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Jaargang: 52 

Aflevering nr. 12 

11 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIE: O.L VROUW 

TENHEMELOPNEMING 

 

Bankrekening: NL63RABO 0332 1007 31 

Contactadres: Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek 

Tel. 055-3011202;  secretariaat bereikbaar op 

dinsdag van 09.00-12.00 uur 

E-mail: klarenbeek@franciscusenclara.com 

Internetadres: www.franciscusenclara.com 

 

PASTORAAL TEAM 

HH. FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIE 

Het pastoraal team is elke dag bereikbaar van 

9.00-20.00 uur voor dringende pastorale zaken 

op 06-53154358 

 
pastoraal-team@franciscusenclara.com 

Centraal aanmeldingspunt bij overlijden 

0571-272220 

Wanneer deze onbemand is: 06-21457097 

 
Drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens, pastoor 

Liturgie. 0571-273160 

 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

 

Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken 

Diaconie. 06 16912727 

 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 
 

“ Leven is geen exacte wetenschap, 

maar een kunst.” 

 

  

mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com
http://www.franciscusenclara.com/
mailto:pastoraal-team@franciscusenclara.com
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VIERINGEN: 
 

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
 

Zondag      16 okt.  om 10.00 uur : woord- en gebedsviering 

  in De Kastanje, m.m.v. Spirit 

Woensdag   2 nov. om 19.00 uur Allerzielenviering 
 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    15 okt.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zaterdag    29 okt.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Woensdag   2 nov. om 19.00 uur : Allerzielenviering 
 

Vieringen in Twello 

Zondag      16 okt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      23 okt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      30 okt.  om 09.00 uur : eucharistieviering 

Dinsdag       1 nov. om 09.00 uur : Allerheiligenviering 

Woensdag   2 nov. om 19.00 uur Allerzielenviering 

Zondag        6 nov. om 09.00 uur : eucharistieviering  

 

GEBEDSINTENTIES: 

Zondag  16 okt. : Martinus Johannes Boerkamp 

   Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

   Hermanus Johannes Gerhardus Koolman 

   Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

   Wilhelmus Nijhof 

   Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

   Gerardus Hendrikus Pelgrim 

   Antonius Bernardus Schoenaker 

   Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

   Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 
 

Woensdag  2 nov. : Berendina Hendrika Bar-Havekes 

   Marty Wildenbeest 

   Tonny Wildenbeest 

   overleden ouders : Havekes-Elders 

            Wildenbeest-Tijhuis 
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VIERING 16 OKTOBER: 

In deze viering is er extra aandacht voor ons koor “Spirit”, dat in 

coronatijd haar 25 jarigjubileum zou vieren; maar door alle 

beperkingen van toen kon dat niet doorgaan. 

De liederen die tijdens deze dienst worden gezongen zijn door het 

koor zelf uitgekozen. Ons koor Spirit, dat elke maand weer aanwezig 

is om de viering te ondersteunen met liederen die aansluiten bij het 

thema van de maand. 

We zijn ze daar zeer dankbaar voor, want hoe zouden de vieringen 

eruit zien zonder ons koor! 

Na afloop van de viering kunnen we onder het genot van een kopje 

koffie of thee en een hapje en een drankje nog even gezellig napraten 

en is er gelegenheid de koorleden te feliciteren met deze mijlpaal. 

U bent allemaal van harte welkom in deze viering. 

De Pastoraatsgroep en Locatieraad 

 

 

ALLERZIELEN: 

Op woensdag 2 november a.s. -Allerzielen- hopen wij weer met 

velen van u samen te komen in “Het Boshuis”aan de Kerkweg 2. 

Aanvang van de gedachtenisviering is om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur 

is Het Boshuis geopend. Tijdens dit samenzijn in licht en warmte 

staan we stil bij de leeggevallen plekken in ieders leven.  

Bij binnenkomst kunt u in stilte een lichtje opsteken voor een, voor u 

speciaal iemand. In het bijzonder herdenken wij deze avond de 

mensen, waarvan wij -in het licht van het geloof- tussen 2 november 

2021 en 2 november 2022 afscheid hebben genomen. 

Mensen van de Avondwakegroep en de uitvaartvrijwilligers gaan 

samen met ons koor “Spitit” voor. 

Na afloop van de viering kan er een bezoek gebracht worden aan het 

verlichte parochiële kerkhof en/of aan het Heidepark.  

Ook de Mariakapel zal tot 21.00 uur open zijn. 

