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. 11
14 september 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

“ Littekens zijn een bewijs dat je gewond was,
maar ook weer genezen. ”

VIERINGEN:

Viering in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag

19 sept. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit
Thema van deze viering is: “Iedereen hoort erbij”.
Tijdens deze viering is er speciale aandacht voor de jaargedachtenis
van vier dierbare overledenen, waarvan het een jaar geleden is dat ze
zijn overleden. Voor twee van hen is het zelfs al langer geleden.
In de coronatijd was er geen gelegenheid om hen te gedenken.
Gelukkig kan dat nu weer en kunnen we als geloofsgemeenschap
even stil staan bij deze vier mensen. Na de dienst mogen de kruisjes
door de familie meegenomen worden naar huis.
Na de viering is er gelegenheid, om met inachtneming van de
geldende maatregelen, een kopje koffie te drinken en even na te
praten.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Vieringen in Loenen (vooraf aanmelden)
Zaterdag 18 sept. om 19.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello ( vooraf aanmelden)
Zondag
Zondag
Zondag

19 sept. om 09.00 uur : eucharistieviering
26 sept. om 09.00 uur : eucharistieviering
3 okt. om 09.00 uur : eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES VOOR ZONDAG 19 SEPTEMBER:
jgt. Wilhelmus Johannes de Haan
jgt. Sint Jozef Theodorus Diks
jgt. Hendrika Johanna Diks-Scheerder
jgt. Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink
Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen
Antonia Maria Johanna Brugman-Diks
Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem
Martinus Antonius Diks
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Anton en Toos Dolman-Scheerder
Geert Franken
Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte
Hendrika Wilhelmina van Gurp-Hagen
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman
Gerarda Maria Hendrika Kleverwal-Jansen
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis
Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
Henk Scheerder
jgt. Catharina Maria Aleida Hurenkamp-Jansen

MISSIEKRUIS
In de nieuwsbrief van juni 2021 schreven we hoe het ervoor stond
met het Een laatste Groet brengen op de afscheidsplek. Onder andere
schreven we toen ook dat het nog wel even puzzelen was om er
achter te komen hoe het Missiekruis op een goede verantwoorde
wijze een plek kon krijgen op de afscheidsplek. Dat het een houten
kruis is en dat het wel de bedoeling is dat het nog heel veel jaren
dienst kan doen. Die tekst over het Missiekruis heeft veel stof doen
opwaaien. Vooral emotionele reacties die zowel schriftelijk als
mondeling geuit werden.
Het verplaatsen van het Missiekruis, dat inderdaad al 77 jaar op een
boom voor de ingang van de kerk/Het Boshuis hangt, heeft ongewild
meer losgemaakt dan wij hadden kunnen vermoeden.
Met name dus de oudere mensen herinnerden zich: 3 of 4 bruine
paters, rieten rokjes, zwart gemaakte gezichtjes, grote processie,
optocht, palmenbladen.
In het archief hebben wij helaas niet kunnen achterhalen het hoe en
wat en waarom en door wie het Missiekruis destijds aan de boom is
genageld. (Zie ook Clara.) Ook door te googelen, is ons dat niet
gelukt. Als u of iemand die u kent er ons meer over kan vertellen,
vernemen wij dat heel graag van u. Vooral vanwege de veiligheid en
het waarborgen van de culturele waarde van het Missiekruis hadden
wij het kruis een plek op de afscheidsplek op het kerkhof willen
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geven. Geloven in de Gekruisigde betekent geloven in Zijn goedheid,
geloven dat Hij voor ons gestorven is. Vertrouwen hebben in…
Hopen op… Omdat Het Missiekruis voor velen van u sterk met de
boom vergroeid is, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, willen
wij het kruis daar laten hangen. Voor de afscheidsplek zoeken we
nog naar een ander kruis.
Hebt u ideeën laat het ons weten.
Met vriendelijke groet vanuit het Boshuis.
Pastoraatsgroep en Locatieraad

GULLE GEVERS DELEN VAKANTIEGELD CARITAS
KLARENBEEK
De werkgroep Caritas heeft een oproep gedaan om samen vakantiegeld te delen voor mensen in Klarenbeek en omgeving voor personen
of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij
bijvoorbeeld een tekort aan inkomen, ziekte of tegenslag.
Dankzij uw gulle gift heeft de werkgroep 37 personen/gezinnen heel
blij kunnen maken met een financiële bijdrage, bos bloemen of
koffiebon. Twee gezinnen hebben vrijkaartjes voor een gezinsuitje
ontvangen om een dag samen vakantie te vieren.
Uw gift is met dankbaarheid in ontvangst genomen en dankzij uw
solidariteit en verbondenheid is deze actie wederom geslaagd.
Kent u iemand die onze hulp nodig zou kunnen hebben, geeft u dat
alstublieft door aan de werkgroep middels een briefje in de
brievenbus van het Boshuis, Kerkweg 2 in Klarenbeek. Personen die
om hulp vragen krijgen vanzelfsprekend de garantie dat er
vertrouwelijk en zeer zorgvuldig wordt omgegaan met de hulpvraag.

