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Jaargang: 52 

Aflevering nr. 15 

20 december 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

 

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

Diaconie. 06 16912727 

 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 

 
 

“ Gevouwen handen zijn beter dan gebalde vuisten. ” 

 

 

  

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
 

Zaterdag    24 dec.   om 18.00 uur : kerstgezinsviering 
 

Zondag      25 dec.   om 10.00 uur :   woord- en gebedsviering ,  

  in De Kastanje, m.m.v. Spirit 
 

Zondag      22 jan.   om 10.00 uur : oecumenische viering in  

Het Boshuis, m.m.v. Spirit en 

een gelegenheidskoor 
 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    24 dec.  om 19.00 uur : woord- en communieviering 

Zondag      25 dec.  om 10.00 uur : woord- en communieviering 

Zaterdag    31 dec.  om 17.00 uur : eucharistieviering 

Zaterdag    14 jan.  om  18.30 uur : eucharistieviering  
 

Vieringen in Twello 

Zaterdag    24 dec.  om 19.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      25 dec.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Maandag   26 dec.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zaterdag    31 dec.  om 19.00 uur : gebedsviering  

Zondag        1 jan.   om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag        8 jan.   om 09.00 uur : eucharistieviering  

Maandag     9 jan.   om 09.00 uur : eucharistieviering  

 
KENNISMAKING PASTOOR TEN HAVE: 

Per 1 januari 2023 is pastoor ten Have benoemd tot pastoor van onze 

parochie. Zondag 15 januari om 11.00 uur zal de installatie-

plechtigheid worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk te 

Apeldoorn. Zondag 22 januari om 9.00 uur is pastoor ten Have 

celebrant in de eucharistieviering in Twello. De pastoor heeft 

aangegeven het op prijs te stellen dat er in alle kerken gelegenheid is 

om wederzijds kennis te maken. In tegenstelling tot eerdere berichten 

zal er  dus wel een viering zijn op 14 januari om 18.30 uur in de kerk 

van Loenen en op zaterdag 21 januari om 18.30 uur in de kerk van 

Vaassen. Pastoor ten Have zal dan voorgaan in de eucharistieviering. 

U bent allen van harte welkom. 
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KERSTGEZINSVIERING 
Komt allen tezamen! Op zaterdag 24 december om 18 uur openen de 

deuren van het Boshuis voor de kerstgezinsviering. Kom als gezin, 

met opa's, oma's en andere familieleden samen kerst vieren op 

kerstavond. We zingen samen kerstliederen, kijken en luisteren naar 

het kerstverhaal uitgespeeld door kinderen en sluiten af met 

koffie/thee en natuurlijk warme chocolademelk voor de kinderen.  

U komt toch ook?! 

 
WOORD- EN GEBEDSVIERING: 

Op zondag 25 december, op het hoogfeest van Kerstmis, is er om 

10.00 uur een woord- en gebedsviering in “Het Boshuis”. 

Het thema van deze viering is: “Kom in beweging”. 

Na afloop van de viering zal voor ons allen koffie en thee worden 

geschonken.  

U bent van harte welkom in deze viering. 

De pastoraatsgroep 

 
OP ZONDAG 22 JANUARI 2023  IS ER OM 10.00 UUR EEN 

OECUMENISCHE DIENST IN HET BOSHUIS. 

We komen tezamen onder één dak met onze geloofsgenoten vanuit 

de PKN Streek gemeente Klarenbeek, Voorst en Wilp.  

Voorgangers zijn Ds. Henriette de Graaf en Gerda Jansen. 

Bij de afgelopen ker(k)misviering was er vocale ondersteuning door 

medewerking van het koor SPIRIT, in samenwerking met een 

gelegenheidskoor uit de PKN Streekgemeente. We willen weer graag 

voor eenzelfde opzet kiezen voor 22 januari. Wil je meezingen?  

De oefenavonden zij op donderdag 12 en 19 januari om19.30 uur in 

Het Boshuis. Iedereen is van harte welkom.  

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

December :  dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

Januari      :  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 
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KRONIEK 

IN MEMORIAM: 

Op zaterdagavond 10 december 2022 is in zijn eigen woning te 

midden van zijn geliefden overleden: Rini van Gennip op de 

leeftijd van 70 jaar. Geboren in het Brabantse land te Mierlo. Groeide 

op in gezin met acht kinderen. Hij trouwde bijna 35 jaar geleden met 

zijn grote liefde José en samen kregen ze een zoon en een dochter. 

