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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 

 
 

“ Als we elkáár niet helpen, 

wie dan wel? ” 

 

 

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

Vieringen in Loenen 
Zaterdag   10 okt. om 19.00 uur : gebedsviering 

Zondag     18 okt. om 10.00 uur : woord- en communieviering 

Zaterdag   24 okt.  om 19.00 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello 
Zaterdag   10 okt.  om 19.00 uur : eucharistie- en EHC-viering 

Zondag     11 okt.  om 10.00 uur : eucharistieviering  

         om 12.00 uur : doopviering 

Zaterdag   17 okt.  om 19.00 uur : eucharistieviering 

Zondag     18 okt.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

Zaterdag   24 okt.  om 19.00 uur : eucharistie- en EHC-viering 

Zondag     25 okt.  om 10.00 uur : eucharistieviering 

 
VIEREN EN ONTMOETEN IN ONZE GELOOFS-

GEMEENSCHAP: 

Zoals u in vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, waren er voor-

nemens voorzichtig op te starten. Dat is helaas met de uitbreiding van 

het virus nog niet gelukt. Gezamenlijk hebben we dan ook besloten 

de gebedsviering van oktober niet door te laten gaan! 

Het koor Spirit heeft inmiddels weer enkele repetities gehouden, 

uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven regels. 

Ter gelegenheid van Allerzielen hopen wij -onder voorbehoud- met 

uw medewerking en met inachtneming van alle coronamaatregelen 

op maandag 2 november a.s een gedachtenisviering in Het 

Boshuis te houden. Tijdens deze viering staan we stil bij alle 

overledenen, in het bijzonder gedenken wij de mensen die het 

afgelopen jaar zijn overleden. 

Na afloop van de viering kan er à € 1,- een graflichtje worden mee- 

genomen naar het verlichte parochiële kerkhof. Wilt u zelf voor een 

vuurtje zorgen? Een kopje koffie/thee drinken en wat na praten in Het 

Boshuis behoort dit jaar helaas niet tot de mogelijkheden. 

In genoemde viering mogen we maar een beperkt aantal mensen 

toelaten, iedereen moet zich met naam aanmelden en of zij 1½ meter 

uit elkaar moeten zitten. Geeft u a.u.b. tijdig aan met hoeveel mensen 

u komt, plaatsen zijn beperkt!  
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Wij hopen U op maandag 2 november a.s. te mogen begroeten voor 

een gedachtenisviering waarin we elkaar een klein beetje troost 

kunnen bieden. 

Aanvang 19.00 uur in Het Boshuis, het parochiële kerkhof is verlicht 

vanaf 18.00 uur. 

Meldt u zich bij voorkeur per mail aan bij het secretariaat, telefonisch 

kan alleen op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Met vriendelijke groet,  

Avondwakegroep en uitvaartvrijwilligers 

 

BAKKIE TROOST: 

Zaterdag 31 oktober wordt er tussen 10.00 en 14.00 uur een bakkie 

troost geschonken aan bezoekers van ons parochiële kerkhof.  

 

OVERLEDEN: 

Op vrijdag 25 september 2020 is overleden onze mede parochiaan: 

Hendrika Johanna Diks - Scheerder. 
Zij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 90 jaar. Rikie werd 

geboren als vijfde in het gezin Scheerder met negen kinderen in het 

Hooiland. Zij ging in de oorlog naar de lagere school, waarna ze als 

dienstmeisje aan het werk ging, in de huishouding alsook op het land. 

Haar moeder overleed op jonge leeftijd en Rikie zorgde dat het gezin 

draaiende bleef. Zij huwde in mei 1958 met Tinus Diks. Na een 

verbouwing zijn zij in het ouderlijk huis gaan wonen waar ook de 

ouders van haar man nog woonden. Tot het einde hebben zij samen 

voor haar schoonouders gezorgd. Ruim 62 jaar waren ze getrouwd. 

Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren. Rikie was een 

hardwerkende vrouw die stond voor haar gezin, een zorgzame 

moeder. Zij was creatief met naald en draad, getuige het mooie 

breiwerkje van babysokjes dat ze bij het afscheid in haar handen had.  

Ze was ook een actief vrijwilligster, ze sloot zich aan bij de (ouderen) 

soos en bij de Zonnebloem. Ook heeft zij vele jaren (als zelatrice) een 

bijdrage opgehaald voor Lourdes-liefdewerk. Zodat er een paar 

mensen uit de geloofsgemeenschap naar het bedevaartsoord Lourdes 

konden gaan. 

Zij had hart voor de natuur de vogels en de bloemen, kon genieten 



 4 

van kleine dingen en van haar kinderen en kleinkinderen. Dankbaar 

was ze omdat ze samen van zo’n mooie oude dag mochten genieten. 

Ze genoot van de vele aanloop van kinderen en kleinkinderen, 

familie, buren en kennissen. 

Bedroefd maar dankbaar, kwam geheel onverwacht het verlies van 

deze lieve vrouw en moeder. 

Op woensdag 30 september werd er afscheid van haar genomen en 

was er gelegenheid de familie te condoleren in Het Boshuis.  

Op donderdag 1 oktober werd in Het Boshuis de afscheidsviering  

gehouden en aansluitend werd haar lichaam te ruste gelegd op het 

parochiële kerkhof. 

