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Aflevering nr. 14 
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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. 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 

 

 

“ Heb plezier als dat kan en  

houd vol als dat moet.” 
                                                   Johann Wolfgang Von Goethe 

 

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

In Klarenbeek (parochiële kerkhof) 
Zaterdag 31 okt.  10.00-14.00 uur         : Bakkie Troost 

 

Online viering in Loenen 
Zondag      1 nov.  om 19.00 uur : Allerzielenviering voor de  

     overledenen uit Loenen, Eerbeek 

     en Klarenbeek 
 

Online vieringen in Twello 
Zondag      1 nov.  om 10.00 uur : eucharistieviering  

Allerheiligen     

Maandag   2 nov.  om 18.00 uur : eucharistieviering -  voor de  

Allerzielen      overledenen uit Apeldoorn 

        om 20.00 uur : eucharistieviering -  voor de 

     overledenen uit Twello, Bussloo 

en De Vecht  

Zondag      8 nov.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

Zondag    15 nov.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

Zaterdag  21 nov.  om 19.00 uur :     EHC-viering 

Zondag    22 nov.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

Christus Koning   

 
ALLERZIELEN 

Zoals u misschien al wel heeft gehoord,  kan de geplande Allerzielen-

viering op 2 november a.s. in “Het Boshuis” helaas niet doorgaan. 

Het pastorale team van de Franciscus en Clara parochie heeft 

besloten, dat alle diensten online gaan. Dit betekent, dat er geen 

genodigden bij de diensten aanwezig mogen zijn. 

Voor Allerzielen houdt dit in, dat er een online viering wordt 

verzorgd vanuit de kerken in Twello, Vaassen en Loenen. 

Ons is verzocht om aan te sluiten bij Loenen. 
 

De viering is te volgen op zondagavond 1 november om 19.00 uur. 

U kunt dit vinden op de website van de Franciscus en Clara parochie 

in Twello. 
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In de linker kolom ziet u “Kerk t.v. uit Loenen”. 

Deze aanklikken. Dan verschijnt de foto van de kerk in Loenen. 

U klikt op de foto en dan bent u verbonden. 
 

“Bakkie troost” op zaterdag 31 oktober van 10.00 uur tot 14.00 

uur gaat wel gewoon door. 

 

Op Allerzielen (2 nov.) zal er op ons kerkhof een tafel gereed staan 

met graflichtjes. U kunt deze graflichtjes kopen voor € 1,- per stuk. 

Het geld kunt u deponeren in het geldkluisje in onze Mariakapel.  

’s Avonds zullen het parochiële kerkhof en Het Heidepark verlicht 

zijn van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
 

Wij hopen, dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. 

We wensen u een goede Allerzielenviering. 
 

Avondwakegroep en uitvaartvrijwilligers 

 

 

OVERLEDEN: 

Op zondag 4 oktober 2020 is overleden onze mede-parochiaan 

mevrouw Hendrika Josephina Hurenkamp-Bouwmeester. 
Dat Ria moge rusten in vrede. 

 
GEBEDSINTENTIES: 

Zondag 1 nov. : Hendrica Petronella Bernarda Nieuwenhuis-Wildebeest 

     Maria Hendrika Wilhelmina Lobbert 

     Gerarda Maria Hendrika Kleverwal-Jansen  

     Hendrika Wilhelmina van Gurp-Hagen 

     Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink 

     Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen 

 
KOSTER:  dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 
AGENDA:  vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 
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NAMEN VAN MENSEN BIJGESCHREVEN IN HET 

LEVENSBOEK VAN GOD: 
 

Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman 

22-11-1925   08-11-2019  93 jaar 
 

Sint Jozef Theodorus Diks  

27-09-1930   03-02-2020  89 jaar 
 

Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman 

13-11-1924   30-03-2020  95 jaar 
 

Wilhelmus Johannes de Haan 

11-10-1935   11-08-2020  84 jaar 
 

Hendrika Johanna Diks-Scheerder 

24-10-1929   25-09-2020  90 jaar 
 

Waar je ook bent 

ik zou het niet weten 

niet in afstand of tijd te meten 

maar ik heb je bij me 

diep in mij 

daarom ben je zo dichtbij. 

 
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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VERJAARDAGEN 65+: 

01-11-1946 dhr. G.J.A. Hurenkamp 

01-11-1948 mw. W.A.G. Berends-Hurenkamp 

01-11-1951 dhr. R. Nijenhuis 

04-11-1941 dhr. P.G.J. Hurenkamp 

04-11-1954 dhr. H.J.W. Hobert 

05-11-1953 dhr. W.G. in ’t Veld 

06-11-1936 dhr. J.J.G. Revenberg 

08-11-1934 mw. D. Spijkerbosch-Beumer 

08-11-1950 dhr. W.B.H. Vredegoor 

11-11-1939 dhr. W.T.M. Breden 

11-11-1944 dhr. F.W. Borgonje 

12-11-1932 mw. M.W. Kolkman-Bourgonje 

14-11-1952 mw. M.G.E. Harmelink-Arts 

16-11-1948 dhr. A.S. Hollander 

18-11-1945 mw. W.A.H. van Sterkenburg-Frunt 

18-11-1951 dhr. B.A.J. Modderkolk 

23-11-1940 mw. J.A.B. Bouwmeester-Hurenkamp 

24-11-1947 dhr. B.A. Schulten 

25-11-1943 dhr. A.H. Boerkamp 

25-11-1949 mw. E.G.J. Huisman-Huisman 

26-11-1952 dhr. A.J.M. Kolkman 

27-11-1941 mw. G.H.W. van Schaik-Streppel 

27-11-1948 mw. J.C. Hoffmans-Gruben 

27-11-1954 dhr. J. Bar 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 23 november a.s. 

 
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag  

26 november 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/ NEE 
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