Sinds vijf jaar woonde hij samen met zijn vrouw en het gezin van zijn 

dochter aan de Klarenbeeksweg. Hij was een zorgzame man, trots op 

zijn twee kleinkinderen. Daar genoot hij van. Rini hield van het 

buitenleven en van zijn dieren. Vanuit zijn huis had hij een prachtig 

uitzicht. 

Naarmate zijn leeftijd vorderde werd het leven voor hem steeds 

zwaarder. Zijn gezondheid nam af. Het was goed zo! Na een zeventig 

jarig leven hier op aarde heeft de al Goede God hem nu thuis gehaald 

in Zijn hemelse woning waar plaats is voor velen. 

Rini was een trouwe Maria vereerder en menig kaarsje is gebrand; 

getuige het vertrouwde Mariabeeldje die bij zijn afscheid centraal 

stond.  

Op vrijdag 16 december werd de afscheidsviering gehouden in zijn 

eigen vertrouwde omgeving in besloten kring. Tijdens de viering 

lazen we een stukje uit het Johannes evangelie. Jezus die zijn 

afscheid aankondigde. Dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de 

Vader. De leerlingen vroegen hem: Waarheen en waarnaartoe? Vele 

vragen waar geen woorden voor zijn.Voor Rini was de grens van zijn 

leven bereikt. Die grens die onontkoombaar is en definitief geworden 

bij zijn afscheid. Wat voor mensenogen zichtbaar is en waarvoor ons, 

mensen, het einde lijkt te zijn, plaatsen we het levensverhaal van Rini 

in het licht van God met hem. Mogen wij Martinus Johannes van 

Gennip, zijn vrouw José, zijn kinderen en kleinkinderen, familie en 

vrienden en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken. 

Moge Rini van Gennip rusten in vrede. Amen 
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GEBEDSINTENTIES: 

Zaterdag 24 dec. : overleden ouders Huisman-Hurenkamp| 

 

Zondag  25 dec. :  Berendina Hendrika Bar-Havekes 

      Martinus Johannes Boerkamp 

        Toos en Anton Dolman-Scheerder 

        Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

        Wilhelmus Johannes de Haan 

        Tonnie Huisman 

        Hermanus Johannes Gerhardus Koolman 

      Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje  

        Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

        Gerardus Hendrikus Pelgrim 

        Gerard Revenberg 

        Riek Slief-Huisman 

        Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

        Antonius Bernardus Schoenaker 

        Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 

        overleden families :  Bouwmeester 

    Verwayen-Schoenaker 

        overleden ouders :    Brouwer-van Gurp 

         Havekes-Elders 

         Huisman-Boerkamp 

         Huisman-Streppel 

         Kremer-Diks 

         Kruitbosch-Jansen 

 
 

AANKLEDING KASTANJE: 

25 dec. :  dhr. en mw. Brouwer-van Gurp 
 

 

COLLECTANT: 

 25 dec. :  dhr. J. Huisman 
 

 

LECTOR: 

24 dec. :  werkgroep Gezinsviering  

25 dec. :  mw. M. Rutenfrans 



 6 

 

 

WEKELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF: 
 

De Sint Franciscus parochie (fusie van de Franciscus  

en Clara Parochie en de Emmaus parochie) gaat wekelijks een  

Nieuwsbrief  per mail versturen. 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor parochianen en belangstellenden  

en geeft informatie over activiteiten binnen de Sint Franciscus 

parochie.  

Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u  het formulier, 

bijgevoegd in deze Nieuwsbrief, invullen en opsturen naar het 

parochiesecretariaat in Twello, Kerklaan 18, 7391 AN Twello.  

Inscannen en daarna per e-mail versturen mag ook. E-mailadres: 

secretariaat@franciscusenclara.com 

 

 

SAMEN SPAREN VOOR DE BOODSCHAPPENPAKKETTEN 

VAN  PLUS IMANSE: 

Omdat het ieder jaar een groot succes is willen de vrijwilligers van 

Dorpswerkgroep Protestantse Gemeente en de werkgroep Caritas 

weer samen met u sparen voor de boodschappenactie van de Plus. 

Onze plaatselijke Plus Imanse staat er zeer positief tegenover dat de 

zegeltjes die mensen niet voor zichzelf gebruiken, bijeen worden 

gespaard voor boodschappenpakketten om uit te delen. In deze dure 

en onzekere tijd kan het een uitkomst zijn een pakket te mogen 

ontvangen en er zijn altijd mensen die wel een steuntje in de rug of 

blijk van hartelijkheid kunnen gebruiken. Bij zorgen rond ziekte 

bijvoorbeeld of bij onzekerheid ten aanzien van werk. En zo zijn er 

nog veel meer aanleidingen te vinden om bij mensen aan te bellen en 

een boodschappenpakket af te geven. Het is als het ware een gebaar 

van: ‘Hartelijk omzien naar elkaar’. Mocht u iemand kennen waarvan 

u denkt dat een boodschappenpakket goed terecht komt, doe een 

briefje in de box bij de Plus Imanse of bij het Boshuis in de 

brievenbus aan de Kerkweg 2, 7382 BN  Klarenbeek, t.a.v. Caritas. 

