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Jaargang: 52 

Aflevering nr. 3 

22 februari 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 

 

Drs. J.H.T.P.M. ( Hans) Hermens, pastoor 

Liturgie. 0571-273160 / 06-46104246 
 

Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 
 

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

Catechese. 06 58959105 
 

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

Diaconie. 06 16912727 
 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 
 

“ Wie over iedere stap nadenkt, 

       staat zijn leven lang op één been. ” 
                                                              Chinees gezegde 

 

  

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


 2 

 

VIERINGEN: 

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
 

Zondag      20 maart   om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,  

   in De Kastanje, m.m.v. Spirit 

 

Vieringen in Loenen  
Zondag         27 febr. om 10.00 uur : gebedsviering 

Zaterdag         5 mrt.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Zaterdag       19 mrt.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello  
Zondag         27 febr. om 09.00 uur : eucharistieviering 

Aswoensdag 2 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag 6 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag         13 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag         20 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

 

 

GEBEDSINTENTIES: 

Zondag  20 mrt. :  Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink 

        Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen 

        Antonia Maria Johanna Brugman-Diks 

        Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem 

        Martinus Antonius Diks 

        Sint Jozef Theodorus-Diks 

        Hendrika Johanna Diks-Scheerder 
        Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte 

        Gerardus Johannes Antonius van Gurp 

        Johanna Maria van Gurp-Klomp 

        Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman 

        Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman 

        Hermanus Johannes Gerardus Koolman 

        Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers 

        Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

        Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis 
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        Wilhelmus Nijhof 

        Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

        Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg 

        jgt. Hendrika Berendina Tiemessen-Bouwmeester 

        overleden ouders Van Gurp-Klomp en Gerard 

 

 

IN MEMORIAM: 

BERENDINA JOHANNA MARIA LIEFERINK- BOURGONJE 

Op woensdag 2 februari 2022 is overleden onze medeparochiaan: 

Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje, in de leeftijd 

van 88 jaar. Zij woonde haar hele leven in Klarenbeek, waarvan de 

laatste jaren in haar huisje aan de Ruigenhoek. Annie kwam uit een 

gezin van vijf kinderen. Na haar huwelijk met Bart Lieferink werden 

er vier kinderen geboren. Later kwamen er schoonkinderen, klein- en 

achterkleinkinderen bij. Hier heeft zij bijzonder van genoten en zij 

was er trots op. Koken kon ze als de beste; menig grote pan met 

erwtensoep en stamppot voor de gezinnen kwam van haar hand!  

Haar hobby was o.a. spelletjes en puzzelen, of een quiz op de 

televisie. De sportieve prestaties van de kinderen werden gevolgd en 

zij was samen met haar man Bart een betrokken vrijwilliger bij de 

sportclub. In het jaar tweeduizend stierf  haar man na een ziekbed. 

Dat deed haar veel verdriet.  

“Een sterke vrouw, een goede moeder waar vind je die?  Kracht en 

respect straalt zij uit.” lazen we in de afscheidsviering uit het Bijbel-

boek “Spreuken”. 

Mooie teksten die betrekking hadden op het leven van deze kranige 

vrouw. Met het verstrijken der jaren werd haar gezondheid minder en 

was zij die “krachtige” vrouw niet meer. Het kaarsje was opgebrand. 

Ze werd meer afhankelijk van zorg. Met liefdevolle zorg van 

kinderen en kleinkinderen is zij in haar eigen huisje rustig ingeslapen. 

De kinderen hebben tot het laatste moment hun moeder bijgestaan, 

waar ze allen heel dankbaar voor zijn. 

Er is niets wat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart. 

Op woensdag 9 februari werd de afscheidsviering gehouden in Het 



 4 

Boshuis. Aansluitend is haar lichaam te ruste gelegd in het graf van 

haar overleden man op onze parochiële begraafplaats.   

Willen wij Annie Lieferink, haar kinderen, klein- en achterklein-

kinderen, haar familie en allen die haar zullen missen in onze 

gebeden gedenken. 

Moge Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje rusten in vrede. 

Amen 

 

 

OVERLEDEN: 

Op de leeftijd van 68 jaar mevrouw  Dinie Bar-Havekes  
van de Elsbosweg.     

