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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 

 
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 

 
 

“ Wij schrikken van onze eigen fouten, 

als wij ze bij anderen zien.” 
                                                       Goethe 
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VIERINGEN: 
 

Ker(k)misviering in Klarenbeek 
Zondag  21 augustus  om 10.30 uur : ker(k)misviering in de kermis-

tent aan de Broekstraat. 

Thema van deze  viering is : ”Niet wij en zij, maar zij aan zij.” 

Voorganger is ds. Mar van der Velden, in samenwerking met de 

werkgroep. 

De viering zal ondersteund worden door het  gelegenheidskoor en het 

koor Spirit, o.l.v. Wil Berends en Diny Scherpenzeel. 

 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    20 aug.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zaterdag    27 aug.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zondag        4 sept. om 10.00 uur : zangviering Con Spirito 

Zaterdag    10 sept. om 18.30 uur : viering onder voorbehoud 

 

Vieringen in Twello 

Zondag      21 aug.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      28 aug.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag        4 sept. om 09.00 uur : viering  

Zondag      11 sept. om 09.00 uur : viering / doopviering 

 

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

Augustus   :  Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

September :  Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

 

KRONIEK 

OVERLEDEN: 

op zaterdag 13 augustus 2022: de heer Antonius Bernard Schoenaker,  

in de leeftijd van 92 jaar. 
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VERJAARDAGEN 65+: 

21-8-1954 mw. A.M.M. Linderhof-Scheltinga. 

24-8-1933 mw. E.A.M. Brouwer-Simons 

24-8-1945 dhr. A.J. Klarenbeek 

25-8-1946 dhr. G.W.H. Hoffmans 

25-8-1949 dhr. L.T.M. Brouwer 

26-8-1944 mw. E.A.M. Bloem-Pol 

27-8-1947 mw. M.J.G. Hurenkamp-van Rooy 

28-8-1930 dhr. M. Buitink 

28-8-1948 dhr. F.W.M. Berends 

28-8-1954 mw. H.M.T. Kok-Kolkman 

29-8-1952 mw. K.H. Diepenbroek 

01-9-1951 dhr. T.W. Dolman 

03-9-1940 dhr. J.A. de Croon 

04-9-1949 mw. L.A.M. Bloem-Bouwmeester 

06-9-1955 dhr. T.J.M. Hendriks 

07-9-1955 dhr. H.W.M. Hutten 

09-9-1950 dhr. H.G.M. Hurenkamp 

12-9-1948 mw. H. Kremer-in ’t Veld 

16-9-1955 mw. J.G.M. de Croon-Hafkamp 

 

 

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. 

 

 

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 
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ACTIE VAKANTIEGELD SAMEN DELEN 2022  CARITAS 

KLARENBEEK  HARTVERWARMEND. 

Ook dit jaar heeft de werkgroep Caritas een oproep gedaan om samen 

vakantiegeld te delen voor mensen in Klarenbeek en omgeving voor 

personen of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij 

bijvoorbeeld een tekort aan inkomen, ziekte of tegenslag. De enorme 

inflatie, prijsstijgingen op energie en boodschappen brengt een grote 

groep mensen in de problemen. Dankzij uw gulle gift heeft de 

werkgroep weer vele personen/gezinnen heel blij kunnen maken met 

een financiële bijdrage of een bloemattentie en enkele gezinnen 

hebben vrijkaartjes voor een gezinsuitje ontvangen om een dag 

samen vakantie te vieren en samen te eten en te drinken.  

Kent u iemand die onze hulp nodig zou kunnen hebben, geeft u dat 

alstublieft door aan de werkgroep middels een briefje in de 

brievenbus van het Boshuis, ter attentie van Werkgroep Caritas, 

Kerkweg 2 in Klarenbeek. Personen die om hulp vragen krijgen 

vanzelfsprekend de garantie dat er vertrouwelijk en zeer zorgvuldig 

wordt omgegaan met de hulpvraag. Uw gift is met dankbaarheid in 

ontvangst genomen en dankzij uw solidariteit en verbondenheid is 

deze actie wederom zeer geslaagd. Hartverwarmend! 

 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend         09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

Donderdag     18 aug.    19.30 uur             Repetitieavond voor 

            het gelegenheidskoor  

            in Het Achterhuus  

Zondag    28 aug,    Pannenkoekenfietstocht; vertrek tussen 

          10.30 en 13.30 uur vanaf Het Boshuis 

 

 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 12 september a.s. 

 


