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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 

 
secretariaat@franciscusenclara.com 

Centraal aanmeldingspunt bij overlijden 

0571-272220 

Wanneer deze onbemand is: 06-21457097 

 
Drs. H.W.M. (Henri) ten Have, pastoor 

 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

 

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

Diaconie. 06 16912727 

 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 
 

“ We worden niet bemind, omdat we goed zijn. 

     We worden goed, omdat we bemind worden. ” 

 

mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com
http://www.franciscusenclara.com/
mailto:secretariaat@franciscusenclara.com
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VIERINGEN: 

Viering in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
Komende zondag 19 februari is er om 10.00 uur een woord en 

gebedsviering in “Het Boshuis”, m.m.v. Spirit. 

Het thema van deze viering is: “Maak je geen zorgen”. 

Na afloop van de viering is er tijd voor ontmoeting met een lekker 

kopje koffie of thee.  We hopen velen van u te mogen begroeten. 

De pastoraatsgroep. 
 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag       18 febr. om 18.30 uur :  eucharistieviering 

Aswoensdag 22 febr. om 09.00 uur :  eucharistieviering 

Zondag         26 febr. om 10.00 uur :  eucharistieviering  

Zaterdag         4 mrt . om 18.30 uur :  eucharistieviering 

Zondag         12 mrt . om 10.00 uur :  eucharistieviering 
 

Vieringen in Twello 

Zondag         19 febr. om 09.00 uur :  eucharistieviering 

Aswoensdag 22 febr. om 09.00 uur :  eucharistieviering 

Zondag         26 febr. om 09.00 uur :  eucharistieviering  

Zondag           5 mrt . om 09.00 uur :  eucharistieviering 

Zondag         12 mrt . om 09.00 uur :  eucharistieviering 

 

GEBEDSINTENTIES: 

Zondag  19 februari : Martinus Johannes Boerkamp 

   Marinus Johannes van Gennip 

   Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

   Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

   Gerardus Hendrikus Pelgrim 

   Antonius Bernardus Schoenaker 

   Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

   Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 

   jgt. Geert Franken 

   jgt. Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

   jgt. Catharina Maria Aleida Hurenkamp-Jansen 

   jgt. Hermanus Johannes Gerhardus Koolman 

   overleden ouders Arts-Berenschot 
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KOSTER VAN DE MAAND: 

Februari :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

Maart     :  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 
AANKLEDING KASTANJE:  dhr. en mw. B. en R. Brouwer 

 
COLLECTANT:  dhr. J. Smeltink 

 
LECTOR:  mw. T. Haagen 

 

 

OECUMENISCH VASTENMAALTIJD: 

Op vrijdag 17 maart a.s. houden we een sobere Midvastenmaaltijd 

met de protestante en katholieke geloofsgemeenschappen. De 

maaltijd begint om 17.30 uur in ’t Achterhuus aan De Woudweg 

121 in Klarenbeek en duurt tot ongeveer 19.00 uur.  

In de sobere maaltijd bezinnen we ons op ons Christen zijn op weg 

naar Pasen. 

Als diaconaal doel besteden we aandacht aan de ‘Deelkast’. Dit is 

een initiatief van “De werkgroep Caritas” in Klarenbeek. De kast 

is inmiddels geplaatst in Klarenbeek. Het is de bedoeling dat mensen 

die producten over hebben en willen schenken, deze in de deelkast 

plaatsen zodat anderen, die de producten goed kunnen gebruiken, ze 

kunnen meenemen. Iemand van de werkgroep komt er iets meer over 

vertellen. 

Van U vragen we een bijdrage van 8 euro. Dit bedrag gaat volledig 

naar de “Deelkast”. 

Als u wilt, kunt u daarbij ook houdbare levensmiddelen voor de 

“Deelkast” meenemen. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze vastenmaaltijd. 
 

Opgeven voor 13 maart a.s. bij: 

Rina Roosenboom, Hessenallee 11, Klarenbeek. 