Graflichtjes (1 euro) zijn in Het Boshuis voorradig. Hier is ook na 

afloop gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar 

te ontmoeten.   U bent allemaal van harte welkom. 

Avondwakegroep en uitvaartvrijwilligers 
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BAKKIE TROOST 

Woensdag 2 november wordt er tussen 10.00 uur en 13.00 uur een  

Bakkie Troost geschonken aan bezoekers van ons parochiële kerkhof. 

Onze geliefde doden, zij blijven leven ook al zijn zij gestorven. 

 

 

KRONIEK 

OVERLEDEN: 
Op 18 september 2022 is overleden, in de leeftijd van 74 jaar,   

de heer Arnoldus Johannes Gerardus Kienhuis. 

Moge zijn reis naar Het Licht voorspoedig zijn. 

 

Vanuit het centraal aanmeldpunt ontving onze geloofsgemeenschap 

18 september jl. het overlijdensbericht van  Arnold Kienhuis. 

Geboren in Klarenbeek, geleefd in Klarenbeek, gestorven in 

Klarenbeek. Doordat Arnold doof ter wereld kwam, kon hij ten 

gevolge hiervan heel lang ook niet praten. Tot groot verdriet van zijn 

ouders en grote zus Sieny speelde zijn kindertijd en jeugd zich 

derhalve voor een heel groot gedeelte buiten Klarenbeek af. Arnold 

leerde zich verstaanbaar te maken, kon heel goed liplezen en kende 

heel veel mensen. Alles goed?, was meestal zijn openingszin. Van 

deze  lieve en eigenzinnige oom is  op zaterdag 24 september in Het 

Boshuis in familiekring afscheid genomen. Moge het licht van het 

eeuwig leven Arnold vergezellen op zijn laatste reis en moge het licht 

van zijn leven ons blijven verlichten en verwarmen.  

KOSTER VAN DE MAAND : 

Oktober     :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

November : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

AANKLEDING KASTANJE: 16 okt : dhr. en  mw.  Linderhof 

 

COLLECTANT :  16 okt. : dhr. J. Smeltink 

 

LECTOR:  16 okt.  : mw. S. Bloem 

                      2 nov. : Avondwake werkgroep 
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NAMEN VAN MENSEN BIJGESCHREVEN  

IN HET LEVENSBOEK VAN GOD: 

 

Hermanus Johannes Gerhardus Koolman 

26-02-1945   12-11-2021  76 jaar 
 

Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

05-03-1930   22-11-2021  91 jaar 
 

Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

03-06-1928   28-12-2021  93 jaar 
 

Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

07-05-1933   02-02-2022  88 jaar 
 

Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 

11-12-1932   30-03-2022  89  jaar 
 

Antoni Martinus Johannes Hulleman 

06-06-1934   01-04-2022  87 jaar 
 

Martinus Johannes Boerkamp 

23-02-1949   02-05-2022  73 jaar 
 

Theresia Antonia  Timmer-van Mourik 

22-04-1933   04-05-2022  89 jaar 
 

Antonius Bernardus Schoenaker 

07-07-1930   13-08-2022  92 jaar 
 

Gerardus Hendrikus Pelgrim 

22-10-1930   31-08-2022  91 jaar 

 

Waar je ook bent 

ik zou het niet weten 

niet in afstand of tijd te meten 

maar ik heb je bij me 

diep in mij 

daarom ben je zo dichtbij. 
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BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 18 september 

j.l. is gebracht naar dhr. en mw. Bennie en Ans Vredegoor-Oldemaat. 

De Pastoraatsgroep 

 

We waren blij verrast met de bloemengroet van september en willen 

daarvoor dank zeggen.  

Met onze gezondheid gaat het elke dag iets beter. 

Vriendelijke groet,   Ben en Ans Vredegoor 

 

