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. 13
26 oktober 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

“ Wees geen slaaf van de wereld,
noch van uzelf. ”
H. Gerardus

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zaterdag 30 okt. 11.00-16.00 uur : Bakkie Troost rond Allerzielen
Dinsdag
Zondag

2 nov. om 19.00 uur : Allerzielenviering
28 nov. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering,
in De Kastanje, m.m.v. Spirit

Vieringen in Loenen
Zondag 31 okt.
Dinsdag
2 nov.
Zondag
7 nov.
Zondag 14 nov.
Zaterdag 20 nov.

om 10.00 uur :
om 19.00 uur :
om 10.00 uur :
om 10.00 uur :
om 18.30 uur :

woord- en gebedsviering
Allerzielenviering
eucharistieviering
woord- en communieviering
eucharistieviering

Vieringen in Twello
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

31 okt.
2 nov.
7 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.

om 09.00 uur :
om 20.00 uur
om 09.00 uur :
om 09.00 uur :
om 09.00 uur :
om 09.00 uur :

eucharistieviering
Allerzielenviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES:
Dinsdag
2 nov. : Anton en Toos Dolman-Scheerder
Henk Hulleman
Henk Scheerder
Maria Carolina Schoenaker-Brugman
Marty Wildenbeest
Tonny Wildenbeest
overleden familie Spijkerbosch-Beumer
overleden ouders : Hulleman-Weijn
Kleverwal-Jansen
Wildenbeest-Tijhuis
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NAMEN VAN MENSEN BIJGESCHREVEN IN HET
LEVENSBOEK VAN GOD:
Johanna Geertruida Dijkhof-van Bethlehem
07-07-1945
10-12-2020

75 jaar

Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
11-07-1931
14-12-2020

89 jaar

Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
01-08-1937
16-12-2020

83 jaar

Gerardus Wilhelmus Hendrikus Nieuwenhuis
08-09-1931
30-01-2021

89 jaar

Martinus Antonius Diks
02-02-1928

93 jaar

24-03-2021

Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte
25-3-1930
19-04-2021
91 jaar
Antonia Maria Johanna Brugman-Diks
19-4-1930
19-05-2021

91 jaar

Wilhelmus Nijhof
15-10-1935

85 jaar

07-10-2021
Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.
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IN MEMORIAM:
Op donderdag 7 oktober 2021 is overleden onze medeparochiaan:
Wilhelmus Nijhof op de leeftijd van 85 jaar.
Zijn hele leven woonde hij in zijn geboortehuis aan de Elsbosweg.
Hij groeide op in groot gezin. Na zijn huwelijk met Marietje
Berenschot bleven zij er wonen samen met de ouders van Wim.
Dit huwelijk werd gezegend met drie dochters. Eén van de dochters
bleef wonen in het ouderhuis, samen met Wim en Marietje.
Er werden kleinkinderen geboren, waar ze beiden van hebben
genoten. Een handige man, vader en opa die van alles en nog wat
knutselde. Het kon zo gek niet zijn of hij kreeg het voor elkaar.
De kinderen hebben uren bij hem in de schuur doorgebracht waar zij
dan uitleg kregen van pa! Wim was vrijwilliger bij het Rode Kruis.
In onze geloofsgemeenschap is hij twaalf jaar koster geweest en
mocht hij voor trouwe dienst als “sleuteldrager” van de kerk het
kostersinsigne ontvangen! Als trouwe kerkgangers waren zij er
altijd. De ontmoeting met mede parochianen onder het genot van een
kopje koffie werd als fijn ervaren.
Na een mooi leven hier op aarde heeft de al Goede God hem nu thuis
gehaald in Zijn hemelse woning. Zijn aardse leven is niet voor niets
geweest. Al het goede wat een mens nalaat is waardevol en zal
waardevol blijven.
Op woensdag 13 oktober was er gelegenheid afscheid te nemen in
Het Boshuis. De afscheidsviering gehouden op donderdag 14 oktober
in het crematorium Heidehof te Apeldoorn.
Willen wij Wim Nijhof, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn
familie en allen die hem zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Wilhelmus Nijhof rusten in vrede. Amen
KOSTER VAN DE MAAND :
Oktober : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
November : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
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ALLERZIELEN 2021:
BAKKIE TROOST
Zaterdag 30 oktober wordt er tussen 11.00 en 16.00 uur een
Bakkie Troost geschonken aan bezoekers van ons opnieuw tot leven
gekomen parochiële kerkhof.
Onze geliefde doden, zij blijven leven ook al zijn zij gestorven.

