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. 2
26 januari 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

“ De kracht van vandaag ligt in wat je gisteren geleerd hebt. ”
Z. Moeder Teresa van Calcutta

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen (max. 30 personen / vooraf aanmelden)
Zaterdag
30 jan. om 19.00 uur:
Zaterdag
6 febr. om 19.00 uur:
Zondag
14 febr. om 10.00 uur:
(As)woensdag 17 febr. om 19.00 uur:
Zaterdag
20 febr. om 19.00 uur:

eucharistieviering
eucharistieviering
woord- en communieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

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

31 jan. om 10.00 uur: eucharistieviering
7 febr. om 10.00 uur: eucharistieviering
om 12.00 uur: kinderzegen
Zondag
14 febr. om 10.00 uur: eucharistieviering
(As)woensdag 17 febr. om 09.00 uur: eucharistieviering
Zondag
21 febr. om 10.00 uur: eucharistieviering
OVERLEDEN:
Onze medeparochiaan Carolina

Maria Wilhelmina Timmer

– Brugman (Lina).
Ze woonde in “Het Grotenhuis” te Twello.
Geboren 16-12-1934
Overleden 09-01-2021
Dat zij moge rusten in vrede.

KOSTER VAN DE MAAND :
Januari: dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
Februari: dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
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+:
30-01-1937 dhr. L.J.M. Koolman
31-01-1951 dhr. W. van den Berg
01-02-1942 mw. W.J.Elders-Dolman
01-02-1954 mw. J.M. Uwland-Willems
02-02-1928 dhr. M. Diks
03-02-1935 dhr. H.J. Lobbert
03-02-1942 dhr. W.J.Th. Bloem
03-02-1949 mw. A.G.M.A. Hendriksen-Beekman
04-02-1956 mw. A.M. Koers-Voskamp
07-02-1944 mw. A.H. de Croon-Franken
08-02-1939 dhr. B.G. Driessen
08-02-1952 mw. H.T. Dolman-Uit de Weerd
08-02-1955 dhr. P.H.M. Mascini
10-02-1945 mw. J.M. Pronk-Willemsen
12-02-1940 mw. M.M. Mulder-Bonekamp
12-02-1940 dhr. B.A.G. Elders
13-02-1955 dhr. W.J.A. van der Weerd
14-02-1927 mw. T. Klarenbeek-Jansen
14-02-1955 dhr. G.J.W. Heuvink
15-02-1939 mw. W.M.P. de Haan-Mulder
15-02-1947 dhr. P.R. Buitenhuis
18-02-1955 mw. H.J.P. Koot
20-02-1941 dhr. W.J. Harmelink
22-02-1949 mw. G.F.M. Hulleman-Mulder
22-02-1952 mw. C.T. van den Berg-Mulder
23-02-1949 dhr. M.J. Boerkamp
23-02-1956 dhr. A.L. van Zeist
24-02-1953 mw. E.J. Harmsen-Boers
24-02-1953 dhr. J.H. Vredegoor
26-02-1932 mw. E. Westen-Weijn
26-02-1934 mw. G. Buiting-Haarman
26-02-1945 dhr. H.J.G. Koolman
OOK IS JARIG:
Op vrijdag 26 februari a.s. is tevens jarig onze em. pastor H.M.
Hofstede. Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van
harte en wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
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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
INLOOPUURTJE:
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen heeft de pastoraatsgroep
besloten om tot nader order niet meer op de vrijdagochtend bij elkaar
te komen om te vergaderen, maar via de mail met elkaar te
communiceren. Dit betekent dus ook, dat het inloopuurtje van 9.00
uur tot 10.00 uur komt te vervallen. Als u vragen heeft kunt u ons
natuurlijk persoonlijk benaderen.
De pastoraatsgroep
COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 4 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 22 februari a.s..
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag 25
februari a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
OECUMENISCHE OMROEP 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, familie-lid 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. Jansen-Verwaijen; tel. 055301794; mailadres: gbm.jansen@gmail.com
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