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.
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GROTE INZAMELING VOOR SPORTCLUB KLARENBEEK
ZATERDAG 9 OKTOBER A.S.:
Al vele jaren worden er in Klarenbeek en omgeving oude metalen
ingezameld.
Met de opbrengsten van deze acties hebben we al vele goede doelen
in Klarenbeek financieel kunnen ondersteunen.
Sinds het najaar van 2019 worden er oude metalen ingezameld voor
Sportclub Klarenbeek. Onze sportclub is een weldaad voor ons dorp.
Voor heel veel kinderen, jongeren en volwassenen is het sporten een
mooie, gezonde invulling van hun vrije tijd. De sportclub moet flink
investeren in het terrasmeubilair en een geluidsinstallatie voor buiten.
Om de sportclub financieel te ondersteunen met deze noodzakelijke
investeringen hebben we 2 jaar de opbrengsten van de oude metalen
ten goede laten komen aan de sportclub.
Deze actie t.b.v. Sportclub Klarenbeek wordt op 9 oktober
aanstaande afgesloten met een grote inzamelingsdag.
Op zaterdag 9 oktober worden vanaf 9.30 uur bij u opgehaald:
 Metalen: ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap.
 Elektromotoren en fietsen (zo mogelijk zonder banden).
 Witgoed: zoals wasmachines, drogers, vaatwassers.
 Accu’s en elektriciteitskabels.
U kunt natuurlijk ook zelf die dag uw spullen inleveren bij de
boerderij van Helmert Verbeek en Jeroen van Schaik
Henkenburgweg 4 Klarenbeek.
Het permanente inleveradres blijft:
Fam. Brugman Polveensweg 25 Klarenbeek.
Vanwege de gevaarlijke stoffen kunnen géén koelkasten,
diepvriezers en televisies ingeleverd worden.
Zet uw spullen s.v.p. niet aan de weg, wij komen deze thuis bij u
ophalen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het actiecomité inzameling oude metalen.
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KOSTER VAN DE MAAND SEPTEMBER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

VERJAARDAGEN 65+:
20-9-1940
mw. J.A.H. Driessen-Simons
21-9-1943
dhr. W.M.H. Hulleman
22-9-1953
dhr. A.W.M. Mulder
22-9-1956
dhr. F.A. Dijkhof
24-9-1954
dhr. A.J. Boerkamp
25-9-1936
mw. A. Lobbert-Haarman
25-9-1945
dhr. G.B.A. Bloem
25-9-1950
mw. M.J.A.F. Koers-Rutenfrans
25-9-1950
dhr. J.A.G. Roerdink
25-9-1956
mw. H.J.M. Brugman-Borgonjen
26-9-1935
mw. H.W.J. Revenberg-Hekkert
27-9-1932
dhr. T.J. Buiting
27-9-1956
mw. M.W.J. Dolman-Eektimmerman
28-9-1946
mw. A.M.C.W. Hurenkamp-van Bers
28-9-1956
dhr. H.A.M. van ’t Erve
29-9-1953
dhr. D.M. Schiphorst
01-10-1949 dhr. M.P.J. Ganzevles
02-10-1937 mw. G. Brugman-Koolman
02-10-1948 mw. J.A. Rutenfrans-Dolman
02-10-1953 mw. B.H. Bar-Havekes
02-10-1956 mw. J.C.H.M. van Gennip-Kuijper
03-10-1956 dhr. W.J.M. Harmsen
06-10-1943 dhr. E.A.M. Rutenfrans
06-10-1956 dhr. J.C.M. Kleverwal
08-10-1948 mw. J.A.M. Hurenkamp-Marsman
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
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AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 4 oktober a.s..
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
7 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.

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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VERHUISCOUPON
VERHUIZEN ?
Help onze administratie.
Geef uw verhuizing door met deze coupon
(in de brievenbus van Kerkweg 2).

LAAT JE KENNEN !

VERHUISCOUPON
Naam/voornaam : …...………………………….. m/v
Geboortedatum : .…….………………..…………….
Huidig adres : ………………………………………..
Postcode/woonplaats : ……………………………….
Nieuw adres : ………………………………………...
M.i.v. datum : ………………………………………..
Postcode/woonplaats : ……………………………….
Emailadres : ………………………………………….
Gezinsleden:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

geboortedatum:
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

m/v
m/v
m/v
m/v
m/v

Wilt u de Nieuwsbrief en de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE
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