ALLERZIELEN
Dinsdag 2 november a.s. -Allerzielen- hopen wij weer met velen van
u samen te komen in het Boshuis -ons kerkgebouw - aan de Kerkweg
2. Aanvang van de gedachtenisviering is om 19.00 uur. Vanaf 18.30
uur is het Boshuis geopend. Tijdens dit samenzijn in licht en warmte
staan we stil bij de leeggevallen plekken in ieders leven. Bij binnenkomst kunt u in stilte een lichtje opsteken voor een voor u speciaal
iemand. In het bijzonder herdenken wij deze avond de mensen, waarvan wij -in het Licht van het geloof- tussen twee november 2020 en
twee november 2021 afscheid hebben genomen.
Mensen van de Avondwakegroep en uitvaartvrijwilligers gaan samen
met het koor Spirit voor. Na afloop van de viering kan er een bezoek
gebracht worden aan het verlichte parochiële kerkhof en/of aan het
Heidepark . Ook de Maria kapel zal tot 21.00 uur open zijn.
Graflichtjes (€ 1,--) zijn in het Boshuis voorradig. Hier is ook na
afloop gelegenheid om een kopje koffie /thee te drinken en elkaar te
ontmoeten.
Zoals de voorschriften nu zijn, zal aan u bij de ingang niet gevraagd
worden naar de QR code. Wel wordt u gevraagd bij binnenkomst de
handen te desinfecteren en elkaar de ruimte te geven.
Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging wordt u dringend gevraagd
thuis te blijven. Zo proberen we het samen zo veilig mogelijk te
houden, met de intentie dat we zo verantwoordelijk samen kunnen
vieren. U bent allen van harte welkom.
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OOGSTDANKVIERING :
Dank u wel dat u met zovelen aanwezig was in de oogstdankviering
van zondag 17 oktober. In de Kastanje die we aangekleed hadden
met oogstproducten van eigen bodem. -We- Het was met name onze
bloemversiergroep: Riet, Ria en Betsie die er een rijke bijzondere
oogstdankversiering in Het Boshuis van hebben weten te maken.
De laatste bloemen uit de pluktuin, samen met de ingebrachte oogst
en de creativiteit van de dames zorgden voor een bijzonder sfeervol
Boshuis. Heel veel dank hiervoor. Naast de aankleding van de
Kastanje hebben de bloemendames ook nog 7 oogstdankmandjes
weten te maken, die na afloop van de viering weggebracht konden
worden. De oogst was dus groot en heel gevarieerd. Aardappelen,
appels, peren, boontjes, jam, appelmoes, bloemen, mais, dennenappels, beukennootjes, kalebassen, mais, walnoten, enz. enz.
We hadden u ook gevraagd naar : *Namen van (zieke) mensen die u
zo’n oogstdankmandje zou willen geven en *Namen van mensen die
zo’n mandje weg zouden willen brengen. Aan beide verzoeken is
spontaan gehoor gegeven. Dankjewel hiervoor en we hopen
natuurlijk dat u dit ook in de toekomst blijft doen.
Voor het eerst kon u ook via live stream mee vieren. Op wat kinderziektes na is dat ook allemaal prima verlopen. Het fijne hiervan is
ook dat je het later nog eens op jouw tijd opnieuw kunt bekijken.
Uitzending gemist? Onbekend? Hoe? Waar? (Zie berichtgeving
elders in deze nieuwsbrief.)
Ook de Allerzielenviering op 2 nov. a.s kunt u via live stream
meevieren. Samen delen voelde/voelt goed, geeft onze geloofsgemeenschap groeikracht, Spirit.
Ook aan de oproep om nieuwsbrieven rond te brengen, hebben 3
mensen spontaan gehoor gegeven. Heel fijn dat we elkaar zo kunnen
blijven bereiken.
De volgende mensen hebben als groet van ons allen een oogstdankmandje ontvangen: Arnold Kienhuis, Marietje Nijhof, Dinie van de
Linde, Gerda en Bernard Brugman, Gouden bruidsparen: Joop en
Bets Huisman, Frans en Ans Ganzevles, Briljanten bruidspaar
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Marie en Antoon Schoenaker.
Bij de koffie hebben we tot slot allemaal iets kunnen proeven van de
Klarenbeekse huisnijverheid (jam).
God zij dank hebben we met ons allen mogen genieten van een
geslaagde oogstdankviering.
VRIJWILLIGERSAVOND:
Op de tweede vrijdag van september houden we normaliter onze
jaarlijkse dankjewel-avond. Vanwege de Corona was dat dit jaar dus
helaas niet het geval. Wij hopen deze avond nu op vrijdag de
negentiende november wel te kunnen vieren.
Alle vrijwilligers van onze R.K.-geloofsgemeenschap, van begraafplaats Het Heidepark en Het Boshuis zijn afgelopen week van harte
uitgenodigd voor deze gezamenlijke vrijwilligersavond, die dus
wordt gehouden op vrijdag 19 november a.s..
Zoals de voorschriften nu zijn, zal aan u bij de ingang van de zaal
gevraagd worden naar de QR code of een geldige papieren versie of
een bewijs dat u goed getest bent. Dit laatste bewijs mag niet ouder
zijn dan 24 uur. Hebt u geen uitnodiging ontvangen en bent u wel
vrijwilliger, laat dat ons dan a.u.b. weten. Dit aangeven via de mail:
secretaris@hetboshuisklarenbeek.nl, of telefonisch bij een van de
bestuursleden. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
KOFFIE/THEE DRINKEN:
Zondag 28 november a.s. zal er na afloop van de viering voor ons
allen koffie en thee worden geschonken. Wij hopen dat dan velen van
u elkaar mogen ontmoeten.
Pastoraatsgroep
AANKLEDING KASTANJE:
28 nov. : mw. T. Haagen en mw. D. Huisman
COLLECTANT: 28 nov. : dhr. F. Kremer
LECTOR: 28 nov. : mw. M. Rutenfrans
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GEBEDSINTENTIES:
Zondag 28 nov.: Geertruida Johanna Aleida Boerkamp-Roodink
Aleida Johanna Bouwmeester-Kobussen
Antonia Maria Johanna Brugman-Diks
Johanna Geertruida Dijkhof-Bethlehem
Martinus Antonius Diks
Sint Jozef Theodorus Diks
Hendrika Johanna Diks-Scheerder
Wilhelmina Maria Josephina Groot Koerkamp-Schutte

