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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. 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 

 

 

“ Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, 

       wordt het tijd te waarderen wat je bent. ” 
 

  

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
Zondag       24 apr.  om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,  

  in De Kastanje, m.m.v. Spirit 

 

Vieringen in Loenen 

Zondag       27 mrt.  om 10.00 uur : woord- en communieviering 

Zondag         3 apr.  om10.00 uur : gebedsviering 

Zaterdag       9 apr.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello 

Zondag       27 mrt.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag         3 apr.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag       10 apr.  om 09.00 uur : eucharistieviering 

Donderdag 14 apr.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

Vrijdag       15 apr.  om 15.00 uur : kruisweg 

         om 18.30 uur Goede Vrijdag viering 

 

 

ONDERHOUD KERKHOF: 

Nu de kersttijd voorbij is, kunnen wij ons gaan richten op Pasen. 

Daarom zou het goed zijn als de kerststukken ook plaats gaan 

maken voor eventueel een voorjaarsbloem. 

Als u kunt, neem deze kerststukken dan mee naar huis om in uw 

eigen groencontainer te deponeren, omdat wij vrezen dat onze 

containers niet toereikend zijn voor alle afval. 

De onderhoudsploeg zal het fijn vinden wanneer u vóór 5 april 

a.s. aan dit verzoek zou willen voldoen. Na die datum zullen 

eventueel niet weggehaalde stukken door hen worden verwijderd. 

 
OVERLEDEN: 

Op 15 maart 2022 overleed op de leeftijd van 77 jaar mevrouw  

Diny Hurenkamp-Koers van de Woudweg. 

Moge haar reis naar het Licht voorspoedig zijn. 
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BRIEVEN UIT HET BISDOM:   

“DE WEG VAN CHRISTUS GAAN” 

Dat is de brief voor de Veertigdagen tijd van: Willem Jacobus 

Kardinaal, aartsbisschop van Utrecht. Wilt u deze brief lezen dan 

kunt u deze vinden op de website van de parochie. 

Wilt u liever een kopie van de brief? Dat kan door even te bellen of 

een exemplaar af te halen bij het secretariaat  op dinsdagmorgen van 

9.00 tot 12.00 uur. 

Hieronder vindt u een gedeelte uit de Chrisma brief van 

de Kardinaal: 
Broeders en zusters in Christus, Hopelijk kunnen we het dit jaar in de 

Goede Week weer met velen vieren: de Chrismamis voor heel ons 

Aartsbisdom Utrecht. Vanwege de coronaviruspandemie moest deze 

viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de 

Chrismamis het jaar daarvóór helemaal moest vervallen. Ik ben dan 

ook dankbaar dat ik u – gezien de actuele stand van zaken rond de 

coronaviruspandemie – dit jaar weer voor het bijwonen van de 

Chrismamis kan uitnodigen. De Chrismamis is immers een 

hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met 

vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond 

Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder 

ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel 

de wereld. Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd! 

Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw 

parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen.  

Datum: woensdag in de Goede Week: 13 april 2022 Adres: Onze 

Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn Aanvang: 19.00 

uur.  
Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de 

zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het 

Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het 

vormsel en de priesterwijding .  

Graag nodig ik degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel 

dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank 

Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de 

bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze 
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medemensen in Apeldoorn. 

Kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van 

Sant’Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. In het bijzonder is er 

dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen 

van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. 

Daarnaast is er een tekort aan boven- en onderkleding in kleine 

maten voor vluchtelingen. 

Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de 

Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst. Iedereen is van 

harte welkom. 

 

 

 

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. 

U kunt het vastenzakje  nog 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. 

 

KOSTER VAN DE MAAND : 

Maart : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

April  : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

http://www.vastenactie.nl/
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VERJAARDAGEN 65+: 

27-3-1948 dhr. F.H.J. Ganzevles 

27-3-1954 dhr. H.G.J. Pohlman 

28-3-1952 dhr. F.A.J. Berenschot 

02-4-1941 dhr. A.W. Hurenkamp 

02-4-1943 dhr. F. Rutenfrans 

02-4-1947 mw. W.T.E. Bloem-Dashorst 

02-4-1949 mw. R.G.G. Borgonjen-van der Liende 

03-4-1950 dhr. W.J. Tijhuis 

04-4-1929 mw. T. Rutenfrans-Nijhof 

04-4-1938 mw. J.W. Hulleman-Brinkman 

04-4-1944 dhr. W.H.J. Bloem 

05-4-1955 dhr. T.G.M. Dijkhof 

05-4-1957 dhr. B.H.G. Leisink 

08-4-1935 mw. M.G.J. Schoenaker-Boerkamp 

09-4-1929 mw. W. Dijkhof-Streppel 

09-4-1957 dhr. B.J. Hofenk 

10-4-1951 mw. H.J.G. Rutenfrans-Linthorst 

11-4-1951 dhr. A.J.C. Huis in ’t Veld 

13-4-1947 mw. H.J.M. van Rooy-Tiemessen 

13-4-1951 dhr. G.A.M. Rasing 

14-4-1944 dhr. W.J.W. Mulder 

15-4-1948 dhr. A.J. Koers 

15-4-1949 dhr. F.J.G. Kremer 

15-4-1952 mw. H.M.M. Boerkamp-Revenberg 

 
 

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

gebracht naar Freddy en Jessica Rutenfrans. 

De Pastoraatsgroep 

 

 

BOODSCHAPPENPAKKETACTIE KLARENBEEK 

WEDEROM EEN GEWELDIG SUCCES: 

Dankzij uw sympathie en medewerking is de Plus boodschappen-

pakketactie in Klarenbeek dit jaar weer een geweldig succes 

geworden. Een initiatief dat in het verleden is ontstaan uit een mooie 

samenwerking tussen Caritas en Protestantse Gemeente zijn er maar 

liefst 156 zegelkaarten beplakt, goed voor 156 PLUS Boodschappen-

pakketten. Geweldig!  De pakketten zijn bezorgd bij mensen die een 

gebaar van hartelijkheid goed kunnen gebruiken, met een mooie 

voorjaarskaart erbij. Dank wordt uitgesproken naar iedereen die 

zegels aanleverde bij diverse verzamelpunten en in de verzamelbox 

bij de Plus in Klarenbeek. Dank en waardering is ook zeker op zijn 

plaats richting Plus-Imanse voor hun medewerking aan deze actie. 

Dorpswerkgroep Klarenbeek & Caritas Klarenbeek 

 

 

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 



 7 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

vrijdag 25 maart 17.30 uur  oecumenische vastenmaaltijd 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 11 april a.s.. 

 

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag 14 

april a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur. 

 

 

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 


