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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 
E-mail: pastoortenhave@franciscusparochie.com 

 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

 

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

Diaconie. 06 16912727 

 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 

 

“ Als woorden tekort schieten 

kun je beter zwijgen. ” 

 

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
Zondag      19 maart  om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,  

  in “De Kastanje”, m.m.v. Spirit 

Het thema van deze viering is: “Met sint Jozef onderweg”.  

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. 
 

Witte Donderdag 

         6 april   om 20.30 uur : The Passion op groot scherm 
 

Goede Vrijdag  

         7 april   om 19.00 uur : Viering rondom de kruisweg van 

Jesus. Neem een bloem mee 

voor de bloemenhulde 
 

Zondag Eerste Paasdag  

         9 april   om 10.00 uur : Paasviering in het teken van 

     nieuw leven en hoop. 
 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    18 mrt.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zondag      26 mrt.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

Zaterdag      1 apr.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zondag        9 apr.  om 11.00 uur : eucharistieviering 
 

Vieringen in Twello 

Zondag      19 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering 

Maandag   20 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering 

Zondag      26 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag        2 apr.  om 09.00 uur : Palmzondag 

Donderdag  6 apr.  om 19.00 uur : eucharistieviering 

Vrijdag        7 apr.  om 15.00 uur : Kruisweg 

        om 19.00 uur : eucharistieviering 

Zaterdag      8 apr.  om 21.30 uur : Paaswake 

Zondag        9 apr.  om 09.00 uur : Pasen 

Maandag   10 apr.  om 10.00 uur : eucharistieviering 
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GEBEDSINTENTIES: 

Zondag 19 maart : Uit dankbaarheid t.g.v. een 92e verjaardag 

Martinus Johannes Boerkamp 

   Marinus Johannes van Gennip 

   Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

   Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

   Maria Hendrika Wilhelmina Lobbert 

   Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

   Gerardus Hendrikus Pelgrim 

   Gerard Revenberg 

   Antonius Bernardus Schoenaker 

   Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

   Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 

   overleden families: Spijkerbosch-Beumer 

        Verwayen-Schoenaker 

   overleden ouders Arts-Berenschot 

 

Zondag   9 april : Martinus Johannes Boerkamp 

   Marinus Johannes van Gennip 

   Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

   Gerardus Hendrikus Pelgrim 

   Antonius Bernardus Schoenaker 

   Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

   WilhelminaAleida Maria Weijn-Schoenaker 

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

Maart :  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

April  :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 
 

AANKLEDING KASTANJE:    
19 maart :  dhr. en  mw. G. en T. Rasing 

  9 april   :  dhr. en mw. H. en L. Linderhof 
 

COLLECTANT:   19 maart :  dhr. J. Huisman 

             9 april   :  dhr. J. Smeltink 
 

LECTOR:   19 maart :  mw. A. van het Erve 

  9 april  :  mw. M. Rutenfrans 
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WAT VIEREN WE IN DE GOEDE WEEK? 
 

Eigenlijk lopen we in de Goede Week (laatste week van de vasten) 

mee met de weg die Jezus en zijn leerlingen gingen vanaf de intocht 

in Jeruzalem tot aan de ervaring dat Jezus verrezen is uit de doden. 

Deze traditionele weg kunnen we o.a. volgen in de kerken van 

Twello en Apeldoorn. In Het Boshuis lopen we tot en met paas-

morgen een enigszins alternatieve tocht. (Zie Goede weekvieringen) 
 

Op Palmzondag vieren we dat Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem 

binnentrekken. Daar wilde Jezus het Joodse Paasfeest (Pesach) 

vieren, ook al weet hij dat hij in die Joodse hoofdstad groot gevaar 

loopt. Vele mensen langs de kant die met palmtakken wuifden en 

hem daar als een nieuwe koning, gezeten op een ezel, binnenhaalden. 

Als teken van die verwelkoming worden er ook heden ten dage op 

palmzondag palmtakken gewijd. Mensen die graag zo’n gewijd 

palmtakje willen, kunnen die na de goede week vieringen 

meenemen vanuit Het Boshuis.  
 

