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29 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

“ Tussen hoop en herinnering  bloeit uw geluk. ” 
 

 

  

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

Vieringen in Loenen (vooraf aanmelden) 

Zaterdag    24 juli  om 19.00 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello ( vooraf aanmelden) 

Zondag       4 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag     11 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag     18 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag     25 juli  om 09.00 uur : eucharistieviering  

 
KOSTER VAN DE MAAND  JULI: 

Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 
GEBEDSVIERING BOSHUIS : 

In de Clara heeft u al het een en ander kunnen lezen over de eerst-

volgende gebedsviering. Zondag 15 augustus is weliswaar niet de 

derde zondag van de maand, maar het is dan wel het feest van de 

patroonheilige van onze geloofsgemeenschap  Onze Lieve Vrouw 

Tenhemelopneming. Wij hopen dan weer met velen van u ’s morgens 

om 10.00 uur in de Kastanje bij elkaar te komen voor een woord- en 

gebedsviering, met na afloop tijd voor ontmoeting, tijd voor 

koffie/thee. Spirit heeft ook toegezegd dat we binnen de richtlijnen 

op hen mogen rekenen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Volgens de laatste berichten die we ontvangen hebben, is er dan ook 

weer wat meer mogelijk. 

o Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 

minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het 

gebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar 

volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.  

Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan 

o Als er ruimte voor is, wordt koorzang toegestaan met maximaal 

12 zangers. Tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand en bij 

voorkeur niet achter elkaar staan, maar in zigzag formatie. 
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KERMISVIERING: 

Ook de kermisviering gaat door op zondag 22 augustus! Ook dat 

was allemaal heel spannend, maar het komt allemaal goed.  Hoe en 

wat krijgt u allemaal nog te horen, maar houd die data vrij. 
 

HERINNERING SAMEN DELEN VAKANTIEGELDACTIE 

2021 CARITAS KLARENBEEK : 

Zoals eerder aangekondigd, is Caritas gestart met de vakantiegeld-

actie. Dankzij u is het ieder jaar weer een geslaagde actie en kunnen 

de vrijwilligers van Caritas zorgen voor een steuntje in de rug voor 

personen of gezinnen met een minimum inkomen die het financieel 

zwaar hebben, met als doel iets ontspannend te kunnen doen waar 

anders geen financiële middelen voor zijn. Ook dit jaar hebben zij 

wederom uw hulp nodig en vragen u een klein deel van uw 

vakantiegeld te doneren. Met een kleine bijdrage van 10, 15 of 25 

euro kunt u al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag u 

uiteraard zelf bepalen. Doet u dit jaar ook weer mee?  

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL 79 INGB 0703 

1300 64 ten name van I. Franken W.G. Caritas onder vermelding van 

Vakantiegeldactie 2021. 

 

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 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

vrijdagen 16 juli en 6 augustus GEEN lopende zaken. 



 4 

VERJAARDAGEN 65+: 

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 

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 

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 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 26 juli a.s. 

Het secretariaat is gedurende de vakantieperiode (van 17/7 t/m 

29/8) gewoon op dinsdagochtend bereikbaar. 

 
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag 29 juli 

a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur. 

 

 


