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: 51
Aflevering nr. 15
14 december 2021

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 de winter komt, kan de lente niet ver weg zijn. ”

VIERINGEN:
I.v.m. de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie zijn alle vieringen na 17.00 uur op kerstavond
en oudejaarsavond komen te vervallen.
De vieringen die staan vermeld, m.n. in de Clara zijn dan ook
achterhaald.
Voor alle vieringen met Kerst en Oud en Nieuw is reserveren
verplicht!

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zaterdag 25 dec. om 10.00 uur : Kerstviering, in De Kastanje

Vieringen in Loenen
Zaterdag 25 dec. om 10.00 uur : Kerstviering
Vrijdag
31 dec. om 15.30 uur : eucharistieviering oudejaarsdag

Vieringen in Twello
Kerstnacht 24 dec. om 21.00 uur :
Zaterdag 25 dec. om 09.00 uur :
Kindje wiegen
Zondag
26 dec. om 09.00 uur :
Vrijdag 31 dec. om 15.30 uur :
Zaterdag
1 jan. om 09.00 uur :
Zondag
2 jan. om 09.00 uur :

online nachtmis (geen publiek)
eucharistieviering
komt te vervallen.
eucharistieviering
gebedsviering oudejaarsdag
eucharistieviering
eucharistieviering

Vieringen in Apeldoorn
Op vrijdag 24 dec. om 16.30 uur : via kerktv OL Vrouwekerk
online “het Mysterie van Kerst”
1e Kerstdag 25 dec. om 06.00 uur : dageraadmis OL Vrouwekerk
Vrijdag 31 dec. om 09.00 uur : eucharistieviering oudejaarsdag
KERSTMIS:
Op vijfentwintig december vieren we het Hoogfeest van Kerstmis.
Om 10.00 uur wordt in het Boshuis een gebedsviering gehouden.
Deze viering heeft als thema: “Licht dat ons raakt”.
Helaas zonder ons koor Spirit, maar we laten wel kerstliederen horen.
Gezien de huidige maatregelen kunnen we samen Kerstmis vieren.
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Mochten de regels t.z.t. weer anders zijn, raadpleeg dan onze website.
Deze viering zal ook live stream te volgen zijn. (Zie de nieuwsbrief).
Met hulp van vele vrijwilligers is dit alles mogelijk.
Locatie raad en Pastoraatsgroep wenst u allen,
een Zalig Kerstmis en een Voorspoedig Nieuwjaar.
GEBEDSINTENTIES:
Zaterdag 25 dec. : Geertruida Johanna Aleida Boerkmp-Roodink
Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen
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

Hendrika Wilhemina van Gurp-Hagen
Iris en Marjolein Kleverwal
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman
Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Hermanus Johannes Gerhardus Koolman
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis
Wilhelmus Nijhof
Niek Paalman
Riekie Paalman-van Mourik
Maria Carolina Schoenaker-Brugman
jgt. Gerard Revenberg
overleden ouders Franken-Revenberg

KOSTER VAN DE MAAND:
December : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
Januari
: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

AANKLEDING KASTANJE: dhr. en mw. Linderhof
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COLLECTANT: dhr. J. Huisman
LECTOR: mw. A. van ‘t Erve

GEBRUIK LIVESTREAM TIJDENS DE MAANDELIJKSE
GEBEDSVIERING.
Met ingang van de gebedsviering op 17 oktober a.s. kunt u 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.

VERJAARDAGEN 65+:
18-12-1953 mw. B. in ’t Veld-Wijlhuizen
19-12-1950 mw. F.A.A. Vredegoot-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
24-12-1953 mw. G.A.M. Hutten-van der Liende
25-12-1935 mw. A. Weijn-Slief
29-12-1948 mw. A.G.H. Klumper-van der Liende
01-01-1945 dhr. T.G.M. Haagen
01-01-1954 dhr. H.A.J. Linderhof
02-01-1951 mw. J.G.M. Ganzevles-Blom
03-01-1956 mw. W.M.J. Dijkhof-Leisink
05-01-1954 dhr. F.G.J. Havekes
06-01-1956 mw. H.T.J. Bouwmeester-Nieuwenhuis
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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

AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur

KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zaterdag 25 december a.s. zal er na afloop van de viering voor ons
allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van
u elkaar mogen ontmoeten.
Graag tot Eerste Kerstdag.
Pastoraatsgroep

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 3 januari 2022.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
6 januari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
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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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BOODSCHAPPENPAKKETZEGELACTIE
Samen delen?

Wegens groot succes krijgt de boodschappenpakketactie van de Plus
Imanse Klarenbeek weer een vervolg. Doet u mee?
De Dorpswerkgroep Protestantse Gemeente en de werkgroep Caritas
Klarenbeek zorgen ervoor dat het pakket goed terecht komt. Mocht u
iemand kennen waarvan u denkt dat een boodschappenpakket goed
terecht komt, doe een briefje in deze box of stuur een berichtje naar
Het Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!
Dorpswerkgroep (Protestantse kerk Klarenbeek)
& Caritas Klarenbeek
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ADVENTSACTIE2021: “GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND IN
SOMALIË”.

Met dit project kunnen we in de stad Burdhubo en de omliggende
kampen in het zuiden van Somalië voor ontheemden, professionele
geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen,
240 jonge moeders en 150 pasgeborenen.
We merken hier in Nederland steeds meer de gevolgen van
klimaatverandering, maar in de ontwikkelingslanden is dit nog
sterker. De armste mensen lijden als eerste onder de gevolgen van
klimaatverandering. Er is minder voedselopbrengst door droogte, en
regelmatig worden hele gebieden verwoest door overstromingen en
orkanen.
Uw financiële bijdrage voor dit project kan voor deze mensen in
Somalië een wereld van verschil maken.
Tot half januari kunt u het envelopje met uw bijdrage in de
brievenbus doen van onze geloofsgemeenschap bij Het Boshuis.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie met vermelding van: “Gezonde start voor moeder en
kind in Somalië”. Tenslotte kunt u ook doneren via de QR-code.
Uw bijdrage is enorm welkom.
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