 Op Witte Donderdag begint dan het gedenken van Jezus’ laatste 

dagen. Eigenlijk is het één lange viering die op deze dag begint en 

eindigt aan het eind van de Paaswake. Het laatste avondmaal, dat 

Jezus houdt met zijn leerlingen staat dan centraal. (Zie Goede 

weekvieringen) 
 

Op Goede Vrijdag staan we uitgebreid stil bij het sterven van Jezus 

aan het kruis. Ook het lijden van onze wereld en in onszelf mogen we 

hierbij een plaats geven. En we brengen een bloemenhulde aan het 

kruis, want Jezus bleef zijn band met God en de mensen trouw tot op 

dat kruis. (Zie Goede weekvieringen) 
 

De Paaswake begint met de duisternis die op Goede Vrijdag 

begonnen is. Daarom is de kerk dan ook donker en stil. Tot door het 

duister heen een licht binnenkomt: het ‘Licht van Christus’. Hoe dan 

ook: bij Jezus heeft de dood niet het laatste woord. De Paaskaars, die 

het komend jaar zal branden bij allerlei vieringen in de kerk wordt 

dan ontstoken als teken dat God als een vuur voor ons uitgaat.  
 

Op Paasmorgen zal De Paaskaars, samen met het kruikje wijwater 

door mensen die in de Paaswake in Twello ,namens ons allen 

aanwezig waren, binnen gebracht worden in Het Boshuis.  



 5 

Met Pasen mogen we samen de opstanding van Jezus vieren en 

ervaren waar ook in ons leven Gods Licht doorbreekt.( Zie Goede 

week bijlage) 
 

Dan begint de Paastijd, die doorloopt tot Hemelvaart, veertig dagen 

later, en het Pinksterfeest, vijftig dagen later. Vijftig dagen wordt 

ons, net als Jezus’ leerlingen toen, gegund om een beetje te gaan 

begrijpen en ervaren wat Pasen, opstanding eigenlijk betekent. 

 

 

GOEDE WEEK VOOR PASEN 2023 IN HET BOSHUIS  

TE KLARENBEEK 

Wat wordt er in de Goede week in Het Boshuis gevierd? 
 

Op Witte donderdag, 6 april om 20.30 uur zal er  op groot scherm 

The Passion van de KRO-NCRV getoond worden. Vanaf 20.00 uur is 

Het Boshuis open voor een kop koffie of thee. De entree is gratis. 

The Passion wordt ieder jaar uitgezonden op televisie. Het is een 

muzikale paasvertelling over het lijden en sterven van Jezus Christus. 

Dit jaar, zal The Passion in Harlingen plaats vinden. Tussen de 

vertelling door zullen er beelden getoond worden van een groot 

verlicht wit kruis, dat gedragen wordt door mensen met ieder hun 

eigen verhaal, die in processie door de stad Harlingen lopen. Op witte 

donderdag nam Jezus het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Op 

Goede Vrijdag staan we stil bij de lijdensweg en het sterven van 

Jezus. In The Passion wordt daarbij stil gestaan met het witte kruis. 
 

Op Goede Vrijdag, 7 april om 19.00 uur is er een dienst rondom de 

kruisweg van Jezus. Hierbij zal uitgebreid worden stil gestaan bij de 

lijdensweg en het sterven van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van 

foto’s (van oude staties van de R.K.-kerk Klarenbeek) die op groot 

scherm getoond zullen worden. Voorin Het Boshuis zal een kruis 

staan waar aan het eind van de dienst, iedereen met een zelf mee-

gebrachte bloem, een bloemenhulde kan brengen, als teken van 

dankbaarheid.  
 

Op zaterdag 8 april om 21.30 uur  zal in de R.K. Martinuskerk in 

Twello de Paaswake plaats vinden. Vertegenwoordigers van de 

Klarenbeekse geloofsgemeenschap zullen aan de Paaswake 
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deelnemen. Hier zal de Paaskaars van Klarenbeek ontstoken worden 

aan het nieuwe Licht van Pasen.  
 

Op Eerste Paasdag, zondag 9 april om 10.00 uur zal er een Paas-

viering in het Boshuis zijn. In deze viering zal de verrijzenis van 

Jezus Christus centraal staan. De Paaskaars van Klarenbeek wordt 

samen met het gezegende doopwater Het Boshuis binnen gebracht.  

Na de viering is er de mogelijkheid om na te praten onder genot van 

een kop koffie of thee.  
 

