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. 9
30 juni 2020

Drs. J.H.T.P.M. ( Hans) Hermens, pastoor
Liturgie. 0571-273160 / 06-46104246
Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris
Liturgie. 06 22779544
Drs. I. (Ivan) Kantoci, p.w.
Gemeenschapsopbouw.
0571-261914 / 06-21828954
Drs. W.C.J. (Wim) Vroom, p.w.
Catechese. 0578-617806
Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
Diaconie. 06 16912727
Mariska Litjes, medewerkster
Kindercatechese. 055-5266500

“ Alleen liefde is bij machte een vijand tot vriend te maken.”
Martin Luther King

VIERINGEN:
Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een live-uitzending van
een (besloten) eucharistieviering vanuit de Antonius Abt kerk
van Loenen. De viering wordt verzorgd door ons pastoraal team.
OPNIEUW “VIEREN EN ONTMOETEN” IN ONZE
GELOOFSGEMEENSCHAP:
Ruim vier maanden zijn we niet bijeen geweest om samen onze
maandelijkse gebedsdienst te vieren.
Nu de regels wat versoepeld zijn, denken we er over om op zondag
16 augustus voorzichtig op te starten. We willen dan een Mariaviering voorbereiden. (De ker(k)misviering gaat dit jaar niet door!)
Alles natuurlijk met in achtneming van de voorgeschreven regels.
Willen we een gebedsdienst houden dan betekent dat nog al wat….
* Voor 1 september is er zeker géén koor.
* Muziek op CD is mogelijk (mensen mogen niet meezingen).
* Bij binnenkomst wordt uw naam genoteerd.
* Bij binnenkomst uw handen ontsmetten en u wordt naar de plaats
gewezen.
* De anderhalve meter moet worden aangehouden.
Heeft u er behoefte aan samen te komen? Durft u het aan?
Graag willen we uw reacties weten….
A.u.b. zo snel mogelijk …. uiterlijk vóór 14 juli!
Als er niet voldoende op wordt gereageerd kunnen we ook géén
voorbereidingen treffen!
En bij te weinig deelname gaat de viering niet door!
Reacties per telefoon of per mail op het secretariaat (dinsdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur).
Bellen naar de leden van de Pastoraatsgroep kan natuurlijk ook!
Vriendelijke groet,
Lokatieraad en Pastoraatgroep
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UITSTEL JUBILEUMFEEST 100 JARIG BESTAAN
BASISSCHOOL DE KOPERMOLEN:
In januari van dit jaar bestond Basisschool De Kopermolen in
Klarenbeek 100 jaar. Dit heuglijke feit zou gevierd worden in
september. De school was al druk bezig te bedenken hoe ze aan deze
dag invulling wilden geven, maar helaas zorgt het Coronavirus voor
roet in het eten en zal het vieren van het 100 jarig bestaan tot volgend
jaar worden uitgesteld.
We gaan er in september 2021 natuurlijk alsnog een fantastisch feest
van maken!
KOSTER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
VERJAARDAGEN 65+:
06-7-1951
dhr. T.J.M. Havekes
07-7-1930
dhr. A. Schoenaker
07-7-1936
mw. B. Driessen-Kruitbosch
07-7-1945
mw. J.G. Dijkhof-Bethlehem
07-7-1947
mw. G.G.M. Buitenhuis-Jansen
07-7-1951
mw. G.H.M. Jansen-Verwaijen
09-7-1946
mw. J.M.M. Vredegoor-Oldemaat
11-7-1931
dhr. G. Revenberg
11-7-1953
mw. J.A.G. Veeneman-Jansen van der Sligte
15-7-1948
dhr. J.W.M. Huisman
18-7-1948
dhr. A.J.G. Kienhuis
19-7-1940
mw. E.G.J. Sanders-de Valk
22-7-1940
dhr. L. Scheerder
22-7-1951
mw. H.A. Dolman-Dashorst
23-7-1944
dhr. J.G. van Sterkenburg
OOK IS JARIG:
Op vrijdag 17 juli a.s. is tevens jarig onze pastor Sebastian.
Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van harte en
wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
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AGENDA:
vrijdagochtend
09.00-10.00 uur
Inloopuurtje
Tijdens de vakantieperiode is er een inloop uurtje op 17 juli,
31 juli en 14 augustus.
COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 20 juli a.s.
Het secretariaat is gedurende de vakantieperiode gewoon op
dinsdagochtend bereikbaar.
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag 23 juli
a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
Kun je niet i.v.m. vakantie, regel dan iemand anders die dit voor je
wil doen.
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 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 -vrijwilligepresentatoren/-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. Jansen-Verwaijen; tel.
055-301794; mailadres: gbm.jansen@gmail.com
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