geloof en de kracht van de H. Com-
munie gunnen we ook de jeugd. Jullie giften bij mijn afscheid
stel ik daarom Kind en Kerk ter beschikking. Inmiddels ruim
zeshonderd euro. Alle goeds!
Paul Daggenvoorde
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Vieringen
Zondag 9 september - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. hofstede
Intenties: Frits Seemann-Voogd, Overl echtpaar Meurs-vd

Linde, Hendrikus Antonius Reulink, Henk Derickx,
Willem Joseph Visseren

Zaterdag 15 september - 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Filipo Nicolo di Vita, Anna Maria Suurmeyer-Mul-

der, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Pe-
tronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Anna
Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren, Wil-
lem Joseph Visseren

Zondag 23 september - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Be-

rendina Maria Everharda Blom-vd Beld, Overl
echtpaar Kamphorst-van Schaikl, Overl ouders
Harmsen-Hafkamp, Willem Joseph Visseren

Zaterdag 29 september - 19.00 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Antonia Grada Klomp, Overl ouders Uiterweerd-

ten Broek, Frits Seeman-Voogd, Willem Joseph
Visseren

Zondag 7 oktober
Viering in Twello

➔
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Zaterdag 13 oktober - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Hermens
Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Riek Schotman, Fi-

lipo Nicolo di Vita, Berendina Maria Everharda
Blom-vd  Beld, Everdina Adriana Bijvank, Fam
Reusken, fam Peters, Willem Joseph Visseren

Zondag 21 oktober - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito  
Voorganger: J. Oude Voshaar
Intenties: Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl echtpaar

Meurs-vd Linde, Overl ouders Freriks-Uiter-
weerd, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,
Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Frits
Seeman-Voogd, Anna Maria Geertruida Weren-
steyn-van Gameren, Willem Joseph Visseren

Zaterdag 27 oktober - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Hermens
Intenties: Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl echtpaar

Meurs-vd Linde, Overl ouders Freriks-Uiter-
weerd, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,
Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Frits
Seeman-Voogd, Anna Maria Geertruida Weren-
steyn-van Gameren, Willem Joseph Visseren

Vrijdag 2 november - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito 
Voorganger P. Kantoci 
Intenties: Suzanna Voogd-Samuels, Petronella Johanna

Bannenberg-Schuiling, Henk Derickx, Willem Jo-
seph Visseren


