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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-juni 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: Pater Dekkerhuis, 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. 06-22809096  

e-mail: bertmeurs@kpnmail.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

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
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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:
Pastoor J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
tel. 06 46104246 / 0571-273160 
e-mail: hermens@hotmail.com 
pastor Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. parochievicaris / profiel liturgie
tel. 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 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

Pastoraal team:
drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst diaken, profiel Diaconie
tel. 06 16912727     email. dashorst@rkapeldoorn.nl

Mariska LitjesMedewerkster kindercatechese
tel. 055 5266500 email: kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Kopij inleveren vóór 16 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    vacant 
Jolanda v.d. Brink-Aartsen tel. 055 5053234
Bruno v.d. Werff tel. 06 40372602

3

Heilige Gerardus Majella Bedevaart
Overdinkel

Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de
keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met
als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal wor-
den verleend door muziekvereniging Concordia en het
dames- en herenkoor. 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk
naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharis-
tieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr.  Th. C. M.
Hoogenboom  de Hoofdcelebrant zal zĳn, waarna de proces-
sie volgt. 
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zĳn waar
vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bĳ elkaar zullen
komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht
hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft
bĳ alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. 
Op donderdag 17 oktober, vrĳdag 18 oktober en zaterdag 19
oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella
kerk, een viering in het teken van Gerardus. 



4

Wĳ willen erop wĳzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle
kinderactiviteiten worden georganiseerd tĳdens de viering op
zondagmorgen. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen
met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op
werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten)
telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opge-
ven. 

Kosten intenties: vrĳe gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35
RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus
Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbede-
vaartoverdinkel@live.nl

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.  
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ding waarin Steman sprak over dit boek, vanwege de reïncar-
natie-gedachte die in het boek behandeld wordt. In januari
2019 zond de NCRV wel een lang interview uit met de schrĳ-
ver. 'Morgan, een liefde’ wordt vertaald in het Welsh en ver-
scheen ook als luisterboek. In de lezing gaat Steman dieper in
op de autobiografische achtergronden en de totstandkoming
van deze roman. 

Bas Steman, schrĳver/programmamaker, is  geboren in Apel-
doorn 1971 en woonachtig in Zutphen. Hĳ schreef eerder be-
levingsbiografieën over Leontien van Moorsel en Ramses
Shaffy. Zĳn romandebuut maakte hĳ met De Aankomst in
2013. Hĳ is ook te zien als 'Ridder van Gelre’ op Omroep Gel-
derland. Via Facebook kunt u ook informatie inwinnen

Datum: dinsdag 24 september 2019
Inleider: Bas Steman
Tĳd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie Bibliotheek Twello, Marktplein 11
Entree: € 5, -
Website: www.bassteman.nl
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Communicanten
Zondag 16 juni hebben Dean en Zoë Pruisscher en Luuk van
den Brink uit Loenen de 1e H. Communie gedaan in Twello
samen met nog 14 andere kinderen uit de Franciscus en Clara
parochie. 
Na deze feestelĳke viering hebben zĳ zich op zondag 29 juni
ook in Loenen in de H. Antonius Abt kerk voorgesteld aan alle
Parochianen en gasten van de parochie. Samen met Pastoor
Hermens hebben zĳ terug gekeken naar de 1e H. Communie
in Twello en mochten zĳ op allerlei manieren helpen en actief
deelnemen aan de eucharistieviering. Tot slot werden zĳ door
alle Parochianen toegezongen en werden zĳ door iedereen
persoonlĳk gefeliciteerd. 

Elkaar terugzien in een ander leven …..
- Morgan, een liefde -

Bas Steman geeft een lezing over zĳn laatste roman. Met
‘Morgan, een liefde’ bracht Steman een verrassend en ge-
waagd thema binnen de literatuur, in de vorm van een over-
donderend en ontroerend verhaal over de liefde, de oorlog,
het leven en dood; het mysterie van de ziel en de liefde die
dwars door de dood heen een weg zoekt. Het boek heeft al
veel mensen geroerd. In 2018 verbood de EO een tv-uitzen-
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BAfgelopen jaar hielden wĳ ons bezig met het thema “actuele
problemen in de samenleving”. 
Wĳ lazen teksten uit de Schrift en vroegen ons steeds af:
1.of de tekst ons meer inzicht gaf in onze verhouding tot het
actueel probleem,
2.en of te tekst ons hielp om dat probleem (beter) aan te kun-
nen.
Tot onze verrassing bleek het inderdaad zo te zĳn. En wĳ stel-
den vast dat de Bĳbel, duizenden jaren geleden geschreven,
ook voor ons, hier en nu, nog steeds actueel is.
In het najaar begint een nieuwe cyclus. De titel is: “Geloofs-
vertrouwen”.
De bĳeenkomsten zĳn op donderdagmiddag in het Pater Dek-
kerhuis  H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek.
Data: 12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december,
steeds van 13.30-15.30u.

Heeft u zin om mee te doen?
Wie wil kan zich aansluiten. Bĳbelkennis is niet nodig, wel be-
langstelling voor en nieuwsgierigheid naar deze eeuwenoude
teksten. 
Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com.
Mede namens het pastorale team,
Anneke van der Werff-Verbraak
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Vieringen
Zaterdag 1 september - 
Eucharistieviering  
Voorganger P. Sebastian   
Intenties: Andrea Dorothea Amelia Noordam- Becker, 

Grada Johanna Blom- Linthorst, Willem Joseph
Visseren, Rie Havekes- de Kort, Bertus Havekes,
Bernard Blom

Zaterdag 7 september - 
Eucharistieviering  
Voorganger P. Sebastian
Intenties: overl. Echtpaar Meurs- vd Linde, overl. Echtpaar

Reulink- Harmsen

Zaterdag 15 september - 
Woord en Communieviering   
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers,

Willem Joseph, Visseren, Cornelis Johannes Maria
de Boer

➔
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Zaterdag 21 september - 
Woord- en commumievieing
Voorganger: P. Kantoci
Intenties: Jos Koekkoek, overleden ouders Kamphorst-van

Schaik, overleden ouders Uiterweerd-ten Broek,
Rikie Tijhuis-Brugman, Antonie Johannes Klomp

Zaterdag 29 september - 
Woord en Communieviering 
Voorganger P. Hofstede
Intenties: Willem Joseph Visseren.

Zaterdag 6 oktober -
Viering in Twello   

Zaterdag 13 oktober-
Woord en Communieviering   
Voorganger: P. Vroom
Intenties: Jaargetijde Albertus Gerardus Klomp, overleden

echtpaar Meurs – van de Linde, overleden echt-
paar Reulink-Harmsen, Riek Schotman, Willem
Joseph Visseren.


