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. 4
23 maart 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

“ Menselijke warmte kent geen seizoen. ”

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen (max. 30 personen / vooraf aanmelden)
Zaterdag
Paaszondag

27 maart
4 april

zaterdag

10 april

om 19.00 uur : eucharistieviering
om 10.00 uur : woord- en communieviering
om 19.00 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello (max. 30 personen / vooraf aanmelden)
Palmzondag
28 maart
Witte Donderdag 1 april
Goede Vrijdag
2 april
Stille Zaterdag
Paaszondag
2e Paasdag
Zondag

3 april
4 april
5 april
11 april

om 10.00 uur :
om 19.00 uur :
om 15.00 uur :
om 19.00 uur :
om 21.00 uur :
om 11.00 uur :
om 10.00 uur :
om 10.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
Paaswake
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

ONDERHOUD KERKHOF:
Nu de kersttijd voorbij is, kunnen wij ons gaan richten op Pasen.
Daarom zou het goed zijn als de kerststukken ook plaats gaan
maken voor eventueel een voorjaarsbloem.
Als u kunt, neem deze kerststukken dan mee naar huis om in uw
eigen groencontainer te deponeren, omdat wij vrezen dat onze
containers niet toereikend zijn voor alle afval.
De onderhoudsploeg zal het fijn vinden wanneer u vóór 29 maart
a.s. aan dit verzoek zou willen voldoen. Na die datum zullen
eventueel niet weggehaalde stukken door hen worden verwijderd.
OP WEG NAAR PASEN
Afgelopen week realiseerden we ons opeens dat we inmiddels al over
de helft van de Veertigdagentijd heen zijn en dat dus het alweer bijna
Pasen is. Aankomende zondag is het Palmzondag en tevens het begin
van de Goede Week. Evenals vorig jaar zullen de deuren van het
Boshuis dan helaas dicht blijven, evenzo met Pasen.
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Heel graag waren wij ook in de afgelopen maanden samengekomen
in het Boshuis en hadden wij ons samen met u op Pasen voorbereid.
Helaas. Wij proberen ons verstand te gebruiken en het allemaal niet
al te somber in te zien. Maar toch! Wat kunnen we wel? Kunnen we
Lichtpuntjes ontdekken? Gelukkig hebben we telefoon en kunnen we
elkaar ook bereiken door middel van de nieuwsbrief. Hierin en ook
op de website kunnen we bijvoorbeeld zien welke vieringen er wel
gehouden worden in Twello, Apeldoorn en Loenen. Vieringen die we
ook online kunnen volgen. Op de radio hoorde ik (DS) enkele weken
geleden dat onderzoekers van de Universiteit van Twente wetenschappelijk hebben vastgesteld dat het elke dag opschrijven van waar
je die dag dankbaar voor bent, een goed middel is tegen somberheid.
Wie dat doet, leeft opgeruimder en komt beter de dag door. Het blijkt
dat vooral de gewone dingen van het leven ons goed doen, zoals het
fluiten van een vogel in de tuin, het maken van een wandeling, een
lieve groet van een buurvrouw… een appje, een tekening van een
(klein)kind. Kan ik misschien een Lichtpuntje zijn door dit wetenschappelijk bewezen idee met u te delen? Kunnen we misschien een
Lichtpuntje zijn door de ontluikende knoppen te zien, door er te zijn
voor elkaar? Als pastoraatsgroep hopen we zo gauw het kan weer in
het Boshuis samen te komen voor een gebedsviering, hopen we
elkaar daar of in de Beuk weer te ontmoeten. Ondertussen videobellen we wekelijks met elkaar en proberen we op die manier onze
weg te vinden om positief door te gaan. Graag willen we er ook in
deze moeilijke tijd voor onze geloofsgemeenschap zijn, hoe… laat
het ons a.u.b. weten. We kunnen niet zonder elkaar. Met de hoop op
betere tijden en vol vertrouwen zien we het door het donker heen
toch weer Pasen worden. Fijne Paasdagen. ( Zie ook onze Paasgroet)
COMMUNIE IN DE PAASTIJD
Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar het Paasfeest weer bescheiden
moeten vieren door de maatregelen die ons worden opgelegd door het
Coronavirus. Het afgelopen jaar hebben veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven.
Voor hen, die het afgelopen jaar de communie niet hebben kunnen
ontvangen, biedt het pastoraal team de gelegenheid om thuis de
communie te ontvangen in de Paastijd.
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De Paastijd is van 1e Paasdag t/m 1e Pinksterdag.
Wanneer u in deze periode niet in de gelegenheid bent om naar de
kerk te gaan en graag de communie thuis wilt ontvangen, kunt u
contact opnemen met het secretariaat in Twello om een afspraak te
maken.
VERTREK VAN PASTOR SEBASTIAN
Pastor Sebastian gaat eind april voor ongeveer een jaar terug naar
India. Daarna komt hij weer terug in onze parochie. Daar zijn wij
heel blij mee. Daarom zullen wij geen groot afscheid nemen van
pastor Sebastian in het weekend van 11/12 april.
Natuurlijk kunt u hem zelf een kaartje of mailtje sturen om hem het
allerbeste te wensen.
