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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 

 
 

“ Mooie herinneringen leveren een waardevolle 

gereedschapkist op voor het leven. ” 

 

  

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
De maandelijkse gebedsviering op 19 juni 2022 kan niet doorgaan! 

Een week later op 26 juni is er om 10.00 uur een Oecumenische 

Gebedsviering in Voorst. 

Zondag 26 juni komen we samen als geloofsgemeenschappen in de 

kerk van Voorst. De RK-geloofsgemeenschappen uit Klarenbeek en 

Bussloo en de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp 

houden die zondag een gezamenlijke viering.  

Voorgangers zijn ds. Marrit Bassa en Gerda Jansen.  

Het thema van de viering is: 'Geen haast'. We stellen onszelf de 

vraag: hoeveel haast hebben wij eigenlijk, op weg naar Gods 

Koninkrijk? Of is het soms ook goed even stil te staan en de volle 

aandacht te hebben voor onze naasten?  

Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden. Welkom!  

Na de viering is er koffie in Het Dorpshuis van Voorst. 

 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    11 juni  om 18.30 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello 

Zondag      12 juni  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      19 juni  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      26 juni  om 09.00 uur : eucharistieviering 

 

 

KOSTER VAN DE MAAND  JUNI: 

Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

 
 

BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 15 mei j.l.  

is gebracht naar de heer Hans Schoenaker. 

De Pastoraatsgroep 

 
AGENDA:   vrijdagochtend     09.00-10.00 uur   Inloopuurtje 
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ACTIE CARITAS VAKANTIEGELD SAMEN DELEN: 

Velen kunnen zich weer verheugen op een vakantiegelduitkering in 

de maand mei of juni. Plannen maken en leuke dingen doen nu het 

weer kan. Voor sommige gezinnen met een laag inkomen is een 

vakantie of iets extra’s organiseren in de vakantie niet mogelijk.  

Met de stijgende prijzen voor boodschappen, energie en brandstof 

brengt een grote groep mensen financieel in de problemen. Om er 

voor te zorgen dat deze gezinnen toch een leuk vooruitzicht hebben 

naar de vakantie willen de vrijwilligers van Caritas Klarenbeek zich 

ook dit jaar weer inzetten voor de vakantiegeldactie Samen Delen. 

Daar hebben zij uw hulp wel weer bij nodig en vragen u een klein 

deel van uw vakantiegeld te doneren. Met een kleine bijdrage van 10 

of 15 euro kunt al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag 

u uiteraard zelf bepalen. Als u daarbij wilt helpen mag u een storting 

doen op rekeningnummer NL 79 INGB 0703 1300 64 ten name van 

I. Franken W.G. Caritas onder vermelding van Vakantiegeldactie 

2022 en kunt u er zeker van zijn dat het op een betrouwbare en juiste 

manier wordt besteed. Mocht u zelf door omstandigheden in een 

moeilijke financiële positie terecht zijn gekomen of iemand kent die 

u graag zou willen helpen, kunt u een bericht achterlaten op het adres 

van Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek ter attentie van 

Werkgroep Caritas. Samen delen verrijkt. 

 

 

VERJAARDAGEN 65+: 

13-6-1928 dhr. B. Schoenaker 

13-6-1954 dhr. H.J.A. de Croon 

15-6-1952 mw. H.J.M. Boks-Eektimmerman 

16-6-1941 mw. M.C.E. Nijhof-Berenschot 

16-6-1947 mw. E.S. Bloem-van Gurp 

16-6-1956 dhr. A.T. Harmsen 

19-6-1950 mw. I.M. Boswinkel-Janssen 

21-6-1946 mw. A.J. Haagen-Rensen 

24-6-1945 mw. H.J.M. Mulder-Tiedink 

25-6-1956 mw. H.W.M. Wolters-Harmsen 

30-6-1950 mw. E.G.M. Slief-Verwaijen 
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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 

 
KOPIJ NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 27  juni a.s. 

 
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 


