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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 

 
Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris 

Liturgie.  06 22779544 

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

Diaconie. 06 16912727 

 
Mariska Litjes, medewerkster 

Kindercatechese.  055-5266500 

 
 

“ Het is verstandiger een klein lampje aan te steken 

dan te klagen dat donker is. ” 

 

  

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

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis) 
 

Zondag      11 dec.   om 18.30 uur : oecumenische kerstsamenzang 

     m.m.v. het koor Spirit en  

     muziekvereniging Klarenbeek 

Zaterdag    24 dec.   om 18.00 uur : kerstgezinsviering 

Zondag      25 dec.   om 10.00 uur :   woord- en gebedsviering ,  

  in De Kastanje, m.m.v. Spirit 

 

Vieringen in Loenen 

Zaterdag    10 dec.  om 18.30 uur : eucharistieviering 

 

Vieringen in Twello 

Zondag        4 dec.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      11 dec.  om 09.00 uur : eucharistieviering  

Zondag      18 dec.  om 09.00 uur : eucharistieviering 
 

MEDEDELING VAN HET PASTORAAL TEAM  EN 

PAROCHIEBESTUUR SINT FRANCISCUS 

Zoals u waarschijnlijk al wel gehoord hebt is Pastoor Hermens per  

1 november door de Aartsbisschop benoemd als pastoor voor de  

Sint Pancratiusparochie in Tubbergen. 

Per 1 januari 2023 heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze 

parochie benoemd: 

de Zeer Eerwaarde Heer pastoor drs. Henri ten Have 

Pastoor ten Have is 54 jaar oud, 26 jaar priester, en thans werkzaam 

als pastoor in de Heilige Titus Brandsma Parochie te Wageningen en 

omgeving. Op 31 oktober hebben de collega’s van het pastorale team 

en het bestuur kennis met hem mogen maken. Zij hebben vertrouwen 

in een goede samenwerking. 

Op zondag 15 januari a.s. zal de installatieplechtigheid worden 

worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. 

Hierover zullen zij u nog nader berichten.  
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KOSTER VAN DE MAAND  DECEMBER: 

Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897 

 

KRONIEK 

OVERLEDEN: 
Onze geloofsgemeenschap heeft  een telefonische melding ontvangen 
 van het overlijden van mevrouw  T. Klarenbeek-Jansen. 
Moge haar reis naar Het Licht voorspoedig zijn. 
  

 

UITNODIGING KERSTSAMENZANG 2022 

“SAMEN ZINGEN VERBINDT” 

Zondag 11 december 2022, de derde zondag van de Advent, wordt u 

van harte uitgenodigd in het Boshuis te Klarenbeek. De viering 

begint om 18.30 uur. In deze Oecumenische Kerstsamenzang willen 

we samen met u zingen en bidden in voorbereiding op het kerstfeest. 

Onder begeleiding van Muziekvereniging Klarenbeek en het koor 

Spirit worden traditionele kerstliederen samen met u gezongen. 

Muziekvereniging Klarenbeek sluit af met een speciale toegift met 

eigen repertoire.  

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTGEZINSVIERING 
Komt allen tezamen! Op zaterdag 24 december om 18 uur openen de 

deuren van het Boshuis voor de kerstgezinsviering. Kom als gezin, 

met opa's, oma's en andere familieleden samen kerst vieren op 

kerstavond. We zingen samen kerstliederen, kijken en luisteren naar 

het kerstverhaal uitgespeeld door kinderen en sluiten af met 

koffie/thee en natuurlijk warme chocolademelk voor de kinderen.  

U komt toch ook?! 
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BLOEMENGROET: 
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 27 november  

j.l. is gebracht naar dhr. en mw.Bernard en Gerda Brugman-Koolman 

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. 

 
VERJAARDAGEN 65+: 

03-12-1956 dhr. A. Kok 

04-12-1929 mw. M. Oosterwijk-Egging 

04-12-1938 mw. J.A.M. Brugman-Smale 

04-12-1956 mw. G.H.M. Hafkamp 

05-12-1939 dhr. J.B. Smeltink 

05-12-1953 dhr. J.P.B.N. Linthorst 

06-12-1943 mw. G.H.M. Hurenkamp-Havekes 

09-12-1946 mw. W.B.M. Jansen-Tiemessen 

10-12-1957 dhr. Th.T.W.H. Hendriks 

11-12-1957 mw. M.M.D. Jager 

15-12-1955 mw. B.G.J. Wagemans-Havekes 

16-12-1955 dhr. M.W.A. Timmer 

16-12-1957 dhr. A.J.T. Bouwmeester 

17-12-1949 dhr. M.G. Buitenhuis 

19-12-1950 mw. F.A.A. Vredegoor-van der Liende 

20-12-1955 dhr. H.J. Boerkamp 

21-12-1956 mw. G.J. Havekes-de Haan 

22-12-1931 mw. E.J.B. Revenberg-Schoenaker 

22-12-1956 dhr. G.J.M. Dolman 

 
AGENDA: 
vrijdagochtend  09.00-10.00 uur Inloopuurtje 
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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. 

