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: 50
Aflevering nr. 16
15 december 2020

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

“ Een goed begin is het halve werk,
een goed einde maakt het compleet. ”

VIERINGEN:
OPGEVEN VERPLICHT EN MAX. 30 PERSONEN
PER DIENST
Viering in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Vrijdag

25 dec. om 10.00 uur : kerstviering, in De Kastanje
thema:”Licht dat ons raakt”

Bezichtiging kerststal
Zoals u misschien al gelezen hebt op de kerstkaart, is Het Boshuis
op 1ste en 2de kerstdag van 13.30 uur tot 16.00 uur geopend voor het
bezichtigen van de kerststal. Hiervoor wordt u nogmaals van harte
uitgenodigd! We vragen u rekening te houden met de corona
maatregelen en dus ook een mondkapje te dragen.
Viering 10 januari
De viering, die gepland stond voor 10 januari 2021 met daarna de
nieuwjaarsreceptie gaat niet door! We proberen alsnog een viering te
verzorgen op zondag 24 januari.Voor deze viering is het verplicht u
aan te melden.

Vieringen in Loenen (ook on-line te volgen)
Zaterdag 19 dec. om 19.00 uur :
Donderdag 24 dec. om 18.00 uur :
om 21.00 uur :
Vrijdag
25 dec. om 10.00 uur :
Donderdag 31 dec. om 19.00 uur :
Zondag
3 jan. om 10.00 uur :

eucharistieviering
woord- en communieviering
eucharistieviering
woord- en communieviering
woord- en communieviering
woord- en communieviering

Vieringen in Twello (ook on-line te volgen)
Zondag
20 dec. om 10.00 uur :
Donderdag 24 dec. om 19.30 uur :
om 22.30 uur :
Vrijdag
25 dec. om 11.00 uur :
om 12.30 uur :
Zaterdag 26 dec. om 10.00 uur :
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eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
kerstwandeltocht
eucharistieviering

Zondag
27 dec.
Donderdag 31 dec.
Vrijdag
1 jan.
Zondag
3 jan.

om 10.00 uur :
om 19.00 uur :
om 10.00 uur :
om 10.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

LICHT DAT ONS RAAKT
Licht dat ons raakt, is op eerste Kerstdag het thema van onze kerstviering. Kerstmis 2020 neemt ons mee naar een nieuw begin: het
nieuwe leven van een pasgeboren kind en een toekomst voor een volk
dat in ballingschap (coronatijd) leeft. Met het nieuwe begin doet God
van zich spreken. Hij spreekt ook tot ons door het kerstkind, door
mensen die doorschijnend zijn van zijn licht. Een belofte van hoop
gaat voor ons op als een licht in het donker: de Heer is geboren.
Met 30 mensen hopen we die dag samen te komen in Het Boshuis.
Alle mensen die zich aangemeld hebben, krijgen hiervoor nog
persoonlijk een uitnodiging. Helaas is er geen koor of samenzang
maar wel zorgvuldig uitgekozen CD muziek. De Herberg zit met dat
aantal mensen die ochtend dus vol.
’s Middags tussen half twee en vier is Het Boshuis weer geopend
voor allen die even binnen willen lopen. Eveneens zal dit op tweede
kerstdag het geval zijn. ( Zie ook kerstwens.)

Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten, is de kop die bovenaan
de brief van de bisschop staat. Deze brief kunt u vinden op de
website van onze parochie. Lukt u dit niet, laat het dan even weten
aan het secretariaat. Zowel in de kerk als thuis moeten we dit jaar in
kleine kring Kerstmis vieren. Heel pijnlijk is het dat er dit jaar voor
de meesten ‘geen plaats zal zijn in de herberg’ aldus een paar zinnen
uit de brief. Namens de bisdomstaf spreekt de bisschop de wens uit
dat we volgend jaar Kerstmis weer als vanouds met iedereen samen
kunnen komen rond het kind Jesus in de kribbe. Een wens waar wij
ons waarschijnlijk allen van harte bij kunnen aansluiten.
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OVERLEDENEN:
Op donderdagavond 10 december 2020 is na een kort ziekbed
overleden onze mede parochiaan:
Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem.
Zij mocht de leeftijd bereiken van 75 jaar. Ans werd geboren als
oudste in het gezin van 10 kinderen op de Veenhuis in Nijkerk.
Zij groeide op in en om de boerderij, waar flink mee geholpen
moest worden.
In 1969 leerde zij Antoon Dijkhof kennen. Op 13 mei 1970 zijn
beiden getrouwd en kwamen te wonen in het ouderlijk huis van
Antoon aan de Lokaalweg, waar ook opa Dijkhof nog woonde.
Uit het huwelijk werden 3 kinderen geboren.
Ans had naast haar taak in het gezin, ook zorg voor haar paard en
vele andere dieren op boerderij.
Ze was ook een actief vrijwilligster, zij was jaren lid van het r.k.
schoolbestuur en vele jaren actief bij de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie.
Helaas openbaarde zich zo’n 25 jaar geleden een ziekte, zo dat ze
meer en meer beperkt werd in mogelijkheden. De boerderij moesten
zij achter zich laten en samen met pa en zoon gingen zij wonen aan
de Hessenallee.
Samen, hebben ze jammer genoeg maar anderhalf jaar kunnen
genieten, want Antoon kwam plotseling te overlijden.
Voor haar brak er een moeilijk periode aan. Ze werd steeds meer
afhankelijk van zorg. Ze bleef altijd optimistisch en genoot van de
kinderen en kleinkinderen en familie. Zij had vele contacten met
vrienden en bekenden en was geïnteresseerd in de verhalen.
Uitjes werden door haar zeer gewaardeerd, twee keer mocht zij een
reis naar het genadeoord van Maria in Lourdes maken.
Bedroefd maar dankbaar, kwam geheel onverwacht het verlies van
deze lieve moeder en oma. Door de corona maatregelen werd er in
kleine kring afscheid genomen.
Op donderdag 17 december is in et Boshuis de afscheidsviering
gehouden en aansluitend is haar lichaam te ruste gelegd in het graf
bij haar man Antoon op het parochiële kerkhof.
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Willen wij Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem, haar kinderen
en kleinkinderen, haar familie en allen die haar zullen missen in onze
gebeden gedenken.
Moge Ans Dijkhof-Bethlehem rusten in vrede. Amen

Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg - Gerard overleed moegestreden, op 89-jarige leeftijd op maandag
14 december 2020 in zijn geliefde huis aan de Lariksweg .
Zijn afscheidsviering met aansluitend de begrafenis op het parochiële
kerkhof vinden plaats op zaterdag 19 december.
Moge Gerards reis naar het Licht voorspoedig zijn.
Het in memoriam komt in de eerstvolgende nieuwsbrief te staan.

GEBEDSINTENTIES:
Vrijdag 25 dec. : Wilhelmus Johannes de Haan
Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink
Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen
Jozef Diks
Anton Dolman en Toos Scheerder
Hendrika Johanna Diks-Scheerder
Hendrika Wilhelmina van Gurp-Hagen
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman
Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Gerarda Maria Hendrika Kleverwal-Jansen
Irma Lobbert
jgt. Johanna Maria van Gurp-Klomp
jgt. Marinus Tiemessen
overleden ouders : Franken-Revenberg
Frunt-Prinsen
Van Sterkenburg-van Raay
KOSTER: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
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Adventsactie wil bijdragen de honger de wereld
uit te helpen.
ADVENTSACTIE 2020: AKKERS VOOR ONTHEEMDE
GEZINNEN IN DR CONGO
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van
armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer
armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus.
Adventsactie wil daar iets aan doen.
Zo steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR Congo
(Democratische Republiek Congo) in het werelddeel Afrika waarbij
ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen.
Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!
Ook een klein bedrag is voor hen al een wereld van verschil.
Nog de hele maand december kunt u het envelopje met uw
bijdrage in de brievenbus doen van onze Klarenbeekse geloofsgemeenschap bij Het Boshuis. (de linker brievenbus). Als er een
viering is met Kerst dan kunt u ook dan het envelopje meenemen.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89 INGB
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie met vermelding van actie D.R.
Congo. Uw bijdrage is enorm welkom.
VERJAARDAGEN 65+:
19-12-1950 mw. F.A.A. Vredegoor-van der Liende
20-12-1955 dhr. H.J. Boerkamp
22-12-1931 mw. E.J.B. Revenberg-Schoenaker
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-v.d. Liende
30-12-1950 mw. A.H.M. Schulten-Blom
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
05-01-1954 dhr. F.G.J. Havekes
08-01-1951 dhr. J.J. de Wijs
09-01-1953 dhr. G.J. Hogeboom
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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

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

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 4 januari a.s.
Het secretariaat is gedurende de vakantieperiode gewoon op
dinsdagochtend bereikbaar.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
7 januari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
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GEVONDEN:
Eind september is op de Kerkweg een sleutelbos gevonden.
Dit heeft inmiddels in de nieuwsbrief van school gestaan, maar er is
geen reactie op gekomen.
Als er alsnog iemand zich meldt, dan kan de sleutelbos op dinsdagochtend bij Het Boshuis worden opgehaald.

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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