
 

NIEUWSBRIEF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang: 50 

Aflevering nr. 8 

9 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. I. (Ivan) Kantoci,  p.w. 

Gemeenschapsopbouw.  

0571-261914 / 06-21828954  

Drs. W.C.J. (Wim) Vroom,  p.w. 

Catechese. 0578-617806 

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

Diaconie. 06 16912727 

Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 

 

“ De zon schijnt, ook als je in de schaduw kruipt.” 
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VIERINGEN: 

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een live-uitzending van 

een (besloten) eucharistieviering vanuit de Antonius Abt kerk 

van Loenen. De viering wordt verzorgd door ons pastoraal team. 

 

EEN LAATSTE GROET OP  ONS PAROCHIËLE KERKHOF: 

Er zijn plannen voor het tot stand komen van een afscheidsplek op 

ons parochiële kerkhof. 

Met een afscheidsplek bedoelen we een royale plek op het kerkhof, 

waar familie, genodigden en belangstellenden afscheid kunnen 

nemen van de dierbare overledene. Op een centrale plaats waar 

iedereen ruim om de overledene kan staan! 

De voorganger kan dan de gebruikelijke rituelen op deze plaats 

houden, ten aanschouwe van iedereen. Daarna sluit de voorganger   

de plechtigheid af. 

De naaste familie blijft staan. Vervolgens kan ieder op zijn of haar 

manier afscheid nemen van de overledene. Als laatste gaat dan de 

eigen familie, begeleid door de uitvaartbegeleider, met de overledene 

naar het graf. 

Op deze plaats zullen dan de naasten, in intieme kring afscheid 

nemen van hun dierbare overledene. 

Daarmee voorkomen we dat we niet onnodig tussen of op andere  

bestaande graven gaan staan. 

Vaak is het erg krap en kun je er niet met zoveel mensen goed 

omheen staan.Vaak kunnen de aanwezigen niet alles zo goed volgen, 

vanwege de grote afstand en de verstaanbaarheid. 

Voor de nabestaanden is het uiteraard vrijblijvend welke keuze u 

maakt! 

De aanwezigen samen op de afscheidsplek… of -zoals voorheen- 

tussen de  graven gaan staan!  Bij de voorbespreking van een 

afscheid kunnen deze twee mogelijkheden overlegd worden. 

We stellen ons voor:  een centrale plaats met een kruisbeeld. 

De draagbaar met de overledene kan ervoor geplaatst worden. 

Vervolgens worden alle aanwezigen uitgenodigd in een soort van 

hoefijzervorm, gezamenlijk er omheen te komen staan!  Zo kan 

iedere aanwezige betrokken zijn bij een waardig afscheid! 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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PROTOCOL VOOR ONZE MARIAKAPEL TIJDENS DE 

CORONACRISIS: 
 

Vanuit de parochie Franciscus en Clara hebben we het protocol 

Kerkelijk leven op anderhalve meter, van de R.K. Kerk Nederland 

ontvangen. 

Dit protocol is samengesteld op de Bisschoppenconferentie. 

U kunt het vinden op de website van de parochie. 
 

Wat betekent dit voor onze Mariakapel? 

1. Het intentieboek mag tot nader orde niet meer aanwezig zijn 

in de Mariakapel.  

Wij vinden dit heel erg jammer, omdat er veel in geschreven 

wordt, maar wij moeten hieraan natuurlijk gevolg geven! 

2. Bij de betaalbak moet een ontsmettingsmiddel aanwezig zijn, 

zodat u uw handen kunt ontsmetten, nadat u een kaarsje hebt 

opgestoken. 

3. Alle folders zijn tot nader orde verwijderd. 

4. Verder moeten we allemaal de regels naleven, zoals 

voorgeschreven door het R.I.V.M. 
 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

KOSTER: 

Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610 

 

 

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. 

 

AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 
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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 

19-6-1944 mw. L.M. Hurenkamp-Koers 

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 

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

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

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

 
HUWELIJKSJUBILEUM: 

Op maandag, 22 juni a.s. zijn Fiene en Geert Pelgrim 65 jaar 

getrouwd. Ze vieren dit niet, maar een kaartje krijgen, vinden ze vast 

heel leuk! 

 
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 

 
COPY NIEUWSBRIEF: 

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

volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 29 juni a.s. 

Het secretariaat is gewoon op dinsdagochtend bereikbaar. 

 

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF: 

Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de 

familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag  

2 juli a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur. 


