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. 3
23 februari 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

“ Geef niet alleen wat je hebt, geef ook wat je bent. ”

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen (max. 30 personen / vooraf aanmelden)
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Vrijdag
Zaerdag

27 febr.
6 mrt.
14 mrt.
19 mrt.
20 mrt.

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

eucharistieviering
eucharistieviering
gebedsviering
H.Jozef – viering in Apeldoorn
eucharistieviering

Vieringen in Twello (max. 30 personen / vooraf aanmelden)
Zondag
Zondag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Donderdag

28 febr.
7 mrt.
14 mrt.
19 mrt.
21 mrt.
25 mrt.

om 10.00 uur :
om 10.00 uur :
om 10.00 uur :
om 19.00 uur :
om 10.00 uur :
om 9.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
H.Jozef – viering in Apeldoorn
eucharistieviering
eucharistieviering

JUBILEUM VAN ONS KOOR!
Op 15 februari j.l. bestond ons koor Spirit 25 jaar! Het koor werd 25
jaar geleden opgericht en kreeg de naam: “Tussenkoor”. Toen het
gemengd koor ophield te bestaan zijn de leden van het tussenkoor en
een aantal leden van het gemengde koor samen verder gegaan als:
“Spirit”. In deze coronatijd is een feestje uitgesloten en daarom
besloten de locatieraad en de pastoraatsgroep om de leden van het
koor te verrassen met een bloemetje en een toepasselijk kaartje.
De tekst op de kaart luidde als volgt:
Spirit, ons koor, maandag 25 jaar jong,
zingt vol vuur de hoogste song.
Een feestje! Nu nog even niet.
We denken wel aan je, zoals je hieraan ziet.
Bloemen verwelken, kerken zijn dichtgegaan.
Onze vriendschap, onze (g)roep om SPIRIT
Blijft altijd bestaan!
Van harte gefeliciteerd!
Locatieraad en pastoraatsgroep
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IN MEMORIAM
GERARDUS WILHELMUS HERMANUS NIEUWENHUIS
Op zaterdag 30 januari 2021 is overleden onze medeparochiaan
Gerard Nieuwenhuis op de leeftijd van 89 jaar. Geboren als vijfde uit
een groot gezin en opgegroeid op de boerderij in de Beemte.
De boerderij was zijn leven. In 1967 huwde hij en samen met zijn
vrouw Annie creëerden zij de boerderij als een thuis voor iedereen.
Het huwelijk werd gezegend met zes kinderen. De locatie van de
boerderij onder de rook van Apeldoorn, heeft ook veel zorgen met
zich meegebracht. De snelweg A50 en de afrit Apeldoorn Noord.
Tot midden jaren negentig een einde kwam aan deze boerderij.
In 2007 kwamen Gerard en Annie samen naar Klarenbeek en
bouwden daar een nieuw huis, dicht bij de boerderij van hun zoon.
Daar genoot hij van het vrij uitzicht en genoot hij van de koeien in de
wei. Ook onderhield hij een hechte band met zijn familie neefjes en
nichtjes. Hij was een echte familieman.
In 2016 kreeg deze sterke man een hersenbloeding. Na revalidatie
werd hij gedurende drie jaar liefdevol verzorgd door zijn vrouw.
Het laatste jaar verbleef hij op Casa Bonita waar hij uiteindelijk ten
gevolge van corona is overleden.
Op woensdag 3 februari werd de afscheidsviering gehouden in Het
Boshuis. In genoemde viering werd gelezen uit het Evangelie van
Matheus waarin we luisterden hoe we mogen vertrouwen in God, die
zorg heeft voor alles en iedereen op deze aarde, voor alle mensen,
voor de dieren, voor wat de natuur voortbrengt. We hoorden de Heer
zeggen tegen zijn leerlingen: “Wees niet bezorgd om uw leven, om
eten en drinken, om lichaam of kleding. Kijk naar de vogels in de
lucht, Zij zaaien en maaien niet, hebben geen bezit in schuren, kijk
naar de bloemen en de gewassen in het veld, zij werken niet en
weven niet.”
Gerard had ook zorgen voor zijn gezin, zijn boerderij, de gewassen
op het veld, zijn dieren en de natuur. Hij genoot van alles wat de
natuur voortbracht. Met een groot vertrouwen op de Heer.
Aansluitend hebben we Gerard naar zijn laatste rustplaats gebracht op
het parochiële kerkhof.
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Willen wij Gerard Nieuwenhuis, zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen,
familie en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis rusten in vrede.
Amen
OVERLEDENEN:
De heer Theo Buiting van de Landweg in Klarenbeek.
Geboren 02-08-1957
Overleden 03-02-2021
De heer Jan Hendriks van het Hooiland in Klarenbeek.
Geboren 08-12-1960
Overleden 15-02-2021
Dat zij mogen rusten in vrede.
Geheel plotseling overleed te Twello op 10 februari jl. Christina
Josephina Maria Kantoci – Janssen. Zij was gehuwd met Ivan
Kantoci (de pastor die pas eind vorig jaar afscheid van ons nam).
Zowel haar afscheidsviering als crematie vonden in besloten kring
plaats. Via deze weg wensen wij Ivan, Kristijan en verdere familie
veel kracht en sterkte. Wilt u persoonlijk een kaartje sturen om uw
deelneming te betuigen dan kan dat naar :
Fam. Kantoci Racordement 3 7391 BX Twello.
KOSTER VAN DE MAAND :
Februari : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
Maart : 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.
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VERJAARDAGEN 65+:
27-2-1955
dhr. J. Woudenberg
28-2-1943
mw. H.L.J. Mulder
28-2-1956
dhr. M.J. Berends
01-3-1931
dhr. J. Spijkerbosch
02-3-1948
mw. H.A.J. Koolman-voor ’t Hekke
03-3-1951
mw. J.B.H. Boerkamp-Leisink
05-3-1946
mw. T.J.W.M. Mulder-Jansen
05-3-1951
dhr. T.G.J. Dolman
06-3-1940
mw. H.A.G. Hurenkamp
06-3-1946
dhr. G.F.A. Kremer
07-3-1939
mw. W.J.E. Smeltink-Bourgondien
09-3-1956
dhr. A.B.J. Dijkhof
12-3-1955
mw. J.M.G. Paalman
13-3-1946
dhr. H.A.J. Hurenkamp
16-3-1948
mw. A.J.J. Blok-Boerkamp
18-3-1934
mw. J. van Dalen-IJsseldijk
21-3-1937
dhr. A.J. Sanders
21-3-1941
mw.M.A. Barkel-Franken
21-3-1952
mw. G.M.J. Meijboom-Weijn
23-3-1941
mw. M.B.A. van Bussel-Nijman
23-3-1947
dhr. A.J.M. Borgonjen
23-3-1948
mw. H.T.J. Borgonje-Vredegoor
24-3-1945
mw. A.M.J. Huisman-Hagen
25-3-1930
mw. W. Groot Koerkamp-Schutte
OOK IS JARIG:
Op zaterdag 27 februari a.s. is tevens jarig onze pastor W.C.J. Vroom
Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en
wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
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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COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 22 maart a.s.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
25 maart 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
SAMEN IN DE VASTENTIJD.
Hoe u zelf thuis een sobere vastenmaaltijd kunt houden…
Kijk hiervoor op de site van Franciscus en Clara voor meer
informatie.
6

