
 

NIEUWSBRIEF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang: 52 

Aflevering nr. 11 

13 september 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 

 
 

“ De waarheid heeft niets te maken met  

    het aantal mensen dat van haar overtuigd is.” 

 

  

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   18 sept. om 10.00 uur :  woord- en gebedsviering ,  

      in De Kastanje, m.m.v. Spirit 
 

Vieringen in Loenen 

Zondag   18 sept. om 10.00 uur :  eucharistieviering  

Zaterdag 24 sept. om 18.30 uur :  eucharistieviering  

Zondag    2 okt.  om 10.30 uur :  Franciscusdag; viering in Apeldoorn 

Zondag     9 okt.  om 09.00 uur :  gebedseviering 
 

Vieringen in Twello 

Zondag   18 sept. om 09.00 uur :  eucharistieviering  

Zondag   25 sept. om 09.00 uur :  eucharistieviering  

Zondag    2 okt.  om 10.30 uur :  Franciscusdag; viering in Apeldoorn 

Zondag     9 okt.  om 09.00 uur :  eucharistieviering 
 

 

GEBEDSINTENTIES: 

Zondag  18 sept. :  Martinus Johannes Boerkamp 

       Antonia Maria Johanna Brugman-Diks 

         Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem 

         Martinus Antonius Diks 

       Hendrika Johanna Diks-Scheerder 
        Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte 

       Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

       Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman 

       Hermanus Johannes Gerardus Koolman 

       Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers 

       Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

       Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis 

       Wilhelmus Nijhof 

       Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

       Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg 

       Antonius Bernardus Schoenaker 

       Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

       Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 
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KRONIEK 

IN MEMORIAM: 

In Memoriam Antoon Schoenaker 

Op zaterdag 13 augustus 2022 is overleden onze medeparochiaan: 

Antonius Bernardus (Antoon) Schoenaker, op de gezegende 

leeftijd van 92 jaar. Zijn hele leven woonde hij op Klarenbeek. 

Geboren aan De Kar in een groot gezin. Zijn moeder Elisabeth van de 

Gouw bleef na de dood van haar man Tinus van Gurp  achter met vijf 

kinderen en hertrouwde met Bernardus Schoenaker. Het gezin breide 

zich uit met vijf kinderen.  

Na de lagere schoolperiode ging hij, zoals toen gebruikelijk, in 

betrekking. Na zijn huwelijk met Marie Boerkamp gingen ze wonen 

in het Tolhuis, alwaar twee kinderen werden geboren. Daarna zijn ze 

verhuisd naar de Hoofdweg. Het huwelijk werd gezegend met vijf 

dochters en een zoon. Later werden er klein- en achterkleinkinderen 

geboren, waar ze beiden van hebben genoten.  Rondom school, kerk 

en kerkhof  heeft hij tot aan zijn pensioen met veel plezier gewerkt. 

Muziek was zijn hobby. Vooral kerkmuziek in het latijn en later in de 

volkstaal. Hiervoor heeft hij een Gregorius onderscheiding mogen 

ontvangen Voor zijn vele verdiensten kreeg hij ook een Koninklijke 

onderscheiding.   

Hij was een echte klarenbeker en hij maakt met iedereen een praatje. 

Wie kende Toon de koster nou niet!  

Antoon was een betrokken hardwerkend mens, verbouwde veel in 

zijn tuin en deelde graag groente uit aan vele gezinnen in het dorp. 

Na een mooi lang even hier op aarde heeft de al Goede God  hem nu 

thuis gehaald in Zijn hemelse woning. Zijn aardse leven is niet voor 

niets geweest. Al het goede wat een mens nalaat is waardevol en zal 

waardevol blijven. 

Op donderdag 18 augustus was er gelegenheid tot afscheid nemen in 

Het Boshuis. De afscheidsviering werd gehouden in Het Boshuis op 

vrijdag 19 augustus. Tijdens de viering lazen we een stukje uit het 

evangelie van Marcus. Over het zaad dat op het land wordt gestrooid. 
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Het begint in het klein, maar kan uitgroeien tot iets groots. 

Klein begonnen is ook het leven van Antoon, die uitgroeide tot een 

eenvoudige sterke man, een zorgzame vader en een liefhebbende opa. 

Na de viering hebben we deze dierbare mens uitgeleide gedaan op 

weg naar het crematorium. 

Willen wij Antonius Bernardus Schoenaker, zijn vrouw, zijn 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zijn familie en allen die hem 

zullen missen, in onze gebeden gedenken.   

Moge Antoon Schoenaker rusten in vrede. Amen 

 

In Memoriam Geert Pelgrim 

In de nacht van woensdag 31 augustus 2022 is overleden onze 

medeparochiaan: Gerardus Hendrikus (Geert) Pelgrim ,  

op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Geboren aan de Withagenweg  

te Voorst. Hij groeide op in een gezin met zes kinderen. Na de lagere 

schoolperiode moest er gewerkt worden en werd hij boerenknecht in 

Teuge. Fiene diende bij de ooms Pelgrim op de Withagen en zo 

leerde Geert haar kennen. Op 22 juni 1955 zijn ze getrouwd en 

gingen wonen aan de Kopermolenweg. Toen Pa Timmer ziekelijk 

werd zijn ze na een verbouwing bij Fiene haar ouders gaan inwonen. 