Moge haar reis naar het Licht voorspoedig zijn. 

 

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

Februari : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

Maart     : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

AANKLEDING KASTANJE:  dhr. en, mw. Rasing 

 

 

COLLECTANT:  dhr. J. Smeltink 

 

 

LECTOR:  mevr. T. Haagen 

 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER BEHEERDER HET BOSHUIS: 

De beheerders van Het Boshuis, Martin Buitenhuis en Henk 

Hurenkamp, beschikken sinds kort over een nieuw telefoonnummer, 

t.w.: 06-28872967. 

Voor aangelegenheden betreffende Het Boshuis zijn zij in het vervolg 

via dit nummer te bereiken. 
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WERELDGEBEDSDAG 2022: 
 

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in 

maart gaat ieder jaar opnieuw het gebed de wereld rond. 

Honderdduizenden mensen voelen zich -in de 173 landen die 

meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag-  door gebed verenigd 

en bemoedigd. In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan deze 

jaarlijkse viering. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed 

maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeen-

komsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht 

worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schrift-

gedeelten worden gelezen. 

De Wereldgebedsdagviering komt in 2022 uit Engeland, Wales en 

Noord Ierland. Als thema voor de viering is gekozen: “Gods belofte” 

gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen 

in Babylonië. Jeremiah 29:1-14. De ballingen bevonden zich in een 

context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen. Ruim 

2000 jaar later spreken we misschien niet meer van ballingen maar 

we horen wel verhalen van mensen die zich buitengesloten voelen, 

van vluchtelingen die zich angstig en verlaten voelen. Voor Jeremia 

was Gods plan duidelijk en Zijn plan delen we door die dag  wereld-

wijd in verbondenheid samen te komen.   

Op vrijdag 4 maart 2022 om 14.30 uur hopen wij met velen in 

Klarenbeek voor deze jaarlijkse viering samen te komen  in “ ’t  

Achterhuus ” aan de Woudweg . 

Middels een lied dat speciaal voor deze viering is geschreven:  

For Surely I know the Plans  I have For You  krijgen we een zaadje 

van hoop om na te denken over waar het in onze levens en gemeen-

schappen moet worden geplant. Een zaadje gevoed door gebeden en 

daden van liefde bindt ons samen over de hele wereld. Middels een 

collecte kunt u financieel bijdragen om in alle uithoeken contact te 

leggen met de meest kwetsbare mensen.  
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OECUMENISCH VASTENMAALTIJD: 
 

Op vrijdag 25 maart a.s. houden we een sobere midvastenmaaltijd 

met de protestante en katholieke geloofsgemeenschappen.  

De maaltijd begint om 17.30 uur in ’t Achterhuus aan de Woudweg 

in Klarenbeek en duurt tot ongeveer 19.00 uur.  

In de sobere maaltijd bezinnen we ons op ons Christen zijn. 

Als diaconaal doel besteden we aandacht aan de Kledingbank Sant 

Egidio aan de Oude Beekbergerweg  157 in Apeldoorn.  

Ronald Dashorst komt er iets meer over vertellen. 

Van U vragen we een bijdrage van 8 euro. Dit bedrag gaat volledig 

naar de kledingbank. 

Als u wilt, kunt u dan ook nog goed draagbare kleding voor de 

kledingbank meenemen. 

U bent van harte welkom. 

Opgeven voor 20 maart a.s. bij: 

Rina Roosenboom, Hessenallee 11, Klarenbeek. 

Toos Haagen Molenweg 29, Klarenbeek. 

 

 

 

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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VERJAARDAGEN 65+: 
 

