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. 15
24 november 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

“ Wat men verwacht, gebeurt maar al te dikwijls:
verwacht dus het beste. ”

VIERINGEN:

Online vieringen in Loenen
Zondag

13 dec. om 10.00 uur : woord- en communieviering

Online vieringen in Twello
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

28 nov.
29 nov.
6 dec.
12 dec.
13 dec.

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

EHC-viering
eucharistieviering
eucharistieviering
EHC-viering
eucharistieviering

KERSTVIERING 25 DECEMBER 2020
Met het Hoogfeest van Kerstmis hopen wij -onder voorbehoudmet uw medewerking en met inachtneming van alle coronamaatregelen op Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur een
gebedsviering te houden, met als thema: “Licht dat ons raakt”.
Deze Kerstviering zal anders zijn dan andere jaren.
In genoemde viering mogen we maar een beperkt aantal personen
(30) toelaten, iedereen moet zich met naam aanmelden en of zij 1½
meter uit elkaar moeten zitten. Geeft u a.u.b. tijdig aan met hoeveel
mensen u komt, de plaatsen zijn beperkt. Meldt u zich bij voorkeur
per mail aan bij het secretariaat, telefonisch kan alleen op dinsdag
van 9.00 tot 12.00 uur.
In verband met de voorbereiding doet u dit a.u.b vóór dinsdag
8 december!
Wilt u de kerststal in mooie kerstsfeer komen bewonderen?........
Op 1ste en 2de kerstdag zal Het Boshuis geopend zijn van 13.30 tot
16.00 uur.
Wel vragen we u rekening te houden met de coronamaatregelen.
Er zal een gastvrouw/gastheer aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet, locatieraad en pastoraatsgroep.
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OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG 2020
GEANNULEERD:
Helaas heeft de werkgroep moeten besluiten geen Oecumenische
KerstSamenZang te vieren in het Boshuis. Het Coronavirus heeft de
wereld nog in zijn greep en voorzichtigheid is geboden.
Het 25e jubileumjaar wordt uitgesteld en hopen dit volgend jaar
samen met U in goede gezondheid te mogen vieren en samen te
kunnen bidden, zingen, en luisteren. De werkgroep wenst U allen
gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
KOSTER: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
OVERLEDENEN:
Op het Hoogfeest van Allerheiligen is te Heeten overleden, de zeereerwaarde heer Pastor Theodorus Antonius Balster, priester van
het Aartsbisdom Utrecht. Hij mocht de leeftijd bereiken van vijf en
tachtig jaar. Hij werd geboren te Klarenbeek.
Na zijn studie is hij op 24 juli 1960 tot priester gewijd door Kardinaal
Alfrink. Theo was een van de eerste priesterzonen uit onze geloofsgemeenschap. Na zijn wijding was hij vervolgens werkzaam in het
pastoraat bij vele parochies.
Hij was ook aanwezig in onze geloofsgemeenschap in het jubileumjaar 2005, samen met de andere priesterzonen uit Klarenbeek.
Afgelopen zomer vierde hij samen met zijn familie zijn diamanten
priesterfeest, wat hij tevens noemde zijn afscheidsfeest!
Hij wist het evangelie te vertalen naar de tijd van nu! Hij probeerde
het goede in een mens naar boven te halen en niet te gauw klaar te
staan met oordelen en veroordelen.
Er werd afscheid van hem genomen op vrijdag 6 november in de kerk
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De H. Eucharistie ten
uitvaart werd gehouden op de feestdag van de heilige Willibrord, op
7 november in de parochiekerk te Heeten. Aansluitend vond de
begrafenis plaats op de R.K. begraafplaats aldaar.
Wij vragen de goede God, hem op nemen in Zijn eeuwig Licht.
Moge pastor Theo Balster rusten in vrede. AMEN
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Op zondag 15 november is overleden, gesterkt door het sacrament
der zieken, Berendina Theresia Maria van der Lelie.
Dat zij moge rusten in vrede.

VERJAARDAGEN 65+:
30-11-1954 dhr. B.J.M. Buitink
04-12-1929 mw. M. Oosterwijk-Egging
04-12-1938 mw. J.A.M. Brugman-Smale
05-12-1939 dhr. J.B. Smeltink
05-12-1953 dhr. J.P.B.N. Linthorst
06-12-1943 mw. G.H.M. Hurenkamp-Havekes
09-12-1946 mw. W.B.M. Jansen-Tiemessen
11-12-1932 mw. W.H.M. Weijn-Schoenaker
15-12-1955 mw. B.G.J. Wagemans-Havekes
16-12-1934 mw. C. Timmer-Brugman
16-12-1955 dhr. M.W.A. Timmer
17-12-1949 dhr. M.G. Buitenhuis
18-12-1953 mw. B. In ’t Veld-Wijlhuizen
OOK IS JARIG:
Op vrijdag 4 december a.s. is tevens jarig onze pastoor Hans
Hermens. Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee
van harte en wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!

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

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur
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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 14 december a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
17 december a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
SAMEN SPAREN VOOR DE BOODSCHAPPENPAKKETTEN
VAN DE PLUS:
Net als voorgaande jaren wil Caritas en Diaconie samen sparen voor
de actie van de Plus. Onze plaatselijke Plus Imanse staat er heel
positief tegenover dat de zegeltjes die mensen niet voor zichzelf
gebruiken, bijeen worden gespaard voor boodschappenpakketten om
uit te delen. 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, uiteraard met
inachtneming van de coronaregels. Het is als het ware een gebaar
van: ‘Hartelijk omzien naar elkaar’. Als u de zegels die u bij uw
boodschappen krijgt niet gebruikt, kunt u ze in de doos (na 5
december) bij de Plus deponeren of bij Caritas in de brievenbus aan
de Kerkweg 2. Ook de familie Kleverwal, De Til 18 fungeert als
inzameladres. De actie is al begonnen en loopt tot en met zaterdag
30 januari 2021. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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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 waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde
groenten verbouwen. Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!
Wat is er aan de hand?
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo
massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000
ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied.
Hun meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die
ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land.
Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er
nauwelijks.
Wat willen we bereiken?
CAJED is een lokale organisatie in de regio Goma en werkt al
jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren
uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en
Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren.
Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis,
verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen
plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid
is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en daarmee voor het
leven van kinderen en jongeren.
Hoe doen we dat?
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond
beschikbaar gesteld.
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CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen
de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat
bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een
zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel.
De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken
en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding
voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen
en om voor de kinderen de gezondheidszorg te betalen in het lokale
ziekenhuis.
De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van
elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze
hun producten op de lokale markten goed verkopen.
Gedurende de hele maand december kunt u het envelopje met
uw bijdrage in de brievenbus doen van onze geloofsgemeenschap
bij Het Boshuis.
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.
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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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