NIEUWSBRIEF
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

Jaargang: 52
Aflevering nr. 6
10 mei 2022

Drs. J.H.T.P.M. (Hans) Hermens, pastoor
Liturgie. 0571-273160
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

“Wie bergen verzet, gaat kapot aan kiezelstenen.”

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag

15 mei om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit
en met uitzending door de
Oecumenische.Omroep Voorst.
Het thema van deze viering is: “Heb elkaar lief”.
Omdat het meimaand is, de maand van Maria, zullen er ook enkele
Marialiederen worden gezongen.
U bent allen van harte welkom in deze viering. Na afloop van de
viering zal voor ons allen koffie en thee worden geschonken.
De pastoraatsgroep.

Vieringen in Loenen
Zondag
Zaterdag
Zondag

15 mei om 10.00 uur : gebedsviering
21 mei om 18.30 uur : eucharistieviering
5 juni om 10.00 uur : oecumenische viering

Vieringen in Twello
Zondag
15 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
Zondag
22 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
Donderdag 26 mei om 11.00 uur : viering Hemelvaart voor de
hele St. Franciscusparochie,
in Wenum-Wiesel,
Kopermolenweg 5-7
Zondag
29 mei om 09.00 uur : eucharistieviering
Zondag
5 juni om 09.00 uur : eucharistieviering
Maandag 6 juni om 10.00 uur : eucharistieviering
GEBEDSINTENTIES:
Zondag 15 mei : 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
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Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Leon Victor Jasperse en grootouders
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
Hermanus Johannes Gerhardus Koolman
Berendina Johanna Maria Lieferink-Bourgonje
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis
Wilhelmus Nijhof
Hendrika Josephina Paalman-van Mourik
Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker
KOSTER VAN DE MAAND:
Mei : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
Juni : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
KRONIEK:
DOPEN:
Op 8 mei 2022 is in de O.L. Vrouwekerk gedoopt:
Brian Bruil, geboren 04-2-2022.
Op 15 mei wordt in de St. Martinuskerk gedoopt:
Dievaya-Mae de Kok, geboren 12-11-2021.
HUWELIJK:
Op zaterdag 21 mei a.s. om 12.00 uur zal het kerkelijk huwelijk
plaatsvinden in de O.L Vrouwekerk te Apeldoorn van Marijke
Linderhof en Jacob Geo. Celebrant bij het huwelijk is priester
Christian Braunigger uit Bonn (D).
Wens: Bovenal Gods zegen voor zowel dopelingen als bruidspaar.

