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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 / 06-46104246 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

Drs. I. (Ivan) Kantoci,  p.w. 

Gemeenschapsopbouw.  

0571-261914 / 06-21828954  

Drs. W.C.J. (Wim) Vroom,  p.w. 

Catechese. 0578-617806 

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

Diaconie. 06 16912727 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 

 

“ Ken je zwakheden, dan sta je sterk.” 

 

 

  

mailto:klarenbeek@franciscusenclara.com
http://www.franciscusenclara.com/
mailto:pastoraal-team@franciscusenclara.com
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VIERINGEN: 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een live-uitzending van 

een (besloten) eucharistieviering vanuit de Antonius Abt kerk 

van Loenen. De viering wordt verzorgd door ons pastoraal team. 

 

 

VAN LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP: 

Beste mensen, 

Samen vieren kan nog niet, maar we worden wel steeds creatiever.  

Er komt wat meer ruimte. Digitaal kunnen we verschillende 

vieringen in onze huiskamer ontvangen. Via de site van de parochie 

kunt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.  

Mocht er in deze Corona tijd een moment zijn waarop u graag even 

iemand van de parochie wilt spreken, of hulp nodig hebt, weet dan 

dat wij er, naast de pastores, ook als locatieraad en pastoraatsgroep 

graag voor u willen zijn. 

U kunt ons bellen, of e-mailen: 

Henk: 3011658      Joop: 3011724      Agnes : 3011823 

Gerda: 3011794      Hans: 3011212      Diny: 3011552 

Ons leven, onze hoop en vertrouwen mogen wij richten op het Licht.  

Het Licht van Pasen. 

Niet met elkaar, maar wel vóór elkaar.  

Hartelijke Groet, 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

HOE GAAT HET MET ONS ALLEN ? 

Door het wegvallen van de vieringen is er wat ruimte vrijgekomen in 

onze nieuwsbrief. Heeft het dan nog wel zin om de nieuwsbrief een 

maal in de drie weken rond te brengen? Dat zou je je inderdaad af 

kunnen vragen, maar omdat we wel graag met elkaar in contact 

willen blijven, leek het ons misschien zinvol om de ruimte te 
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benutten voor ervaringen van u /jullie allen over hoe en wat ons in 

deze Coronatijd op de been houdt. 

U kunt het ons laten weten door een kaartje, een mailtje, een briefje 

te sturen naar het secretariaat. Het kan ook een gedicht zijn, een 

bedankje, een herinnering, een paar regels over de zon misschien, of 

over de bloemen of over een onverwacht telefoontje. Het kan kortom 

van alles zijn. Misschien kunt u er iemand anders mee op een goed 

idee brengen. We moeten het wel samen doen! Niet met elkaar, maar 

we zijn er wel voor elkaar.  

Het loopt weliswaar nog niet storm met de verhalen, maar het 

onderstaande berichtje willen we wel  graag met u delen. 

 

EÉN DAG  IN CORONATIJD…. 

Wat is het toch bijzonder in deze tijd… anders dan anders… gelukkig 

mooi weer, de zon schijnt veelvuldig. Weinig of geen contacten met 

mensen  zoals je dat gewend bent.  

Geen afspraken in je agenda, niet naar de kapper, niet naar de 

tandarts en zo meer. 

Weinig bezoek ontvangen, weinig op bezoek gaan, terwijl je nu 

eigenlijk wel tijd over hebt voor een praatje. Het nieuws volgen op 

radio en TV, dagelijks de krant lezen. Er staat bijna niets anders meer 

in dan coronanieuws!  Soms word het allemaal een beetje te veel! 

’s Morgens even een frisse neus halen, soms een praatje maken op 

anderhalve meter afstand, een oogje in het zeil houden, of  iemand 

verrassen met een telefoontje, een kaartje schrijven, even op de fiets 

naar de postbus, de nodige boodschappen doen…  dat is zo’n dag!  

Onderling op het dorp veel plaatjes verzamelen en ruilen voor het 

fotoboek van Klarenbeek. Het was bijna een sport, iedereen was er 

druk mee… appen… mailen… bellen… klaar leggen met naam op 

een bankje of in de brievenbus.  Dat was ook een leuke bezigheid, 

bijna een sport! 

Iedere dag is weer zo’n dag, ieder ochtend wakker worden, hopen dat 

je niet ziek wordt. 



 4 

Hoe lang gaat dit nog duren? We missen elkaar, de vriendjes 

vriendinnetjes op school, de familie, de collega’s, de vrijwilligers.  

