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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 

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 

 
 

“ Bewaar goede voornemens niet voor de dag van morgen. ” 

 

 

  

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
 

Zondag      22 jan.   om 10.00 uur : oecumenische viering in  

Het Boshuis,  m.m.v. Spirit 

en een gelegenheidskoor 

 

Vieringen in Twello 

Zondag      22 jan.   om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      29 jan.   om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag        5 febr. om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      12 febr. om 09.00 uur : eucharistieviering 

 

OECUMENISCHE VIERING 22 JANUARI  

Zondag 22 januari komen we samen als geloofsgemeenschappen van 

de PKN  Streekgemeente  Klarenbeek Voorst Wilp en de RK 

geloofsgemeenschappen van Bussloo en Klarenbeek. 

We houden die zondag een gezamenlijke viering in het voormalig 

kerkgebouw Het Boshuis. Voorgangers zijn ds. Henriette de Graaf en 

Gerda Jansen m.m.v. een gelegenheidskoor. 

Het thema van de viering is WARMHARTIG dat heeft allemaal te 

maken met een levenshouding van BARMHARTIGHEID. En in 

BARMHARTIG  zit het woordje HART. 

Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden.  

Van Harte Welkom!  

Na de viering is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een 

kopje koffie /thee in Het Boshuis.  

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

Januari   :  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

Februari :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

 
LECTOR:  mw. G. Kremer  

 
COLLECTANT:  dhr. F. Kremer 
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AANKLEDING KASTANJE: 

22 jan. : dhr.  en  mw. F. en G. Kremer 

 

 

VERJAARDAGEN 65+: 

21-01-1951 mw. H.J.G. Brouwer-van Gurp 
22-01-1946 mw. A.J.H. Schiphorst-Hullegie 

22-01-1952 dhr. B.J.A. Bouwmeester 

25-01-1946 mw. J.M. Hurenkamp-Meurs 

27-01-1957 dhr. H.R. Boeve 

28-01-1954 mw. A.J. Berenschot-Thomassen 

28-01-1958 mw. A.H.M. Boerkamp-Brugman 

29-01-1956 dhr. M.B.L. Timmer 

30-01-1937 dhr. L.J.M. Koolman 

31-01-1951 dhr. W. van den Berg 

01-02-1942 mw. W.J. Elders-Dolman 

01-02-1954 mw. J.M. Uwland-Willems 

03-02-1935 dhr. H.J. Lobbert 

03-02-1942 dhr. W.J.Th. Bloem 

03-02-1949 mw. A.G.M.A. Hendriksen-Beekman 

04-02-1956 mw. A.M. Koers-Voskamp 

07-02-1944 mw. A.H. de Croon-Franken 

08-02-1939 dhr. B.G. Driessen 

08-02-1952 mw. H.T. Dolman-Uit de Weerd 

08-02-1955 dhr. P.H.M. Mascini 

09-02-1958 mw. M.G.W.H. Modderkolk-Hendriksen 

10-02-1945 mw. J.M. Pronk-Willemsen 

12-02-1940 mw. M.M. Mulder-Bonekamp 

12-02-1940 dhr. B.A.G. Elders 

13-02-1955 dhr. W.J.A. van der Weerd 

14-02-1955 dhr. G.J.W. Heuvink 

15-02-1939 mw. W.M.P. de Haan-Mulder 

15-02-1947 dhr. P.R. Buitenhuis 

 

 

KERKBALANS 2023: 

Zoals u onder andere hebt kunnen lezen in de digitale Wekelijkse 

Nieuwsbrief van de Sint Franciscus parochie is de werkgroep 
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kerkbijdrage weer volop bezig met de voorbereiding voor de actie 

Kerkbalans 2023. Deze wordt gehouden van 14 januari tot 26 januari. 

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal 

vragen plaatselijke kerken en parochies hun leden een financiële 

bijdrage over te maken. -Geef vandaag voor de kerk van morgen.- 

Deze vraag valt in Klarenbeek weliswaar niet in de directe zin van 

het woord in de bus maar wel indirect. In onze RK geloofs-

gemeenschap werken we nog steeds met het systeem van de 

gezinsbijdrage en velen van ons doen hier al automatisch aan mee. 