Toos Haagen Molenweg 29, Klarenbeek. 
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Vastenactie 2023            
 

Zonder huis geen leraar.  

Zonder leraar geen les.  

Onze parochie Sint Franciscus ondersteunt in de vastentijd de 

technische school CYDC in Zambia.in Afrika.  Het Chikowa Youth 

Development Centrum (CYDC) leidt jonge mensen op in diverse 

technische beroepen. Na hun opleiding kunnen zij in de buurt aan het 

werk zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad.  

Chikowa ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provincie 

hoofdstad. De laatste 15 km is een onverharde weg, dwars door de 

bush van Zambia, tegen de grens van Malawi. 

Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare opleiding 

bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te worden. Om de 

kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan de leraren geen 

hoog salaris worden betaald. Om toch leraren aan te trekken, en te 

houden, stelt CYDC woningen voor hun en hun gezinnen ter 

beschikking.  

De Bisschoppelijke Vastenactie, tezamen met de missieorganisatie 

Fidesco, zamelen  

€ 26.000,- in om dit mogelijk te maken.  

Onze parochie gaat deze organisaties helpen.   
U kunt  de Vastenactie daarbij helpen door Uw financiële ondersteuning. 

Het vastenzakje daarvoor vindt u in de Nieuwsbrief van deze week. 

 U kunt het vastenzakje met uw bijdrage tot en met Pasen in de brievenbus 

van het secretariaat doen (naast de kerktoren) of inleveren bij de 

gebedsvieringen. 

 U kunt ook geld overmaken per bank  NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 

Vastenactie in Den Haag.  

Wilt u daarbij het verplichte projectnummer 402165 vermelden s.v.p.?  

Heel hartelijk dank voor uw bakstenen en/of cement.  

http://www.vastenactie.nl/
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ZICHTBAAR GELOVEN BIJ    

WERELDGEBEDSDAG 

 

Wereldgebedsdag alleen voor vrouwen? Nee hoor, iedereen is 

welkom. 

Het landelijk comité van de Wereldgebedsdag bestaat dan wel uit 

vrouwen, maar de viering is voor iedereen ongeacht leeftijd of 

gender. 
 

Iedere eerste vrijdag van maart gaat, sinds 1927, een gebed de wereld 

rond en vouwen mensen in 173 landen de handen om door middel 

van dit gebed te worden verenigd. 

Wat een mooi idee dat er 3 maart iedere paar minuten ergens op de 

wereld zo’n oecumenische gebedsviering start. 
 

Het comité uit Taiwan, dat dit jaar de orde van dienst heeft 

samengesteld, heeft gekozen voor het thema Zichtbaar geloven en de 

tekst uit Efeziërs 1:15; “Ik heb gehoord van jullie geloof”. 
 

Wij starten de gebedsdienst vrijdag 3 maart om 14.30 uur in ’t 

Achterhuus aan de Woudweg in Klarenbeek. Na de dienst is 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten, met daarbij 

aandacht voor de inwendige mens. Weet u welkom bij deze viering!  

Meer info over Wereldgebedsdag is te vinden op 

https://www.wereldgebedsdag.nl 
 

We ontmoeten u graag 3 maart in ’t Achterhuus. 

Rina Roosenboom, Rosa van der Tang en Diny Slief 

 

 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de oecumenische viering van zondag  

22 januari  j.l. is gebracht naar de heer en mevrouw Joop en Agnes 

Linthorst-Pol. 

De Pastoraatsgroep 
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VERJAARDAGEN 65+: 