U bent van harte welkom 
 

 

 

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. U kunt  de 

Vastenactie daarbij helpen door Uw financiële ondersteuning.  

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

brievenbus van ons secretariaat doen (naast de kerktoren) of 

inleveren bij de vieringen. 

 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.?  

Als je een jaar vooruit kijkt, zaai dan rijst.  

Als je 10 jaar vooruit kijkt, plant dan bomen.  

Als je mensenlevens vooruit kijkt, zorg dan voor onderwijs. 

(Chinees gezegde) 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://www.vastenactie.nl/
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WERELDGEBEDSDAG  
 

Vrijdag 3 maart zat ’t Achterhuus in Klarenbeek vol met belang-

stellenden voor de viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag.  

Een mengeling van mannen en vrouwen van zowel protestantse als 

rooms-katholieke zijde vulde de ruimte. Op de klaarstaande stoelen 

bleek niet iedereen een zitplaats te kunnen vinden, dus werd er nog 

wat geschoven om extra stoelen kwijt te kunnen.  

Bij het licht van de Paaskaars werd het een mooie oecumenische 

viering met als thema ‘Zichtbaar geloven’. 

Vier liturgen en vijf vrouwen hadden zich bereid getoond een rol bij 

het vertolken van gebed, schriftlezing en verhalen te leveren. 

Muzikale ondersteuning kwam van Wil Berends op keyboard. 
 

Dit jaar was de orde van dienst verzorgd door het Nationaal Comité 

Wereldgebedsdag in Taiwan.  

De viering startte met een presentatie over Taiwan, een eiland rijk 

aan verschillende culturen, talen, (inheemse) flora en fauna. 

Door Riet Kremer en Ria Brouwer was een viertafel gedecoreerd met 

producten uit Taiwan. 

 

 
 

Het symbool van Wereldgebedsdag met de vier windrichtingen, 

knielende mensen over de hele wereld en het daarmee gecreëerde 

Keltische kruis, waren kunstig verwerkt in een bloemstuk dat te 

midden van vis, rijst, vruchten, schelpen en thee op de viertafel stond. 
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De opbrengst van de gehouden collecte, €112,50, is overgemaakt 

naar de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag. 
 

We kijken als oecumenische werkgroep tevreden terug op een mooie 

bijeenkomst.  

Volgend jaar hopen we velen van u terug te zien op Wereldgebeds-

dag waarvoor de orde van dienst dan door Palestina wordt verzorgd. 
 

Diny Slief, Rina Roosenboom en Rosa van der Tang 
 

ENGELSTALIGE EUCHARISTIEVIERINGEN : 

Het pastoraal team van onze parochie St Franciscus wil nagaan wie er 

geïnteresseerd is in Engelstalige Heilige Missen. De eerste keer dat 

wij beginnen met een Eucharistie in het Engels zal zijn op zondag  

16 april om 13.00 uur in de  Onze Lieve Vrouwe Kerk te Apeldoorn. 

Na de mis zal er een informele ontmoeting zijn in de pastorie.  

Kijk voor meer informatie op de website van de Sint Franciscus-

parochie: www.sintfranciscusparochie.com  

 

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 

http://www.sintfranciscusparochie.com/
http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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ACTIE ENERGIE PCI BESTUUR EN  

CARITAS WERKGROEPEN 

Twee maanden geleden hebben het PCI bestuur 

en de Caritas werkgroepen de collectieve  

Energie actie opgestart, om mensen die in de 

problemen zijn geraakt door de  energiecrisis  

de helpende hand toe te steken. 

Van verschillende gulle gevers heeft de organisatie giften mogen 

ontvangen. Die giften verdienen de juiste bestemming. Wie in 

Klarenbeek te lijden heeft gehad onder de energiecrisis en een 

steuntje in de rug kan gebruiken, kan zich met een verzoek melden 

via het mailadres at.lammers4@gmail.com  

onder vermelding van werkgroep Caritas Klarenbeek.  

In het kader van de toekenning van een donatie kan de Caritas 

werkgroep vragen om documentatie ter onderbouwing van het 

verzoek om ondersteuning. 

Bestuur PCI en de gezamenlijke Caritas werkgroepen van Bussloo, 

De Vecht, Epe, Klarenbeek, Loenen-Eerbeek, Twello en Vaassen.  