Waarvoor heel hartelijk dank. Doet u hier onverhoopt nog niet aan 

mee en wilt u wel uw steentje bijdragen dan zou ook uw bijdrage heel 

welkom zijn. Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar de 

bankrekening van de  Sint Franciscus, locatie O.L. Vrouw 

Tenhemelopneming  Klarenbeek.        Rekeningnummer: 

NL63RABO 0332100731 onder vermelding van gezinsbijdrage.  

Alvast hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 

eeuwenlang voor staat.  

Hebt u zich nog vergeten aan te melden voor de Wekelijkse digitale 

Nieuwsbrief van de Sint Franciscus parochie? Stuur alsnog het 

inschrijfformulier, dat u de vorige keer als bijlage bij onze 

Nieuwsbrief (licht groen papier) ontvangen hebt naar : 

secretariaat@franciscusenclar.com  

      

 

WORSTENACTIE MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK: 

Aanstaande Vrijdagavond  27 januari 2023 komen de leden van de 

Muziekvereniging Klarenbeek binnen de bebouwde kom van 

Klarenbeek langs de deur om echte slagers rookworsten van 

Buurman Vleesch en Vis (Walraven) te verkopen. 

Zaterdagochtend 28 januari 2023 worden er eveneens rookworsten 

verkocht, maar dan in het buitengebied van Klarenbeek en omgeving. 

De opbrengst gebruiken wij voor de opleiding van nieuwe 

muzikanten en voor het onderhouden van onze instrumenten. 

Alvast bedankt, namens het bestuur van  

Muziekvereniging Klarenbeek. 

 

mailto:secretariaat@franciscusenclar.com
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KERSTSAMENZANG IN HET BOSHUIS TE KLARENBEEK 

Zondag 11 december, was de jaarlijkse kerstsamenzang in het 

Boshuis te Klarenbeek met als thema “Samen zingen verbindt”.  

Voor aanvang van de viering zong het koor Spirit vanaf het balkon  

de bezoekers toe.  

Tijdens de viering begeleidde Muziekvereniging Klarenbeek, onder 

leiding van Inge Lage Venterink, de kerstsamenzangliederen. 

Verder werkte aan deze viering mee koor Spirit, onder leiding van 

Wil Berends en met begeleiding van organist Evert Worm. 

Soliste Joke van Reen zong o.a. het lied “Samen Zijn”, onder 

begeleiding van een gitarist Jan van Duren.  

Henriëtte de Graaf, predikant PG te Klarenbeek, Voorst en Wilp, 

verzorgde de overweging die over verbinding ging. 

Tijdens de pauze kon men genieten van een kop koffie of thee met 

wat lekkers en werd er een collecte gehouden. De opbrengst van de 

collecte is € 260,35. Deze is voor de toekomstige weggeefkast, een 

initiatief van Caritas Klarenbeek. 

Na de pauze was er een kerstconcert van Muziekvereniging 

Klarenbeek, met verteller en zangeres, dat in het teken stond van een 

modern kerstverhaal. 

De werkgroep Oecumenische Kerstsamenzang wil iedereen 

bedanken, ook de vrijwilligers achter de coulissen, die op welke 

manier dan ook heeft meegeholpen om deze viering wederom tot een 

succes te maken. 

 

 

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. 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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ADVENTSACTIE 2022 

De Adventsactie in onze geloofsgemeenschap  

heeft € 317,50 opgebracht.  

Een heel mooi bedrag. Hierbij zijn  de  rechtstreekse  bankover-

schrijvingen nog  niet eens meegerekend. Dit bedrag is een bijdrage 

aan een centrum  voor de opvang van 300 straatkinderen in Kinshasa 

in de DR Congo. 

Deze straatkinderen zijn vaak ontvoerd bij hun ouders op het  

platteland of in de hoofdstad zelf. en werden ingezet voor de 

misdaad. 

In het centrum zijn ze veilig  en krijgen daar de zorg die ze nodig 

hebben. Vaak kunnen ze ook weer  met hun ouders herenigd worden. 

Heel veel dank voor uw bijdrage. Het geeft deze kinderen weer een 

hoopvolle toekomst.  

 

 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 25 december 

j.l. is gebracht naar mw. J. van Dalen-IJsseldijk en mw. A.H.T. 

Linthorst-Bloem. 

De Pastoraatsgroep 

 

 

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 februari a.s.. 

 

 

 

 

https://heiligegeestparochie.nl/wp-content/uploads/2016/02/2015Adventsactie.jpg
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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. 

 

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 

 

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 en de Clara blijven 

ontvangen? Laat het ons even weten?    JA/ NEE 


