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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’.

februari  2019
Jaargang no. 56

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 11504469

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

Koor ‘Con Spirito’:
Secretaris: Mw. A. Brugman, tel. 055 – 5051458 11

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: 26 februari
Kopij Kontaktblad Loenen inleveren
voor donderdag 26 februari
Kopĳ bĳ voorkeur 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 14 februari
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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KERSTMIS 2018
Weer hebben we het Kerstfeest gevierd: de komst van het
kindje Jezus.
Kwetsbaar in een kribbe- geen plek voor hem in de herberg.
Niet geaccepteerd door de grote wereld.
Wij hebben leren geloven: hét symbool voor belangeloze
liefde, voor barmhartigheid.
Niet veroordelen, maar plaats maken.
En dan is daar ineens het gezin Tamrazyan. Geen plaats voor
deze kinderen in ons welvarend land. Volgens de rechtsregels
moeten zij het land uit. Het recht heeft recht gedaan.
Huub Oosterhuis- aan wie wij zoveel mooie liederen te dan-
ken hebben- werd er door getroffen en schreef de volgende
tekst. Mooi gezongen door zijn dochter.
LAAT ZE BLIJVEN 
Waar je bent geboren en getogen
Moet je daar vandaan?
Wie heeft dat beslist?
Had je willen zijn geboren
Als je dat te voren wist?
Handen af, zingt mijn geweten
Laat ze blijven, laat ze blijven
God en bijna iedereen staat aan hun kant
God en bijna iedereen staat aan hun kant
Overheid, doe niet zo verbeten
Maak een beter, liever Nederland
De kerk in Den Haag neemt het voor hun op. Niet uit recht-
vaardigheid maar uit barmhartigheid. Kunnen wij niet een
beetje opschuiven? 
Zolang hun dienst doorgaat kan er niet ingegrepen worden. Er
wordt tijd en ruimte geschapen. Tijd voor verder overleg. Maar
ook tijd voor ons. Om na te denken.
Willen wijzelf wél een beetje opschuiven?
Bruno  van der Werff
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Overdenking

Beminde gelovigen of geachte medezondaars, zo begon een
kapelaan of pastoor wel eens zijn preek. Een overweging moet
natuurlijk niet materialistisch zijn of politiek ge-inspireerd.
Kerk en Staat zijn gescheiden. Maar de kerk mag zich wel be-
moeien met maatschappelijke zaken. Wat was er onlangs in
het nieuws, wel de gilets jaune (gele hesjes) in Frankrijk en
ook in Nederland en Belgie. Er is veel onvrede aan de onder-
kant van de samenleving, ook in Nederland. 
Dominee Hans van Driel memoreerde in zijn afscheidsrede dat
er in Loenen ook verborgen armoede is. En dat zal ook wel.
Het neoliberalisme, de marktwerking, de flexibilisering van de
arbeidsmarkt en de banen zonder pensioenopbouw zijn te ver
doorgeschoten. Er schijnen heel veel kinderen in Nederland
onder de armoedegrens te leven. Volgens de geleerden komt
dat ook wel doordat veel mensen geen benul hebben van de
toeslagen die ze allemaal kunnen krijgen. Om inzicht te krij-
gen in het woud van toeslagen, daar moet je bijna universiteit
voor hebben. De oplossing van deze problemen zal toch van
de regering moeten komen. In noodgevallen kan de kerk ook
nog wel eens bijspringen: De Hervormde Diaconie of de Ka-
tholieke Caritas. 
Gelukkig hoeft er in Nederland niemand dood te gaan van de
honger. Je hebt ook nog de voedselbanken. Wanneer je arm
bent kun je de moed er ook nog een beetje inhouden, zoals
blijkt uit het verhaal uit Jesus Sirach 28, 1-5: “Geld maakt niet
gelukkig. Maar wat zal er met de arme gebeuren? Moet de
arme niet bezorgd zijn, als de kinderen om eten roepen? Ja
natuurlijk, maar eigenlijk is dat zijn zorg niet . . . hoe vreemd
dat ook klinkt. 
Als uitleg een verhaal: Twee broers woonden tegenover elkaar.
De ene was steenrijk, de andere arm. U weet hoe het dan gaat:
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IN MEMORIAM TONY KLOMP (81 JAAR)