Willen wij Hendrika Johanna Diks-Scheerder, haar man en kinderen 

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

gebeden gedenken. Moge Hendrika Johanna Diks- Scheerder rusten 

in vrede. Amen 

 

KOSTER: 

Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

 

VAKANTIEGELDACTIE 2020 CARITAS IN CORONATIJD: 

Begin mei 2020 heeft de werkgroep Caritas een oproep gedaan om 

geld te doneren aan de vakantiegeldactie in Coronatijd. Er zijn grote 

verschillen in inkomen in onze samenleving en door Covid ’19 staat 

ons gewone leven al een tijdje op zijn kop, er zijn mensen ziek 

geworden of zonder betaald werk komen te zitten. Dankzij uw 

donatie en steun heeft Caritas meerdere plaatsgenoten en gezinnen 

heel blij kunnen maken met een financiële bijdrage om toch iets 

extra’s te kunnen doen in de vakantie of verlichting kunnen geven in 

hun financiële situatie. De ontvangers waren erg dankbaar en we 

weten zeker dat het goed terecht is gekomen. Dankzij uw positieve 

gebaar om samen te delen is iedereen verrijkt, zowel wie geeft als 

wie ontvangt. Zonder uw hulp kunnen we niet en zijn u erg dankbaar. 

Voor meer informatie zie www.franciscusenclara.com/caritas. 
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VERJAARDAGEN 65+: 

06-10-1943 dhr. E.A.M. Rutenfrans 

08-10-1948 mw. J.A.M. Hurenkamp-Marsman 

09-10-1951 mw. A.T. Klarenbeek-Klomp 

11-10-1949 dhr. E.H.M. Koers 

12-10-1940 dhr. H.J.G.M. Boerkamp 

13-10-1955 mw. J.C. Huis in ’t Veld-Diks 

14-10-1949 dhr. F.H.J. Berenschot 

15-10-1935 dhr. W. Nijhof 

18-10-1926 mw. E. Havekes-Vermeulen 

18-10-1948 dhr. H.G.J. Huis in ’t Veld 

19-10-1955 dhr. H.A.L. van Gurp 

21-10-1945 dhr. J.R.B.W. Krepel 

21-10-1948 dhr. H.G. Harmelink 

22-10-1930 dhr. G. Pelgrim 

22-10-1953 dhr. W.J.M. van Beek 

23-10-1945 mw. W.J.M. Harmelink-Hurenkamp 

27-10-1940 mw. G.J.M. Scheerder-Kleverwal 

28-10-1949 dhr. J.C.M. Bloem 

30-10-1937 mw. G. Diks-Boerkamp 

 

 

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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AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 

zaterdag 31 okt. 10.00-14.00 uur Bakkie Troost 

maandag 2 nov. 19.00 uur Gedachtenisviering 

 

 

COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 26 oktober a.s.. 

 

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag  

29 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur. 

 

 

GERARDUS KALENDER 2021: 

De Gerardus kalender is verkrijgbaar vanaf 13 oktober bij mevrouw  

A. Hagen,  IJsseldijkstraat 39 in Twello; tel 0571-272563, mobiel  

06-10320529. De kosten zijn € 7,95.  Kun je de kalender niet komen 

halen, dan kan die ook bezorgd worden. 

 

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  
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- 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 

 

 

GELDERSE BEDEVAART 18 OKTOBER 2020 IN HET 

TEKEN VAN CORONA:     

oproep tot bezinning en gebed  
 

Onder voorbehoud van de Corona 

ontwikkelingen wordt in het 

Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse 

Gelderse bedevaart georganiseerd voor de 

Gelderse parochies. 

 
Het programma vindt dit jaar in aangepaste 

vorm plaats en zal gericht zijn op bezinning 

en gebed om God’s heil en zegen af te 

smeken en Hem meer te betrekken bij de 

huidige situatie van ons land.  
De organist van de St Janskathedraal Den 

Bosch, dhr. Ton Nagel, zal de middag 

muzikaal begeleiden en vijf zangeressen 

zullen zingen. 

De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaert 

van de parochie Sint Christoffel in West-Maas en Waal. Samen met 

hem gaat voor pastoor H. Scheve van de parochie HH. Twaalf 

Apostelen te Zutphen. 
 
Programma  

Aanvang: 14.00 uur:  
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Openingen met orgelmuziek en mogelijkheid om individueel 

bloemen te schenken aan Maria.  
Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw met voorbidders 
zodat de bedevaartgangers in stilte kunnen meebidden. 

  
14.45 uur: Plechtige Eucharistieviering en kort Lof. 

16.00 uur: Afsluiting 

Voor koffie/thee wordt gezorgd. I.v.m. het coronaprotocol s.v.p zelf 

broodjes e.d. meenemen. 

 
Deelname is gratis.  
S.v.p aanmelding via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of 

dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 312331.Vervoer: op 

eigen gelegenheid. 

 

Adres: 

R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 

6871 AA Renkum. Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen 

met buslijn 352, uitstappen halte Don Boscoweg.  
 

 
Wij nodigen u uit om 
gezamenlijk ter 
voorbereiding 9 dagen 
voorafgaand aan de 
Gelderse bedevaart, de 
noveen ter ere van O.L.V. 
van Fatima te bidden en 
daarnaast dagelijks het 
rozenkransgebed. 

 

De noveen staat binnenkort op de website www.mariavanrenkum.nl 

en ligt t.z.t. ook in de kerk  


