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

Diaconie. 06 16912727 

 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 
 

“ Als ik het te druk heb, betekent dit 

  dat ik meer moet mediteren. ” 
                                                       Mahatma Ghandi 

 

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      17 juli  om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,  

  in De Kastanje, 

 m.m.v. Spirit 

 

Vieringen in Loenen 

Zondag      03 juli  om 10.00 uur : oecumenische viering 

Zondag      10 juli  om 10.00 uur : gebedsviering 

 

 

Vieringen in Twello 

Zondag      03 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      10 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      17 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      24 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

 

 

GEBEDSINTENTIES: 

Zondag  17 juli :    Uit dankbaarheid voor een 94e verjaardag 

       Martinus Johannes Boerkamp 

       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 

         Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman 

         Hermanus Johannes Gerardus Koolman 

         Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers 

         Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje 

         Hendrika Josephina Paalman-van Mourik 

         Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis 

         Wilhelmus Nijhof 
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         Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg 

         Theresia Antonia Timmer-van Mourik 

         Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker 

         jgt. Maria Carolina Schoenaker-Brugman  

         jgt Marinus Tiemessen 

         overleden ouders Franken-Revenberg 

 

 

KOSTER VAN DE MAAND JULI: 

dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

 

KRONIEK 

OVERLEDEN: 

Op zondag 19 juni 2022 is op de leeftijd van 82 jaar overleden  

Bernardus Antonius Johannes Borgonjen. 
 

 

AANKLEDING KASTANJE: dhr. en mw. Rasing 

 

 

COLLECTANTEN: dhr. F. Kremer 

 

 

LECTOR: mw. G. Kremer 

 

 

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. 
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VERJAARDAGEN 65+: 

02-7-1949 dhr. J.A. Bouwmeester 

02-7-1954 mw. W.A.M. Huis in ’t veld-Schotman 

06-7-1951 dhr. T.J.M. Havekes 

07-7-1930 dhr. A. Schoenaker 

07-7-1936 mw. B. Driessen-Kruitbosch 

07-7-1947 mw. G.G.M. Buitenhuis-Jansen 

07-7-1951 mw. G.H.M. Jansen-Verwaijen 

09-7-1946 mw. J.M.M. Vredegoor-Oldemaat 

11-7-1953 mw. J.A.G. Veeneman-Jansen van der Sligte 

15-7-1948 dhr. J.W.M. Huisman 

17-7-1956 mw. G.J.F. Koers-Hendriks 

17-7-1957 mw. A.T.G. Linthorst-Pol 

18-7-1948 dhr. A.J.G. Kienhuis 

18-7-1956 dhr. H.A. Wagemans 

19-7-1940 mw. E.G.J. Sanders-de Valk 

21-7-1957 mw. C.M.R.T. Brugman-Klarenbeek 

22-7-1940 dhr. L. Scheerder 

22-7-1951 mw. H.A. Dolman-Dashorst 

23-7-1944 dhr. J.G. van Sterkenburg 

25-7-1935 mw. M.A.W. Roodink-Havekes 

25-7-1948 dhr. G.A.W. Harmsen 

25-7-1956 mw. M.W.M. Rasing-Linthorst 

26-7-1947 mw. M.A.A. Tijhuis-Boerkamp 

26-7-1954 dhr. A.L.M. Bouwmeester 

27-7-1954 mw. G.H.M. Hogeboom-van der Liende 

28-7-1949 dhr. M.H.A. Pohlmann 

 

 

OOK IS JARIG: 

Op zondag 17 juli a.s. is tevens jarig onze pastor Sebastian. 

Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en 

wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe! 
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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. 

 

 

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 

 

 

ZOMERVAKANTIE 

Tijdens de zomervakantie zijn we voor de lopende zaken aanwezig 

van 9.00 uur tot 10.00 uur op de volgende vrijdagen: 

15 juli – 29 juli – 12 augustus. 

Vanaf 26 augustus zijn we er weer iedere week. 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

De pastoraatsgroep. 

 

 

KOFFIE/THEE DRINKEN: 

Zondag 17 juli 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 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken.  

Kopij voor de eerstvolgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag  

25 juli a.s..  Daarna zal tijdens de vakantieperiode de nieuwsbrief 

nogmaals uitkomen op 16 augustus; kopij hiervoor inleveren voor 

maandag 15 augustus. 

Bezorgers kunnen de nieuwsbrieven afhalen bij de familie Van 

Sterkenburg, Molenweg 37,  respectievelijk op donderdag 28 juli en 

donderdag 18 augustus, tussen 09.00 en 12.00 uur. 
 

Het secretariaat is gedurende de vakantieperiode (van 9 juli t/m  

19 augustus) gewoon op dinsdagochtend bereikbaar. 

 

 

HARTELIJK DANK ! 

Zo veel bloemen. Zo veel kaarten. Zo veel warme woorden. Zo veel 

troost.  Hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven bij het 

plotselinge overlijden van MARTI(E)N  BOERKAMP. 

De fijne bemoedigende dienst in Het Boshuis, met de goede 

verzorging voor en na de bijeenkomst, heeft ons heel goed gedaan. 

Veel dank hiervoor. 

Minke Gerbens 

Familie Boerkamp 

Familie Gerbens 

 

 

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 
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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 

 



 8 

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 