Ter zijner tijd gaan we hem dan feestelijk inhalen.
Ook hopen we dat er dan meer mogelijk is wat betreft de
coronamaatregelen.
Het vertrek van pastor Sebastian zal wel consequenties hebben voor
het rooster.
Vanaf het weekend van 17/18 april zal in Twello elke zondag de
viering om 9.00 uur zijn, in Apeldoorn om 11.00 uur.
En de zaterdagmiddagviering van 16.30 uur zal in Apeldoorn komen
te vervallen.
In de andere geloofsgemeenschappen zullen er minder frequent
vieringen zijn in de weekenden.
Zie verder het rooster op de website.
PAASRETRAITE OP KLOOSTER NIEUW SION
Op een bijzondere manier toeleven naar Pasen kan dit jaar
(coronaproof) met de individuele paasretraite op Klooster Nieuw
Sion bij Diepenveen. In de stille week even afstand nemen van de
hectiek van deze tijd en in de stilte van het klooster focussen op het
lijdensverhaal en de opstanding. Deelnemers kunnen kiezen voor een
volle week of instromen vanaf Witte Donderdag.
Verdere informatie kunt u vinden op de beginpagina van onze
geloofsgemeenschap op www.franciscusenclara.com
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Werken aan je toekomst
Beroepsonderwijs voor vrouwen in Brazilië
Het project Procapaz: een onderwijsproject in Brazilië voor mensen
uit de sloppenwijk Alagados van de stad San Salvador in Brazilië.
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. Als u dat al niet gedaan hebt, kunt u tot
Pasen het vastenzakje nog
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. Ook een kleine bijdrage
kan voor deze vrouwen en hun kinderen al een wereld van verschil
maken.
KOSTER VAN DE MAAND :
Maart: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
April : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
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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VERJAARDAGEN 65+:
27-3-1948
dhr. F.H.J. Ganzevles
27-3-1954
dhr. H.G.J. Pohlman
28-3-1952
dhr. F.A.J. Berenschot
02-4-1941
dhr. A.W. Hurenkamp
02-4-1943
dhr. F. Rutenfrans
02-4-1947
mw. W.T.E. Bloem-Dashorst
02-4-1949
mw. R.G.G. Borgonjen-van der Liende
03-4-1950
dhr. W.J. Tijhuis
04-4-1929
mw. T. Rutenfrans-Nijhof
04-4-1938
mw. J.W. Hulleman-Brinkman
04-4-1944
dhr. W.H.J. Bloem
05-4-1955
dhr. T.G.M. Dijkhof
08-4-1935
mw. M.G.J. Schoenaker-Boerkamp
09-4-1929
mw. W. Dijkhof-Streppel
10-4-1951
mw. H.J.G. Rutenfrans-Linthorst
11-4-1951
dhr. A.J.C. Huis in ’t Veld
13-4-1947
mw. H.J.M. van Rooy-Tiemessen
13-4-1951
dhr. G.A.M. Rasing
14-4-1944
dhr. W.J.W. Mulder
15-4-1948
dhr. A.J. Koers
15-4-1949
dhr. F.J.G. Kremer
15-4-1952
mw. H.M.M. Boerkamp-Revenberg
16-4-1936
mw. G. Scheerder-Koers
16-4-1951
dhr. A.F.M. van der Liende
16-4-1956
mw. G.J.M. Leisink-Huisman
COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 12 april a.s.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
15 april a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
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PLUS BOODSCHAPPENPAKKETTEN VONDEN HUN WEG
IN KLARENBEEK
Opnieuw was er de PLUS boodschappenpakkettenactie en opnieuw
was de saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid van de
Klarenbekers groot. Aan het initiatief van Caritas en protestantse
diaconie, om gezamenlijk voor die pakketten te sparen, werd op grote
schaal gehoor gegeven. PLUS Imanse, die er heel positief tegenover
staat dat zegeltjes die mensen niet voor zichzelf gebruiken, gespaard
worden om pakketten uit te delen, had al meteen een plekje gezocht
voor de grote verzameldoos. Er zijn immers altijd mensen die wel
een steuntje in de rug of blijk van hartelijkheid kunnen gebruiken.
Bij zorgen rond ziekte bijvoorbeeld of bij onzekerheid ten aanzien
van werk. En zo zijn er nog veel meer aanleidingen te vinden om bij
mensen aan te bellen en een boodschappenpakket af te geven.
Het is als het ware een gebaar van: ‘Hartelijk omzien naar elkaar’.
108 pakketten werden bij elkaar gespaard
Er werden maar liefst zegels en kaarten ingeleverd voor 108
pakketten!
Bij het bezorgen ervan werden over het algemeen positieve reacties
ontvangen.
Zo luidde één van de reacties per app: “Vrijdag werd ik verwend met
een PLUS-pakket, het lijkt wel of deze voor ons gemaakt is!” We
hebben het in corona-tijd sowieso gemerkt: hoe fijn het is om in een
kleine gemeenschap te wonen, waar mensen elkaar kennen en waar
men hartelijk betrokken is op elkaar. Waar men bovendien weet te
delen èn weet te ontvangen.
Mocht de PLUS boodschappenpakkettenactie zich in de toekomst
opnieuw aandienen, dan zijn Caritas en diaconie weer graag in beeld
om een spaaractie te organiseren.
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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.

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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