OVERLEDEN:
02-mei : in de leeftijd van 73 jaar Martinus Johannes Boerkamp.
04-mei: in de leeftijd van 89 jaar Theresia Antonia Timmer-van
Mourik.
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IN MEMORIAM:
In Memoriam Martin Boerkamp
Op maandag 2 mei 2022 is overleden onze medeparochiaan:
Martinus Johannes Boerkamp, in de leeftijd van 73 jaar.
Geboren en getogen in Klarenbeek. Hij groeide op in een groot gezin
met 9 kinderen. Hij woonde ruim 20 jaar samen met zijn partner
Minke aan de Broekstraat. Na de LTS heeft hij vele werkzaamheden
verricht, in de supermarkt, diepvriesproducten bezorgen, buschauffeur, houtbewerker bij Krepel en vrijwilliger bij het Rode kruis.
Martin was een mensenmens, behulpzaam en vriendelijk met vele
contacten en maakte met iedereen graag een praatje. Martin kon
genieten van de kleine dingen in het leven, was altijd vrolijk en goed
gehumeurd. Samen met Minke heeft hij veel gereisd, maar was hij
ook altijd weer blij als hij weer “thuis” was.
Martin was een bezige bij. Post bezorgen bij Sandd, rijden voor de
Welfare en naar de dagbesteding. Zijn uitspraak was: “Ik heb het nog
drukker dan voor mijn pensionering”. Ook in de buurt voelde hij
zich thuis. Getuige dat op de dag van zijn afscheid, de buren voor
hem de vlag halfstok hebben gehangen.
Wat een eer zeg!
De laatste weken liet zijn gezondheid hem in de steek. Hij was na een
ziekenhuisopname weer “thuis” om te herstellen van een operatie.
Door bijkomende complicaties is hij toch nog onverwacht overleden.
Na een mooi leven hier op aarde heeft de al Goede God hem nu
“Thuis” gehaald in Zijn Hemelse woning.
Op vrijdag 6 mei werd voorafgaande aan de afscheidsviering,
afscheid van Martin genomen in Het Boshuis. Aansluitend was er
gelegenheid tot condoleren. En daarna is hij in kleine kring naar het
crematorium gebracht in Dieren.
We mogen erop vertrouwen dat Martin nu mag verblijven in het
nieuw Jeruzalem. Een veilig Huis waar liefde heerst, waar je verlost
wordt van alle angst en pijn.
Willen wij Martin Boerkamp, zijn partner Minke, zijn familie en
allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Martinus Johannus Boerkamp rusten in vrede. Amen
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In memoriam
Theresia Antonia Timmer - van Mourik
Afgelopen week is op woensdag 4 mei 2022 overleden onze medeparochiaan Thea Timmer - van Mourik, op de leeftijd van 89
jaar. Thea woonde na enkele verhuizingen aan de Lariksweg. Thea
werd geboren in Teuge en is opgegroeid in een traditioneel gezin.
Ze heeft als kind de oorlogsjaren meegemaakt, maar zoals dat ging
in die tijd werd er nooit meer over die gebeurtenissen gesproken.
Ze ging na de schoolperiode in betrekking bij een welgesteld gezin
wat veel indruk op haar maakte. In 1955 trouwde ze met Antoon
Timmer. Dit huwelijk werd gezegend met 7 kinderen; later kwamen
er 13 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen bij!
Thea was een creatieve vrouw, met naald en draad zelf kleding
maken voor de kinderen. Kon goed verhalen of anekdotes schrijven,
gedichtjes maken, noem maar op. Ze hield van haar dorp, van de
buurt, van haar tuintje… een vast ritme was een potje rummikub met
een groepje dames, zij kon ook genieten van een praatje met de
buurvrouw. Menig kilometer heeft ze afgelegd door met een
seniorengroep te gaan fietsen.
Na het verlies van haar Antoon sloeg zij zich kranig door het leven.
Thea had een enorme wilskracht en een voorbeeldig doorzettingsvermogen. Een sterke vrouw die ook heel goed alleen kon zijn.
Haar 89ste verjaardag heeft ze nog samen met kinderen, klein- en
achterkleinkinderen gevierd. Haar gezondheid ging geleidelijk
achteruit en in overleg met de Pastoor en de kinderen is zij op
Koningsdag in volle bewustzijn voorzien van de Ziekenzalving.
Thea kon tot het laatst in haar eigen huisje blijven alwaar ze rustig is
ingeslapen.
Er werd afscheid van haar genomen en gelegenheid tot condoleren op
zondag 8 mei in “Het Boshuis”. Maandag morgen werd de afscheidsviering gehouden. In de evangelielezing van Marcus ging het over
zaaien en oogsten. Wat heeft Thea gezaaid in haar lange leven, wat is
er geworteld, wat is er gegroeid, wat heeft vrucht gedragen. Waarin
leeft de overledene voort? Vele zaden van liefde, van goedheid,
sociale betrokkenheid, zorgzaamheid, wat laat zij na?
Aansluitend is haar lichaam te ruste gelegd in het graf bij haar man
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op ons parochiële kerkhof.
We mogen geloven dat Thea nu opgenomen is bij God in zijn
Hemelse woning. Een veilig huis waar vrede heerst, waar je verlost
wordt van alle angst en pijn. Moge wij Thea Timmer, haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, haar familie en allen die haar zullen
missen in onze gebeden gedenken.
Moge Theresia Antonia Timmer-van Mourik rusten in vrede. Amen.
AANKLEDING KASTANJE: dhr. en mw. Kremer
COLLECTANT: dhr. F. Kremer
LECTOR: mw. A. van ’t Erve
VERJAARDAGEN 65+:
14-5-1957
dhr. T.J.M. Kolkman
17-5-1956
dhr. P.B.A. Linthorst
20-5-1948
dhr. B.H.A. Vredegoor
21-5-1945
mw. M.J.H. Boerkamp-Pol
23-5-1938
dhr. W. Holskuilen
24-5-1948
dhr. G.T.M. Boerkamp
26-5-1950
mw. H.J.M. Bouwmeester-Huisman
26-5-1957
dhr. F.W.M. van Beek
30-5-1932
mw. A. Diks-de Haan
31-5-1956
mw. M.A.J. Lieferink-Huisman
01-6-1956
mw. E.J. de Weerd-Elskamp
02-6-1935
mw. G.H. Driessen-de Valk
05-6-1946
mw. T.J. Breden-Streppel
05-6-1956
dhr. W.J. Kleverwal
08-6-1949
mw. G.B.M. Kremer-Kruitbosch
08-6-1950
dhr. J.B.K. Janssen
OOK IS JARIG:
Op dinsdag 17 mei a.s. is tevens jarig onze oud pastor Iwan Kantoci.
Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en
wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
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BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 24 april j.l. is
gebracht naar dhr. Martin Boerkamp en mw. Fiene Pelgrim-Timmer.
De Pastoraatsgroep
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.
VASTENACTIE 2022:
Met de envelopjes is € 358,50 binnengekomen. We weten niet wat
er ook nog via bankoverschrijvingen is overgemaakt. Het is een
bijdrage, die ingezet wordt om drie Maya-gemeenschappen in
Guatemala te ondersteunen.
In de voor die gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water
beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt.
De vastenactie steunt de dorpen bij het opbouwen van een nieuw
stelsel voor duurzaam watergebruik, leert ze wat hun rechten zijn en
hoe ze die kunnen verdedigen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het geeft deze mensen weer hoop op een betere toekomst.

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.
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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

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 6 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, familielid 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. JansenVerwaijen; tel. 055-301794; mailadres: gbm.jansen@gmail.com
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