Donderdag 8 november hebben we afscheid moeten nemen
van ons koorlid Tony Klomp, die de leeftijd van 81 jaar bereikt
heeft. Verknocht aan Eerbeek en verknocht aan de voormalige
H. Geestkerk, vond het samenzijn rond het afscheid van Tony
dan ook plaats in het Pater Dekkerhuis. Ondanks de vele be-
langstellenden tijdens het afscheid, was de sfeer zo prettig,
dat men het gevoel kreeg aanwezig te zijn bij een besloten
samenzijn.
Een broer en zus van Tony haalden herinneringen op uit het
leven van Tony en Betsie en Ingrid en Hans blikten terug op de
belangrijke rol die hun vader in hun leven had gespeeld.
Tony Klomp is 53 jaar lid geweest van “zijn” koor Con Spirito.
En op dat aspect heeft Harry Hoekstra, voorzitter van het koor,
zijn herinneringen met name toegespitst.
In de begintijd van het koor zette Betsie thuis altijd koffie voor
het koor en die werd dan door Tony meegenomen. Tony was
een markante figuur in het koor en was een voorvechter voor
gerechtigheid. Tony draaide nooit om de hete brij heen en gaf
ongezouten en recht voor z’n raap zijn mening. Met als voor-
deel, dat je bij Tony altijd precies wist waar je aan toe was.
Wetend, dat zijn afscheid naderbij kwam, heeft Tony zelf zijn
favoriete nummers uitgezocht en die zijn deze ochtend ge-
zongen.
Tijdens het uitdragen vormde het koor een erehaag, terwijl
“In paradisum” gezongen werd. Dergelijke aangrijpende mo-
menten blijven nog lang in je geheugen gegrift. We kunnen en
willen ons vasthouden aan de vele mooie herinneringen aan
Tony. Dat hij moge rusten in vrede!
Harry Hoekstra 
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Klussenmorgen R.K. kerkhof 
Hier een bericht van de kerkhofgroep: Geen winterstop dit jaar
om geen achterstand op te lopen. De eerste klussenmorgen in
het nieuwe jaar zal zijn op vrijdagmorgen 4 januari 2019. Al-
leen onwerkbaar weer kan roet in het eten gooien. Aanvang:
8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

In 2019 willen we weer koffiedrinken op donderdagmiddag
van 14 30-16 30 uur:
Data:  31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27
juni, 25 juli.
Iedereen is van harte welkom, dus ook uw buurvrouw of –
man!!
De werkgroep
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De rijke wordt steeds rijker en de arme armer. De arme moet
een lening bij zijn rijke broer aangaan en het geld na drie
maanden terugbetalen. Na verloop van de drie maanden is het
zover. De arme doet geen oog dicht, want de volgende dag zal
hij zijn lening moeten inlossen. Midden in de nacht krijgt hij
een helder idee. Hij doet het raam open en roept naar de
overkant: Broer, ik moet je morgen veel geld betalen, maar ik
heb het niet! Ziezo, zegt hij, nu heeft hij de zorgen. Tevreden
slaapt de arme in.”
Politicus en schrijver Jan Terlouw, die in Twello woont, zegt
het volgende: “We gaan kapot aan het neoliberalisme. We gaan
er helemaal aan kapot. De economie gaat tegenwoordig voor
alles. Geld is macht. We worden geregeerd door het kapitaal.
De politiek is niet meer de baas. Neem die Clintons, tweehon-
derdduizend dollar voor een lezing. Wat is dat voor moraal. In
de bijbel staat: Eerder gaat een kameel door het oog van de
naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen.
En over de zelfredzaamheid: Ik noem het een overheid die niet
meer garant staat voor zijn burgers. In Amerika bezit 1 pro-
cent van de bevolking de helft van het nationaal inkomen. Wat
voor massieve macht gaat daar achter schuil.”
En om toch nog positief af te sluiten. In Nederland zullen echt
wel mensen zijn die het dubbeltje verscheidene keren om
moeten draaien, maar de onderkant van de samenleving heeft
het hier niet zo slecht als in Amerika.
Willem Klomp
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Vieringen
Zaterdag 2 febriuari - 19.00 uur
Eucharistieviering   
Voorganger: P. Hermens
Intenties: Grada Johanna Blom-Linthorst, Andrea Dorothea

Amelia Noordam-Becker, Anna Maria Geertruida
Werensteyn-van Gameren, Ouders Bijvank-Vre-
degoor, Overl fam Bijvank, overl ouders Hogen-
kamp-Peters.

Zondag 10 december - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders

Klomp-Koers, Bertus Havekes, Overl echtpaar
Reulink-Harmsen.

Zaterdag 16 december - 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Hermens
Intenties: Overl ouders Diks-Reulink, Antonia Grada

Klomp, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek

Zondag 24 februari - 10.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik

➔
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Zondag 2 maart - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito  
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers,

Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Grada Jo-
hanna Blom-Linthorst.

Zondag 10 maart - 10.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Hofstede
Intenties: Overl ouders Klomp-Koers, Antonia Grada

Klomp, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik,
Overl echtpaar Meurs-van de Linde, Bertus Have-
kes, Overl echtpaar Reulink-Harmsen

Zaterdag 16 maart - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. In Between
Voorganger: P. Hermens
Intenties: Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl ouders

Diks-Reulink, Andrea Dorothea Amelia Noor-
dam-Becker

Zondag 24 maart -  10.00 uur
Viering Groote Modderkolk  

Zaterdag 30 maart - 19.00 uur
Woord en Communieviering m.m.v. Con Spirito
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Annemarie Geertruida Werensteyn-van Gameren.