Een kleinkind zei: ”Oma als we allemaal ons best doen, komt het 

allemaal weer goed”. En daar hopen en vertrouwen wij allen op.   

Op een kalenderblaadje las ik de volgende uitspraak: Goede tijden 

worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.  

Wij mogen en kunnen van iedere dag wat leren. Ons gevoel zegt ons 

we mogen er zijn. 

Je merkt en ervaart hoe creatief mensen zijn; er zijn voor die ander  

is omzien naar elkaar. 

 

 TOCH NIET ALLEEN… 
Ons bestaan lijkt soms op een legpuzzel,  

waarvan alle stukjes door elkaar gegooid zijn.  

Niets past meer, er is geen lijn in te ontdekken.  

Een chaos van kleuren en vormen, waar wij geen raad mee weten.  

Geloven is: Vasthouden, dat God eenmaal in deze chaos orde zal 

scheppen, 

dat Hij met zijn hand elk stukje op zijn plaats zal leggen,  

dat zich voor onze verwonderde ogen het beeld van de nieuw 

schepping zal ontvouwen. 

Geloven is:  onze bereidheid om God te vertrouwen,  

ook als de puzzel van ons leven in stukken ligt. 

We weten niet waarom ons bestaan gebroken en gehavend wordt.  

Het is ook niet het belangrijkste om te weten. 

We mogen vertrouwen op God’s belofte over ons gebroken bestaan: 

Zie, “ik maak alles nieuw!” 

 



 5 

VAKANTIEGELDACTIE CARITAS IN CORONATIJD: 

Op dit moment leven we allemaal in een onzekere en lastige tijd 

vanwege het Coronavirus. Sociale contacten en het gewone leven 

staan op z’n kop en zijn er mensen ziek geworden en ook mensen die 

zonder betaald werk zijn komen te zitten. Voor de meesten is het 

vanzelfsprekend om de komende maanden vakantiegeld te krijgen, 

maar voor gezinnen met een minimum inkomen, of misschien een 

nog lager inkomen lukt het niet om iets extra’s te doen in de vakantie, 

gewoon omdat het geld er niet voor is en nu helemaal niet in deze 

crisistijd. Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen toch een leuk 

vooruitzicht hebben naar de vakantie of verlichting kunnen geven in 

de financiële situatie, willen de vrijwilligers van Caritas Klarenbeek 

zich ook dit jaar weer inzetten voor de vakantiegeldactie.  

Daar hebben zij uw hulp wel weer bij nodig en vragen u een klein 

deel van uw vakantiegeld te doneren. Met een kleine bijdrage van 10 

of 15 euro kunt al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag 

u uiteraard zelf bepalen. Als u daarbij wilt helpen mag u een storting 

doen op rekeningnummer NL 79 INGB 0703 1300 64, ten name van 

I. Franken W.G. Caritas, onder vermelding van Vakantiegeldactie 

2020 en kunt u er zeker van zijn dat het op een betrouwbare en juiste 

manier wordt besteed.  

Mocht u zelf door omstandigheden in een moeilijke financiële positie 

terecht zijn gekomen of iemand die u kent en graag zou willen helpen 

kunt u een bericht achterlaten op het adres van Het Boshuis, Kerkweg 

2, 7382 BN Klarenbeek, ter attentie van Werkgroep Caritas.  

Voor meer informatie zie ook www.franciscusenclara.com/caritas.  

 
 

KOSTER: 

Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 
 

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. 

http://www.franciscusenclara.com/caritas
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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 

 

 

VERJAARDAGEN 65+: 

23-5-1938 dhr. W. Holskuilen 

24-5-1948 dhr. G.T.M. Boerkamp 

26-5-1950 mw. H.J.M. Bouwmeester-Huisman 

29-5-1955 mw. G.H.M. Kolkman-van Gurp 

30-5-1932 mw. A. Diks-de Haan 

02-6-1935 mw. G.H. Driessen-de Valk 

03-6-1928 dhr. G. van Gurp 

05-6-1946 mw. T.J. Breden-Streppel 

08-6-1949 mw. G.B.M. Kremer-Kruitbosch 

08-6-1950 dhr. J.B.K. Janssen 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de 

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 8 juni a.s. 

Het secretariaat is gewoon op dinsdagochtend bereikbaar. 

 

 

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag  

11 juni a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur. 
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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/of de Clara blijven 

ontvangen? Laat het ons even weten?    JA/ NE 