 

 

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 19 december 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 

http://www.hetboshuisklarenbeek.nl/
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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 

 

 

 

ADVENTSACTIE 2022  IEDER KIND EEN GOEDE START 

 

Project: Opvang en  hereniging van straatkinderen in DR Congo  
  
De komende weken houden we ook in onze geloofsgemeenschap  

weer een Adventsactie.  

Met het project  ondersteunen we een opvangcentrum voor 

straatkinderen in Kinsjasa  de hoofdstad van Congo( Afrika.). 

Deze straatkinderen zijn vaak ontvoerd bij hun ouders op het 

platteland of in de hoofdstad zelf en worden door criminelen ingezet 

om op straat mensen te beroven en om overal te stelen.  

Met het project wil de Adventsactie, samen  met hun lokale partner  

Ndako Ya Biso, 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum 

opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. 

In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp 

zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook 

begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak 

gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen waarin de 

straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze 

met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.  

Tot half januari kunt u het advents envelopje met uw bijdrage in de 

https://heiligegeestparochie.nl/wp-content/uploads/2016/02/2015Adventsactie.jpg
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brievenbus doen van onze geloofsgemeenschap bij Het Boshuis. Of 

 inleveren bij de vieringen van kerstavond en eerste kerstdag 

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 

0653 1000 00 of gebruik maken van de QR-code  

t.n.v. Adventsactie met vermelding van:  

Opvang en  hereniging van straatkinderen  

in DR Congo. Uw gift is een bijdrage om  

300 straatkinderen een nieuwe kans te geven. 

 

 

 

 

ADVENTSACTIE 2022: HET VERHAAL VAN KALALA 

EEN VEILIG THUIS VOOR DE STRAATKINDEREN VAN 

KINSHASA 

 

In de hoofdstad van de DR Congo, Kinshasa, leven tienduizenden 

kinderen op straat. Sommigen zelfs al jaren, zoals Kalala. Het 

duurde vijf lange jaren voordat hij durfde ontsnappen aan de 

mensenhandelaren die hem hadden weggelokt van huis. 

 

Kalala (12) woonde sinds hij zeven jaar oud was bij zijn 

alleenstaande tante in Tshikapa, een stad in het zuiden van de DR 

Congo. De familie leefde in bittere armoede: zijn oom werkte in een 

stad aan de andere kant van het land en zijn tante zorgde alleen voor 

vijf kinderen. Ze verdiende geld door op straat zakjes water te 

verkopen.  

 

Op een dag werd Kalala op straat aangesproken door mannen die 

zeiden dat ze werk voor hem hadden. Kalala liet zich overtuigen en 

ging samen met enkele andere kinderen met de mannen mee. Als snel 

bleek echter dat ze in handen waren gevallen van kinderhandelaren: 

na een lange reis kwamen ze in Kinshasa, waar ze op straat moesten 

bedelen en stelen voor hun nieuwe ‘vaders’. Ze trokken van wijk naar 

wijk om uit handen van de politie te blijven en de kinderen leefden in 

feite als slaven.  
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Bendeleiders als nieuwe vader 

Ontsnappen aan deze bendes is moeilijk. De kinderen worden 

constant in de gaten gehouden, ook op straat als ze aan het ‘werk’ 

zijn. Ze hebben niets bij zich en moeten alleen het telefoonnummer 

van hun ‘vader’ uit hun hoofd leren voor het geval ze worden 

opgepakt. Op straat communiceren de kinderen en hun vader via 

gebarentaal met elkaar. En veel kinderen komen niet uit de stad, maar 

zijn uit andere delen van het land naar Kinshasa gebracht, zoals 

Kalala. Ze kennen niemand en dat maakt ontsnappen extra moeilijk.  

 

Kalala leefde vijf jaar bij de bende tot hij al zijn moed bij elkaar 

durfde te rapen. Met hulp van enkele andere jongens wist hij te 

ontsnappen. Hij had van deze jongens gehoord over het 

opvangcentrum Ndako Ya Biso en daar vluchtte hij heen. De eerste 

periode was spannend: Kalala moest binnenblijven, omdat de 

bendeleiders het centrum in de gaten hielden en hem opnieuw zouden 

ontvoeren als ze de kans kregen.  

 

Hereniging  

Ondertussen werd in Ndako Ya Biso alles in het werk gesteld om het 

adres van de tante van Kalala te achterhalen. Samen met Kalala en 

enkele andere kinderen die uit Tshikapa kwamen, maakte Jean Didier 

Kpanya, een medewerker van Ndako Ya Biso, de lange reis terug 

naar huis. Daar bleek dat binnen de familie van Kalala grote ruzie 

was ontstaan door zijn verdwijning. Zijn moeder was ervan overtuigd 

dat haar zoon al jaren dood was en dat dit de schuld was van haar 

zus. Groot was dus de vreugde toen de dood gewaande Kalala na al 

die jaren gezond werd thuisgebracht. Zelfs Jean Didier hield het niet 

droog, vertelde hij.  

 

 
 

 