De actie is al begonnen en loopt tot en met zaterdag 25 februari 2023.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  
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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. 

 
VERJAARDAGEN 65+: 

24-12-1953 mw.  G.A.M. Hutten-van der Liende 

25-12-1935 mw. A. Weijn-Slief 

29-12-1948 mw. A.G.H. Klumper-van der Liende 

01-01-1945 dhr. T.G.M. Haagen 

01-01-1954 dhr. H.A.J. Linderhof 

02-01-1951 mw. J.G.M. Ganzevles-Blom 

03-01-1956 mw. W.M.J. Dijkhof-Leisink 

05-01-1954 dhr. F.G.J. Havekes 

06-01-1956 mw. H.T.J. Bouwmeester-Nieuwenhuis 

08-01-1951 dhr. J.J. de Wijs 

08-01-1957 dhr. J.N. Schroven 

09-01-1953 dhr. G.J. Hogeboom 

10-01-1942 dhr. B.T.A. Brugman 

10-01-1955 dhr. G.A.M. van Beek 

13-01-1949 dhr. B.H.T. Kolkman 

19-01-1944 dhr. J.F.L. Jansen 

20-01-1939 dhr. H.W. van Schaik 

20-01-1042 mw. A.H.T. Linthorst-Bloem 

 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

 

 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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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 

 
 

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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ADVENTSACTIE 2022  IEDER KIND  

EEN GOEDE START 

 

Project: Opvang en  hereniging van straatkinderen in DR Congo  

  

Deze straatkinderen zijn vaak ontvoerd bij hun ouders op het 

platteland of in de hoofdstad zelf en worden door criminelen ingezet 

om op straat mensen te beroven en om overal te stelen.  

Met het project wil de Adventsactie, samen  met hun lokale partner  

Ndako Ya Biso, 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum 

opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. 

In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp 

zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg.  

Tot half januari kunt u het advents envelopje met uw bijdrage in 

de brievenbus doen van onze geloofsgemeenschap bij Het 

Boshuis. Of inleveren bij de vieringen van kerstavond en eerste 

kerstdag. 

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 

0653 1000 00  t.n.v. Adventsactie met vermelding van: 

 Straatkinderen in DR Congo of gebruik de QR-code. 

Uw gift is een bijdrage om 300 straatkinderen een nieuwe kans te 

geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 16 januari 2023. 

https://heiligegeestparochie.nl/wp-content/uploads/2016/02/2015Adventsactie.jpg
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De locatieraad,  pastoraatsgroep  

en het secretariaat  

wensen u 

fijne feestdagen en  

een in alle opzichten   

goed 2023  

toe. 
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REÜNIE BASISSCHOOL DE KOPERMOLEN  

IN KLARENBEEK 

 

Op 15 april 2023 vindt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, 

de reünie van basisschool De Kopermolen in Klarenbeek plaats. 

Wegens de coronamaatregelen heeft de reünie even op zich laten 

wachten, maar op 15 april 2023 is het dan eindelijk zover! 

Aan de Kopermolenweg 8 in Klarenbeek wordt op 15 april 2023 een 

reünie gehouden voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.  

’s Middags om 14.00 uur gaan de schooldeuren open voor iedereen 

die zich heeft opgegeven. In de school zullen foto’s hangen van de 

afgelopen 100 jaar en is er ook gelegenheid om op de schoolfoto te 

gaan met oud-klasgenoten. Tijdens de reünie kunt u onder het genot 

van een hapje en een drankje in het Boshuis, even terug in de 

schooltijd en herinneringen ophalen.  

Om 17.00 uur zal deze dag teneinde zijn en zit de reünie er weer op.  

Opgeven voor de reünie kost 10 euro per persoon en kan tot 1 maart 

2023. Het geld kan overgemaakt worden op rekeningnummer: 

NL97RABO0366223070 ten name van oudervereniging 

Kopermolen, onder vermelding van naam en geboortedatum. Ook is 

het mogelijk om je aan te melden door een gesloten envelop met 10 

euro onder vermelding van naam en geboortedatum in de brievenbus 

van de school te doen. 

Wij hopen vele oud-leerlingen en oud-medewerkers te ontmoeten! 
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