26-02-1932 mw. E, Westen-Weijn 

26-02-1934 mw. G. Buiting-Haarman 

27-02-1955 dhr. J. Woudenberg 

28-02-1943 mw. H.L.J. Mulder 

28-02-1956 dhr. M.J. Berends 

01-03-1931 dhr. J. Spijkerbosch 

02-03-1948 mw. H.A.J. Koolman-voor ’t Hekke 

03-03-1951 mw. J.B.H. Boerkamp-Leisink 

05-03-1946 mw. T.J.W.M. Mulder-Jansen 

05-03-1951 dhr. T.G.J. Dolman 

06-03-1940 mw. H.A.G. Hurenkamp 

06-03-1946 dhr. G.F.A. Kremer 

07-03-1939 mw. W.J.E. Smeltink-Bourgondien 

09-03-1956 dhr.A.B.J. Dijkhof 

12-03-1955 mw. J.M.G. Paalman 

13-03-1946 dhr. H.A.J. Hurenkamp 

16-03-1948 mw. A.J.J.Blok-Boerkamp 

18-03-1934 mw. J. van Dalen-IJsseldijk 

21-03-1937 dhr. A.J. Sanders 

21-03-1952 mw. G.M.J. Meijboom-Weijn 

22-03-1957 dhr. H.J.J. Wijnbergen 

23-03-1941 mw. M.B.A. van Bussel-Nijman 

23-03-1947 dhr. A.J.M. Borgonjen 

23-03-1948 mw. H.T.J. Borgonje-Vredegoor 

24-03-1945 mw. A.M.J. Huisman-Hagen 

25-03-1957 dhr. H.G.M. Grolleman  

 

 

OOK IS JARIG: 

Op zondag 27 februari a.s. is tevens jarig onze pastor W.C.J. Vroom. 

Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en 

wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe! 
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AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

vrijdag   4 maart 14.30 uur Wereldgebedsdag 

vrijdag 25 maart 17.30 uur Oecumenische vastenmaaltijd 

 

 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 20 februari j.l. 

is gebracht naar mevrouw Bertha Westen-Weijn. 

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. 

 

 

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 

 

 

KOFFIE/THEE DRINKEN: 

Zondag 20 maart a.s. zal er na afloop van de viering voor ons allen 

koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van u 

elkaar mogen ontmoeten.   Graag tot zondag. 

Pastoraatsgroep 
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RECTIFICATIE BANKNUMMER (NIEUWSBRIEF JANUARI) 
 

In die eerste nieuwsbrief van 2022 is er helaas een foutief bank-

nummer (spaties waren nullen geworden) vermeld in de tekst: Geef 

vandaag voor de kerk van morgen. De vraag hierin was en is of u 

vandaag een financiële bijdrage wilt geven voor de kerk van morgen?  

Deze vraag valt niet in de directe zin van het woord in de bus, maar 

wel indirect. In onze Klarenbeekse geloofsgemeenschap werken we 

nog steeds met het systeem van de gezinsbijdrage en velen van u 

doen hier al automatisch aan mee. Doet u nog niet mee en wilt u wel 

uw steentje bijdragen, dan zou uw bijdrage heel welkom zijn. 

Uw vrijwillige bijdrage kunt u storten op de bankrekening van de 

HH. Franciscus en Clara, locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming  

Klarenbeek. Graag onder vermelding van Gezinsbijdrage.     

Rekeningnummer: NL63RABO 0332 1007 31   Dit is het goede 

nummer!. Sorry voor het ongemak. Alvast heel hartelijk dank voor 

uw financiële bijdrage. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 

doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  

Locatieraad en pastoraatsgroep 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 21 maart a.s. 

 

 

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag  

24 maart 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 

  

mailto:gbm.jansen@gmail.com
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Vastenactie 2022 
 

Je land is je leven 

In Guatemala steunt de Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die 

opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen 

belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat 

betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare 

landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij 

het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun 

rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die 

dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de 

landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.  

U kunt  de Vastenactie daarbij helpen door Uw financiële ondersteuning. 
Het vastenzakje daarvoor vindt u in de Nieuwsbrief van deze week. 
 U kunt het vastenzakje tot half april in de brievenbus van het secretariaat 
doen (naast de kerktoren) of inleveren bij de gebedsvieringen. U kunt ook 
geld overmaken per bank. IBAN: NL21INGB0000005850. T.n.v. Vastenactie 
in Den Haag. Vermeld er dan wel bij dat het om het project Je land is je 
leven, Guatemala gaat. 
 Overmaken via de  QR-code hiernaast is ook mogelijk. 
We hopen dat, via de Vastenactie, velen uit onze geloofs- 
gemeenschap zich in willen zetten voor dit mooie doel  
dat weer hoop geeft aan deze mensen op een betere  
toekomst 

 

 

 

http://www.vastenactie.nl/
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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 