Een fijne buurt en hechte gemeenschap op De Dalk. In 1986 moesten 

zij stoppen met de boerderij vanwege vele lichamelijke klachten; het 

ging niet meer! Zo kwamen zij beiden op de Molenweg terecht, waar 

ze tot mei 2021 met veel plezier hebben gewoond. Geert was een 

super vrijwilliger: bij de sportclub, van elftal commissie tot clubblad 

vouwen, trouwe supporters van het eerste elftal. Geert was ook 

jarenlang penningmeester van de ABTB en heeft voor onze 

geloofsgemeenschap veel betekend. Vele jaren is hij vrijwillig koster 

geweest in onze “parochiekerk”, waar hij destijds een kosterinsigne 

voor trouwe dienst heeft mogen ontvangen. 

Na een mooi lang leven hier op aarde heeft de al Goede God  hem nu 

thuis gehaald in Zijn hemelse woning. Op maandag 5 september was 

er gelegenheid tot afscheid nemen in Het Boshuis. De afscheids-

viering werd gehouden in Het Boshuis op dinsdag 6 september. 

Tijdens de viering lazen we een stukje uit het evangelie van 
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Johannes. Jezus die zijn afscheid aankondigde. Dat Hij uit de wereld 

terug zou keren naar de Vader. De leerlingen vroegen hem: 

Waarheen en waarnaartoe? Vele vragen waar geen woorden voor 

zijn. Voor Geert was de grens van zijn leven bereikt.  Die grens die 

onontkoombaar is en definitief geworden bij zijn afscheid. Wat voor 

mensenogen zichtbaar is en waar voor ons, mensen, het einde lijkt te 

zijn, plaatsen we het levensverhaal van Geert in het licht van God 

met hem. De verbondenheid die er was, is onverwoestbaar en zoveel 

sterker dan de dood. We mogen erop vertrouwen dat God hem 

thuisbrengt, nu we niet verder kunnen gaan dan de grens. Mogen wij 

Gerardus Hendrikus Pelgrim, zijn vrouw Fiene, familie en vrienden 

en allen die hem zullen missen, in onze gebeden gedenken. 

Moge Geert Pelgrim rusten in vrede. Amen  

 

OVERLEDEN: 

Op 14 augustus 2022, op de leeftijd van 75 jaar, mevrouw  

Anna Maria Cornelia Wilhelmina (Annemieke) 

Hurenkamp-van Bers, van de Hoofdweg. 

Moge haar reis naar Het Licht voorspoedig zijn. 

 

KOSTER VAN DE MAAND: 

September :  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

Oktober     :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

 
AANKLEDING KASTANJE: 

 mw. D. Huisman en dhr. W. Hulleman 

 
COLLECTANT:  dhr. J. Huisman 

 
LECTOR:  mw. T. Haagen 
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BEZOEK VAN EEN PASTOR: 
Als u het op prijst stelt dat er een pastor bij u komt of u wilt graag 

thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van de parochie: tel. 0571-274445, op dinsdag en 

donderdag van 9.00-17.00 uur; of met onze geloofsgemeenschap:  

tel. 3011202, op dinsdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur. 

 

 

VERJAARDAGEN 65+: 

20-9-1940 mw. J.A.H. Driessen-Simons 

21-9-1943 dhr. W.M.H. Hulleman 

22-9-1953 dhr. A.W.M. Mulder 

22-9-1956 dhr. F.A. Dijkhof 

24-9-1954 dhr. A.J. Boerkamp 

25-9-1936 mw. A. Lobbert-Haarman 

25-9-1945 dhr. G.B.A. Bloem 

25-9-1950 mw. M.J.A.F. Koers-Rutenfrans 

25-9-1950 dhr. J.A.G. Roerdink 

25-9-1956 mw. H.J.M. Brugman-Borgonjen 

26-9-1935 mw. H.W.J. Revenberg-Hekkert 

27-9-1956 mw. M.W.J. Dolman-Eektimmerman 

28-9-1956 dhr. H.A.M. van ’t Erve 

29-9-1953 dhr. D.M. Schiphorst 

01-10-1949 dhr. M.P.J. Ganzevles 

02-10-1937 mw. G. Brugman-Koolman 

02-10-1948 mw. J.A. Rutenfrans-Dolman 

02-10-1956 mw. J.C.H.M. van Gennip-Kuijper 

03-10-1956 dhr. W.J.M. Harmsen 

06-10-1956 dhr. C.J.M. Kleverwal 

08-10-1948 mw. J.A.M. Hurenkamp-Marsman 

09-10-1951 mw. A.T. Klarenbeek-Klomp 

09-10-1956 mw. J.H. Dijkhof-Dashorst 

11-10-1949 dhr. E.H.M. Koers 

12-10-1940 dhr. H.J.G.M. Boerkamp 

13-10-1955 mw. J.C. Huis in ’t Veld-Diks 

14-10-1949 dhr. F.H.J. Berenschot 
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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 DANKJEWEL AVOND: 

De jaarlijkse dankjewel avond, voor de vrijwilligers van Het 

Heidepark, Het Boshuis en de RK. Geloofsgemeenschap zal worden 

gehouden op vrijdag 18 november.  

Noteert u deze datum vast in uw agenda! 

 
 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 10 oktober a.s.. 

 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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KOFFIE/THEE DRINKEN: 

Zondag 18 september a.s. zal er na afloop van de viering voor ons 

allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van 

u elkaar mogen ontmoeten.  Graag tot zondag. 

Pastoraatsgroep 

 

 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet namens onze geloofsgemeenschap vanuit de 

ker(k)misviering van zondag 21 augustus j.l. is gebracht naar dhr. en 

mw. Tonny en Ans Huis in ’t Veld-Diks.        

De Pastoraatsgroep 

 

 

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 

 


