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. 10
21 juli 2020

Drs. J.H.T.P.M. ( Hans) Hermens, pastoor
Liturgie. 0571-273160 / 06-46104246
Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris
Liturgie. 06 22779544
Drs. I. (Ivan) Kantoci, p.w.
Gemeenschapsopbouw.
0571-261914 / 06-21828954
Drs. W.C.J. (Wim) Vroom, p.w.
Catechese. 0578-617806
Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
Diaconie. 06 16912727
Mariska Litjes, medewerkster
Kindercatechese. 055-5266500

“ Met de zon in je hart ga je vanzelf stralen. ”

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen (voor max. 50 personen; reservering verplicht)
Zondag 26 juli om 10.00 uur :
Zaterdag 1 aug. om 19.00 uur :
Zondag
9 aug. om 10.00 uur :

gebedsviering
eucharistieviering
gebedsviering

Vieringen in Twello (voor max. 88 personen; reservering verplicht)
Zondag
26 juli om 10.00 uur :
Zaterdag 1 aug. om 19.00 uur :
Zondag
2 aug. om 10.00 uur :
Donderdag 6 aug. om 09.00 uur :
Zaterdag 8 aug. om 19.00 uur :
Zondag
9 aug. om 10.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

VIEREN EN ONTMOETEN IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP :
Zoals U in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, waren we
voornemens voorzichtig op te starten op zondag 16 augustus.
Uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven regels.
Wij, als locatieraad en pastoraatgroep, hebben uw reacties gevraagd.
Heeft u er behoefte aan samen te komen? Durft u het aan?
Helaas zijn er niet veel reacties binnengekomen; er hebben zich 14
mensen aangemeld.
Het koor kan/mag nog niet zingen, mensen vinden het nog te vroeg,
voelen zich veiliger thuis, door naar de tv-vieringen te kijken.
En het is ook nog vakantietijd.
Helaas zal daarom de viering op genoemde datum niet doorgaan.
Onze voornemens zijn: zondag 20 september onze maandelijkse
gebedsviering weer te houden. Mogen we weer samen vieren en
ontmoeten!
Mogelijk dat het allemaal weer wat versoepeld is! We houden u op
de hoogte!
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Tijdens de vakantieperiode is er een inloopuurtje:
op vrijdag 31 juli en 14 augustus.
Op dinsdagmorgen is ons secretariaat is te bereiken van 9.00 tot
12.00 uur
Het centrale secretariaat in Twello is gesloten van 9 juli tot
10 augustus!
Vriendelijke groet,
Locatieraad en Pastoraatgroep
KOSTER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
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+:
25-7-1935
mw. M.A.W. Roodink-Havekes
25-7-1948
dhr. G.A.W. Harmsen
26-7-1947
mw. M.A.A. Tijhuis-Boerkamp
26-7-1954
dhr. A.L.M. Bouwmeester
27-7-1954
mw. G.H.M. Hogeboom-van der Liende
28-7-1949
dhr. M.H.A. Pohlmann.
01-8-1937
mw. A.T.H. Koolman-Donkers
02-8-1944
dhr. G.D. Hollander
05-8-1952
mw. G.W.M. Hurenkamp-Blom
07-8-1953
mw. J.C.M. van Schaik-Hurenkamp
09-8-1843
dhr. J.A. van Bussel
09-8-1946
mw. A.H.M. Boerkamp-Klomp
09-8-1955
mw. T.M.J. Buitink-Vredegoor
11-8-1944
dhr. G.E.J. Splinter
13-8-1953
dhr. J.F.W. Wolters
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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

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 10 augustus 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 13
augustus a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
Kun je niet i.v.m. vakantie, regel dan iemand anders die dit voor je
wil doen.
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