18-02-1955 mw. H.J.P. Koot 

18-02-1958 mw. A.G. Bouwmeester-Streppel 

20-02-1941 dhr. W.J. Harmelink 

22-02-1949 mw. G.F.M. Hulleman-Mulder 

22-02-1952 mw. C.T. van den Berg-Mulder 

23-02-1950 dhr. J. van Schaik 

23-02-1956 dhr. A.L. van Zeist 

24-02-1953 mw. E.J. Harmsen-Boers 

24-02-1953 dhr. J.H. Vredegoor 

26-02-1932 mw. E. Westen-Weijn 

26-02-1934 mw. G. Buiting-Haarman 

26-02-1958 dhr. J.H.G. Roodink 

27-02-1955 dhr. J. Woudenberg 

28-02-1943 mw. H.L.J. Mulder 

28-02-1956 dhr. M.J. Berends 

01-03-1931 dhr. J. Spijkerbosch 

02-03-1948 mw. H.A.J. Koolman-voor ’t Hekke 

03-03-1951 mw. J.B.H. Boerkamp-Leisink 

05-03-1946 mw. T.J.W.M. Mulder-Jansen 

05-03-1951 dhr. T.G.J. Dolman 

06-03-1940 mw. H.A.G. Hurenkamp 

06-03-1946 dhr. G.F.A. Kremer 

06-03-1958 dhr. G.B.J. Buitink 

07-03-1939 mw. W.J.E. Smeltink-Bourgondien 

08-03-1958 mw. H.J.M. van Gurp 

09-03-1956 dhr.A.B.J. Dijkhof 

12-03-1955 mw. J.M.G. Paalman 

13-03-1946 dhr. H.A.J. Hurenkamp 

16-03-1948 mw. A.J.J.Blok-Boerkamp 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 13 maart a.s.. 
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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. 

 

 

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 

 

  

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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DEELKAST WERKGROEP CARITAS 

KLARENBEEK 

Als je ergens om verlegen zit… 

Het is geen fijne constatering,maar het komt steeds vaker 

voor dat mensen het in deze tijd niet breed hebben. 

Gelukkig zijn er ook nog genoeg mensen die zich goed 

kunnen redden en soms zelfs overhouden. Een deelkast kan 

daarin een verbindende rol spelen door overtollige 

producten, met name levensmiddelen, terecht te laten 

komen op een plek waar ze goed gebruikt kunnen worden. 

Daarnaast kan het ons allemaal helpen voedselverspilling 

tegen te gaan.  

Nu is een deelkast al lang geen onbekend fenomeen meer. In vele dorpen is al een 

deelkast geplaatst om producten in op te nemen die anderen goed kunnen 

gebruiken. De werkgroep Caritas leek dit ook voor Klarenbeek een goed idee en 

heeft een creatieve timmerman, Martin Ganzevles, bereid gevonden een deelkast te 

maken. Inmiddels is de deel kast af. Het is een prachtige kast geworden. De 

deelkast is op donderdag 2 februari in het dorp geplaatst. De deelkast heeft zijn 

plek gekregen aan de Cederweg 1. Rudie en Ria Nijenhuis gaan de kast beheren. 

Het is de bedoeling dat mensen die producten over hebben en willen schenken, 

deze in de deelkast plaatsen zodat mensen die de producten goed kunnen 

gebruiken, ze kunnen meenemen. In eerste instantie wordt gedacht aan houdbare 

levensmiddelen of huishoudelijke producten.  

De kast zal van 9:00 uur ’s ochtends tot 21:30 uur ’s avonds open zijn. Tijdens de 

nachtelijke uren is de deelkast gesloten. 

Het gebruik van een deelkast is gebaseerd op respect voor een ander. De werkgroep 

vraagt een ieder dan ook het gebruik van de deelkast in dat licht te behandelen en 

gaat ervan uit dat dit voor zich spreekt. Plaats producten in de kast die nuttig en 

kwalitatief goed zijn, laat geen afval achter en neem de afspraken, die in kast te 

lezen zijn, in acht. 

De werkgroep Caritas hoopt hiermee bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp 

en hoopt op de medewerking van iedereen. Wilt u een donatie verstrekken ten 

behoeve van de deelkast dan kunt u dit overmaken naar NL79 INGB 0703 1300 64 

t.n.v. I. Franken - wgCaritas of achterlaten in de brievenbus bij het Boshuis aan de 

Kerkweg2 in Klarenbeek (graag de aanduiding “ deelkast Caritas” vermelden). 

 