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 
 

vrijdag 17 maart 17.30 uur Oecumenische vastenmaaltijd, 

in ’t Achterhuus 

 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 19 februari j.l. 

is gebracht naar Annie en Tonny Dijkhof-Dashorst. 

De Pastoraatsgroep 

 

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. 
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VERJAARDAGEN 65+: 

18-3-1934 mw. J. van Dalen-IJsseldijk 

19-3-1958 dhr. F.J. Koers 

20-3-1958 mw. W.H. Nieuwkamp-Wilbrink 

21-3-1937 dhr. A.J. Sanders 

21-3-1952 mw. G.M.J. Meijboom-Weijn 

22-3-1957 dhr. H.J.J. Wijnbergen 

23-3-1941 mw. M.B.A. van Bussel-Nijman 

23-3-1947 dhr. A.J.M. Borgonjen 

23-3-1948 mw. H.T.J. Borgonje-Vredegoor 

24-3-1945 mw. A.M.J. Huisman-Hagen 

25-3-1957 dhr. H.G.M. Grolleman 

27-3-1948 dhr. F.H.J. Ganzevles 

27-3-1954 dhr. H.G.J. Pohlman 

28-3-1952 dhr. F.A.J..Berenschot 

02-4-1941 dhr. A.W. Hurenkamp 

02-4-1943 dhr. F. Rutenfrans 

02-4-1947 mw. W.T.E. Bloem-Dashorst 

02-4-1949 mw. R.G.G. Borgonje-van der Liende 

03-4-1950 dhr. W.J. Tijhuis 

04-4-1929 mw. T. Rutenfrans-Nijhof 

04-4-1938 mw. J.W. Hulleman-Brinkman 

04-4-1944 dhr. W.H.J. Bloem 

05-4-1955 dhr. T.G.M. Dijkhof 

05-4-1957 dhr. B.H.G. Leisink 

06-4-1958 mw. J.H.M. Kleverwal-Buiting 

08-4-1935 mw. M.G.J. Schoenaker-Boerkamp 

09-4-1929 mw. W.G.A. Dijkhof-Streppel 

09-4-1957 dhr.  B.J. Hofenk 

10-4-1951 mw. H.J.G. Rutenfrans-Linthorst 

11-4-1951 dhr. A.J.C. Huis in ’t Veld 

13-4-1947 mw. H.J.M. van Rooy-Tiemessen 

13-4-1951 dhr. G.A.M. Rasing 

14-4-1944 dhr. W.J.W. Mulder 
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ONDERHOUD KERKHOF: 

Nu de kersttijd voorbij is, kunnen wij ons gaan richten op Pasen. 

Daarom zou het goed zijn als de kerststukken ook plaats gaan 

maken voor eventueel een voorjaarsbloem. Als u kunt, neem deze 

kerststukken dan mee naar huis om in uw eigen groencontainer 

te deponeren, omdat wij vrezen dat onze containers niet toe-

reikend zijn voor alle afval.  De onderhoudsploeg zal het fijn 

vinden wanneer u vóór zaterdag 1 april a.s. aan dit verzoek zou 

willen voldoen. Na die datum zullen eventueel niet weggehaalde 

stukken door hen worden verwijderd. 
 

 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 10 april 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 
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VERHUISCOUPON 
 

VERHUIZEN ? 
 

Help onze administratie. 

Geef uw verhuizing door met deze coupon 

(in de brievenbus van Kerkweg 2). 
 

LAAT JE KENNEN ! 
 

VERHUISCOUPON 
 

Naam/voornaam : …...………………………….. m/v 
 

Geboortedatum : .…….………………..……………. 
 

Huidig adres : ……………………………………….. 
 

Postcode/woonplaats : ………………………………. 
 

Nieuw adres : ………………………………………... 
 

M.i.v. datum : ……………………………………….. 
 

Postcode/woonplaats : ………………………………. 
 

Emailadres : …………………………………………. 
 

Gezinsleden:                              geboortedatum: 
 

………………………………    …………………  m/v 
 

………………………………    …………………  m/v 
 

………………………………    …………………  m/v 
 

………………………………    …………………  m/v 
 

………………………………    …………………  m/v 
 

 

Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvangen?  

Laat het ons even weten?    JA/ NEE 


