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. 10
17 augustus 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

“ Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,
maar de echo ervan duurt eindeloos… ”

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek
I.v.m. Corona gaat de geplande ker(k)misviering van 22 augustus
NIET door.
Zondag

19 sept. om 10.00 uur :

woord- en gebedsviering,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen (vooraf aanmelden)
Zaterdag 21 aug. om 19.00 uur :
Zaterdag 28 aug. om 19.00 uur :

eucharistieviering
woord- en communieviering

Vieringen in Twello ( vooraf aanmelden)
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

22 aug. om 09.00 uur :
29 aug. om 09.00 uur :
5 sept. om 09.00 uur :
12 sept. om 09.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

OVERLEDEN:
In de eerste week van augustus ’21 ontving de geloofsgemeenschap
van Klarenbeek de rouwkaart van Riet Barkel-Franken. Bovenaan de
kaart stond de volgende tekst: “De vonk is de vlam
De vlam is het vuur
Samen zijn wij één
Als de stenen van een muur”
Maria Antonia Barkel-Franken werd geboren op 21 maart 1941 en zij
overleed -toch nog vrij onverwacht- op 30 juli jl. De crematie vond in
besloten kring plaats. Moge het vuur van haar leven, van haar liefde
voor altijd blijven branden. Gedenken wij in onze gebeden: Riet,
haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen.
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KOSTER VAN DE MAAND :
Augustus : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
September : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 15 augustus j.l.
is gebracht naar mw. Willemien Bloem-Dashorst.
De Pastoraatsgroep

VERJAARDAGEN 65+:
21-8-1954
mw. A.M.M. Linderhof-Scheltinga
24-8-1933
mw. E.A.M. Brouwer-Simons
24-8-1945
dhr. A.J. Klarenbeek
25-8-1946
dhr. G.W.H. Hoffmans
25-8-1949
dhr. L.T.M. Brouwer
26-8-1944
mw. E.A.M. Bloem-Pol
27-8-1947
mw. M.J.G. Hurenkamp-van Rooy
28-8-1930
dhr. M. Buitink
28-8-1948
dhr. F.W.M. Berends
28-8-1954
mw. H.M.T. Kok-Kolkman
29-8-1952
mw. K.H. Diepenbroek
01-9-1951
dhr. T.W. Dolman
03-9-1940
dhr. J.A. de Croon
04-9-1949
mw. L.A.M. Bloem-Bouwmeester
06-9-1955
dhr. T.J.M. Hendriks
07-9-1955
dhr. H.W.M. Hutten
09-9-1950
dhr. H.G.M. Hurenkamp
12-9-1948
mw. H. Kremer-in ’t Veld
16-9-1955
mw. J.G.M. de Croon-Hafkamp
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GEBEDSINTENTIES VOOR ZONDAG 19 SEPTEMBER:
Wilhelmus Johannes de Haan
Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink
Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen
Antonia Maria Johanna Brugman-Diks
Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem
Martinus Antonius Diks
Sint Jozef Theodorus Diks
Geert Franken
Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte
Hendrika Johanna Diks-Scheerder
Hendrika Wilhelmina van Gurp-Hagen
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman
Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Gerarda Maria Hendrika Kleverwal-Jansen
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis
Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
jgt. Catharina Maria Aleida Hurenkamp-Jansen

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
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SAMEN DELEN - VAKANTIEGELDACTIE 2021 CARITAS
KLARENBEEK:
Een mooi vooruitzicht. Vakantiegeld. Voor velen is het vanzelfsprekend om de komende maanden vakantiegeld te krijgen, maar
voor gezinnen met een minimuminkomen of misschien een nog lager
inkomen lukt het niet om iets extra’s te doen in de vakantie, gewoon
omdat het geld er niet voor is. Om ervoor te zorgen dat deze gezinnen
toch een fijn vooruitzicht hebben naar de vakantie of verlichting
kunnen geven in de financiële situatie, willen de vrijwilligers van
Caritas Klarenbeek zich ook dit jaar weer inzetten voor de
vakantiegeldactie, onder het motto “samen delen door en voor
Klarenbekers”. Dankzij uw donatie en steun heeft Caritas vorig jaar
meerdere plaatsgenoten en gezinnen heel blij kunnen maken en ook
dit jaar hebben zij wederom uw hulp nodig en vragen u een klein deel
van uw vakantiegeld te doneren. Met een kleine bijdrage van 10, 15
of 25 euro kunt al enorm helpen, maar de hoogte van het bedrag mag
u uiteraard zelf bepalen. Als u daarbij wilt helpen mag u een storting
doen op rekeningnummer NL 79 INGB 0703 1300 64 ten name van
I. Franken W.G. Caritas onder vermelding van Vakantiegeldactie
2021 en kunt u er zeker van zijn dat het op een betrouwbare en juiste
manier wordt besteed voor mensen in Klarenbeek wie een extra
steuntje kan gebruiken. Zowel de gever als de ontvanger blijven
anoniem. Mocht u zelf door omstandigheden in een moeilijke
financiële positie terecht zijn gekomen of iemand die u kent en graag
zou willen helpen, kunt u een bericht achterlaten op het adres van Het
Boshuis, Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek ter attentie van
Werkgroep Caritas. Voor meer informatie zie ook
www.franciscusenclara.com/caritas

AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur
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ZOMER CHALLENGE!
OP DE FIETS DOOR HET RIJK VAN ONZE
SAMENWERKENDE PAROCHIES.
Er is een fietsroute ontwikkeld via knooppunten, waarbij u van dorp
naar dorp kunt fietsen.
Hier kunt u alle kerken bekijken die tot onze parochies behoren.
U hebt hiervoor nog de resterende zomermaanden de tijd.
De route kunt u vinden op de website van de parochies.
Deze fietsroute is ook aan te vragen bij het secretariaat.
Meer informatie kunt u vinden in het laatste nummer van de
CLARA!

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 13 september a.s.
Het secretariaat is gedurende de vakantieperiode (tot 29/8) gewoon
op dinsdagochtend bereikbaar.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
16 september a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
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WIE?
Op dinsdag 10 augustus 2021,
wie heeft toen mijn mooie engeltje weggepakt??
Bij het Mariaraam in ons kapelletje?
Thea van onze kerkhof-werkgroep had het ’s morgens nog zien staan
en ik kwam om twee uur in de kapel en toen was het weg.
Welk mens of kind doet zoiets?
Het engeltje staat daar voor Ben Revenberg.
Als je de moed hebt om het te stelen, zet het nu dan weer terug.
Je kan dan iedereen weer recht in de ogen kijken.
Want dit heeft geen zin en geeft veel verdriet.
Annie Brugman

EXPOSITIE VAN IKONEN
U kunt van 21 augustus t/m 28 augustus 2021 in de dorpskerk van
Wilp genieten van de interessante tentoonstelling van iconen van
Peter van den Hoven uit Gorssel.
zaterdag 21 augustus : 14:00 – 17:00 uur
22 aug t/m 28 aug
: 11:00 – 17:00 uur
Iconen, de wonderlijke en heilige schilderstukken van het Oosterse
Christendom vinden we vooral in het Midden-Oosten, Turkije,
Griekenland en Rusland. Ze worden ook wel vensters van de hemel
genoemd. Het zijn kleurige schilderijen met een gouden schittering.
Panelen zijn het. Vol bijbelse verhalen en heilige gestaltes die je
doordringend aankijken. Ze krijgen bij ons steeds meer waardering.
Vooral als mystieke kunstvoorwerpen met hun verstilde glans.
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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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