VERJAARDAGEN 65+: 
18-10-1926 mw. E. Havekes-Vermeulen 

18-10-1948 dhr. H.G.J. Huis in ’t Veld 

18-10-1956 mw. T.H. Mulder-Hoekman 

19-10-1955 dhr. H.A.L. van Gurp 

19-10-1956 dhr. A.H.M. Brugman 

21-10-1945 dhr. J.R.B.W. Krepel 

21-10-1948 dhr. H.G. Harmelink 

22-10-1953 dhr. W.J.M. van  Beek 

22-10-1957 mw. E.J. Schroven-Arendsen 

23-10-1945 mw. W.J.M. Harmelink-Hurenkamp 

27-10-1940 mw. G.J.M. Scheerder-Kleverwal 

28-10-1949 dhr. J.C.M. Bloem 

30-10-1937 mw. G. Diks-Boerkamp 

01-11-1946 dhr. G.J.A. Hurenkamp 

01-11-1948 mw. W.A.G. Berends-Hurenkamp 

01-11-1951 dhr. R. Nijenhuis 

01-11-1956 dhr. J. Lieferink 

04-11-1941 dhr. P.G.J. Hurenkamp 

04-11-1954 dhr. H.J.W. Hobert 

04-11-1956 mw. J.C.M. Hulleman 

05-11-1953 dhr. W.G. in ’t Veld 

05-11-1957 mw. C.T.M. Mulder-Hoogendijk 

06-11-1936 dhr. J.J.G. Revenberg 

08-11-1934 mw. D. Spijkerbosch-Beumer 

08-11-1950 dhr. W.B.H. Vredegoor 

11-11-1939 dhr. W.Th.M. Breden 

11-11-1944 dhr. F.W. Borgonje 

11-11-1956 mw. J.T.E. Roodink-van Schaik 
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GEBRUIK LIVESTREAM  TIJDENS DE MAANDELIJKSE 

GEBEDSVIERING. 

U kunt deze viering ook volgen via de livestream van Het Boshuis. 

Om een livestream te kunnen gebruiken heeft u een computer, laptop 

of telefoon nodig met een internetaansluiting. 
 

Stap 1: Kies: www.hetboshuisklarenbeek.nl  
 

Stap 2: Druk op de button: livestream (in de balk geheel rechts) 
 

Stap 3: Vul het wachtwoord in: Maria en druk op Enter. 
 

Stap 4: U kunt nu de dienst volgen. 

 

 

WEEKENDDIENST: 

Als u ’s avonds, ’s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen 

dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost te 

Apeldoorn;  tel.: 0900 – 6009000. 
 

Wijkverpleging Verian tel.: 088-1263126 (zorglijn). 
 

Helpende Handen, tel. Tel.: 06 12260021 

 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

 

 

VOORAANKONDIGING KERSTSAMENZANG 2022 

“Samen zingen verbindt” 

Zondag 11 december 2022 -de derde zondag van de Advent- wordt u 

van harte uitgenodigd in Het Boshuis te Klarenbeek. De viering 

begint om 18.30 uur. In deze Oecumenische Kerstsamenzang willen 

we samen met u zingen en bidden in voorbereiding op het kerstfeest. 

Onder begeleiding van Muziekvereniging Klarenbeek en het koor 

Spirit worden traditionele kerstliederen samen met u gezongen. 

Muziekvereniging Klarenbeek sluit af met een speciale toegift met 

eigen repertoire.    U bent van harte welkom! 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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Op vrijdag 21 oktober doet het Georgische ensemble  

Khareba & Gogia  Het Boshuis aan. 

Het repertoire varieert van vrolijke volksmuziek, religieuze liederen 

en romantische liedjes tot oude traditionele volksmuziek en 

dansmuziek uit verschillende delen van Georgië. 

Entree 15 euro. (Pinnen niet mogelijk!) 

Aanvang 20.15 uur.  

 

 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Kopij voor de 

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 7 november a.s. 

 

 

OECUMENISCHE OMROEP VOORST: 

Reeds meer dan 25 jaar verzorgt de oecumenische omroep Voorst 

-met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus- op 

zondagochtend de uitzending op radio Voorst.  

Sinds september kunt u iedere zondagmorgen de OOV vanaf  09.00 

tot 12.00 uur weer beluisteren op de radio kanaal 105.3 FM. 

Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde “geestelijke” 

muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken. 

Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de 

kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst 

meebeleven, die vanuit één van de bij de OOV aangesloten kerken 

wordt uitgezonden.  

Na de kerkdienst, wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) 

een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de  

- vrijwillige - presentatoren/-trices.  

Ook u kunt daarvoor een plaatje aanvragen voor een vriend, familie-

lid of voor uzelf. U kunt dit doen door een berichtje te sturen of een 

telefoontje te plegen met één van de contactpersonen. Doet u dit voor 

woensdag, dan wordt de zondag daarop de gevraagde plaat voor u 

gedraaid. 

De contactpersoon voor Klarenbeek is  mevrouw G. Jansen-

Verwaijen;  tel. 055-301794;  mailadres: gbm.jansen@gmail.com 

 

mailto:gbm.jansen@gmail.com