Werken aan je toekomst
BEROEPSONDERWIJS VOOR VROUWEN IN BRAZILIË
Tijdens de vastentijd gaat onze gezamenlijke parochie (Franciscus en
Clara en de Emmausparochie) geld inzamelen voor het project
Procapaz: een onderwijsproject in Brazilië voor mensen uit de
sloppenwijken van San Salvador. Met een diploma op zak kunnen
deze arme vrouwen op zoek gaan naar stabiel werk en daardoor hun
leefmilieu verbeteren. De drie opleidingen samen kosten jaarlijks
€ 13.000. Als wij met elkaar € 6.500 euro inzamelen, legt Vastenactie
de andere helft van de kosten bij.
In de plaats Salvador, Noordoost Brazilië, wonen ongeveer drie
miljoen mensen. Zeventig procent daarvan woont in de sloppenwijk
Alagados. Criminaliteit en drugs vormen een groot probleem.
Midden in deze wijk ontstond in 2009 het project Procapaz. Dit
project is bedoeld voor volwassenen, voornamelijk vrouwen, die
scholing willen en willen gaan werken. Veel van de vrouwen zijn
alleenstaand. Wanneer zij zelf geld verdienen kunnen zij een
menswaardiger bestaan opbouwen en krijgen ook hun kinderen meer
kansen. Bovendien hoopt men door het verbeteren van hun leefomstandigheden bij te dragen aan het verminderen van de
criminaliteit in dit gebied.
U kunt de Vastenactie daarbij helpen door Uw financiële ondersteuning. Het vastenzakje daarvoor vindt u in de Nieuwsbrief van
deze week.
U kunt het vastenzakje in de brievenbus van het secretariaat doen
(naast de kerktoren). U kunt ook geld overmaken per bank. IBAN:
NL21INGB0000005850. T.n.v. Vastenactie in Den Haag. Vermeld
er dan wel bij dat het om het projectnummer 401616 gaat.
We hopen dat, via de Vastenactie, velen uit onze geloofsgemeenschap zich in willen zetten voor dit mooie doel dat weer hoop
geeft aan deze mensen op een betere toekomst
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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/of de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE
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