Hendrika Wilhelmina van Gurp-Hagen
Wilhelmus Johannes de Haan
Johanna Cecilia Kleverwal-Beekman
Hendrika Grada Kleverwal-Biezeman
Gerarda Maria Hendrika Kleverwal-Jansen
Antonia Franciska Hendrika Koolman-Donkers
Gerardus Wilhelmus Hermanus Nieuwenhuis
Wilhelmus Nijhof
Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
jgt. Albertha Franken-Revenberg

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.

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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GEBRUIK LIVESTREAM TIJDENS DE MAANDELIJKSE
GEBEDSVIERING:
Met ingang van de gebedsviering op 17 oktober a.s. kunt u deze
viering ook volgen via de livestream van Het Boshuis.
Om een livestream te kunnen gebruiken heeft u een computer, laptop
of telefoon nodig met een internetaansluiting.
Stap 1: Kies: www.hetboshuisklarenbeek.nl
Stap 2: Druk op de button: livestream (in de balk geheel rechts)
Stap 3: Vul het wachtwoord in: Maria en druk op Enter.
Stap 4: U kunt nu de dienst volgen.

VERJ AARDAGEN 65+:
30-10-1937 mw. G. Diks-Boerkamp
01-11-1946 dhr. G.J.A. Hurenkamp
01-11-1948 mw. W.A.G. Berends-Hurenkamp
01-11-1951 dhr. R. Nijenhuis
01-11-1956 dhr. J. Lieferink
04-11-1941 dhr. P.G.J. Hurenkamp
04-11-1954 dhr. H.J.W. Hobert
04-11-1956 mw. J.C.M. Hulleman
05-11-1953 dhr. W.G. in ’t Veld
06-11-1936 dhr. J.J.G. Revenberg
08-11-1934 mw. D. Spijkerbosch-Beumer
08-11-1950 dhr. W.B.H. Vredegoor
11-11-1939 dhr. W.Th.M. Breden
11-11-1944 dhr. F.W. Borgonje
11-11-1956 mw. J.T.E. Roodink-van Schaik
14-11-1952 mw. M.G.E. Harmelink-Arts
16-11-1948 dhr. A.S. Hollander
18-11-1945 mw. W.A.H. van Sterkenburg-Frunt
18-11-1951 dhr. B.A.J. Modderkolk
23-11-1940 mw. J.A.B. Bouwmeester-Hurenkamp
25-11-1943 dhr. A.H. Boerkamp
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25-11-1949
27-11-1941
27-11-1948
27-11-1954
30-11-1954
03-12-1956

mw. E.G.J. Huisman-Huisman
mw. G.H.W. van Schaik-Streppel
mw. J.C. Hoffmans-Gruben
dhr. J. Bar
dhr. B.J.M. Buitink
dhr. A. Kok

AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 5 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 29 november a.s.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
2 december 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.
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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 zingen verbindt”

Vooraankondiging kerstsamenzang 2021.
Op zondag 12 december 2021 de derde zondag van de Advent
bent u om 18.30 uur van harte uitgenodigd in het Boshuis te
Klarenbeek. In deze Oecumenische Kerstsamenzang zingen en
bidden we samen in voorbereiding op het kerstfeest. Onder
begeleiding van Muziekvereniging Klarenbeek en het koor Spirit
worden de traditionele kerstliederen samen met u gezongen.
De richtlijnen van het RIVM worden hierbij uiteraard in acht
genomen (QR-code niet nodig-zingen is toegestaan).
Zet het alvast in uw agenda.
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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 de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE
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