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. 14
30 november 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

“ Snijd nooit door wat je losknopen kunt. ”

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG 2021 WEDEROM
GEANNULEERD:
Voor de tweede keer heeft de werkgroep Oecumenische KerstSamenZang helaas moeten besluiten de viering van 12 december te
annuleren. De voorbereidingen waren in volle gang, maar gezien de
maatregelen en het sterk stijgende aantal coronabesmettingen is een
viering uitgesloten. Uiteraard hopen zij van harte 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.
Zaterdag 25 dec. om 10.00 uur : gebedsviering Kerstmis

Vieringen in Loenen
Zaterdag 18 dec. om 18.30 uur : eucharistieviering

Vieringen in Twello
Zondag
Woensdag
Zondag
Zondag

5 dec.
8 dec.
12 dec.
19 dec.

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

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
doopviering

KOSTER VAN DE MAAND DECEMBER:
dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 28 nov. j.l.
is gebracht naar de heer en mevrouw Herman en Annie LobbertHaarman en naar mevrouw A. Lieferink-Bourgonjen.
De Pastoraatsgroep
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IN MEMORIAM:
In de nacht van vrijdag 12 november 2021 is overleden onze
medeparochiaan: Hermanus Johannes Gerhardus Koolman, op de
leeftijd van 76 jaar. Zijn hele leven woonde hij in Klarenbeek.
Hij groeide op in een groot gezin met 11 kinderen. Na zijn huwelijk
met Ria voor ’t Hekke woonden zij gedurende bijna 50 jaar aan de
Cederweg. Dit huwelijk werd gezegend met één dochter en twee
zonen.
In het gezin kwam er intens verdriet toen op 20-jarige leeftijd zoon
Bastiaan door een tragisch ongeval om het leven kwam. Harry kreeg
zelf een ernstig ongeluk met de vrachtwagen, waar hij wonder boven
wonder doorheen gekomen is. Later werden er vier kleinkinderen
geboren, waar Harry ook weer bijzonder van mocht genieten. Hij
ging niet bij de pakken neerzitten.
Harry was een mensenmens, had vele contacten, zoals vrijwilliger bij
het Rode Kruis. Jarenlang is hij verzorger geweest bij het eerste elftal
van de voetbal. Vijfentwintig jaar ambulancechauffeur bij de
Nijmeegse vierdaagse. Daarvoor kreeg hij samen met Ria een
koninklijke onderscheiding: ”Lid in de orde van Oranje-Nassau”.
In onze geloofsgemeenschap hielp hij met boekjes vouwen en nieten
voor bijzondere vieringen. Harry kon genieten van de kleine dingen
in het leven. Harry was altijd vrolijk en goed gehumeurd.
De laatste jaren werden moeilijk voor hem; zijn geheugen liet hem in
de steek. Maar dankzij de liefdevolle zorg van zijn vrouw, hulp en
steun van velen, is Harry in zijn eigen huis rustig ingeslapen.
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 17 november werd de afscheidsviering gehouden in
Het Boshuis. Aansluitend is zijn lichaam te ruste gelegd in het graf
bij zijn zoon Bastiaan op onze parochiële begraafplaats.
Willen wij Harry Koolman, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen,
zijn familie en allen die hem zullen missen in onze gebeden
3

gedenken.
Moge Hermanus Johannes Gerhardus Koolman rusten in vrede.
Amen

OVERLEDEN:
Op de leeftijd van 60 jaar dhr. M.J. Ganzevles van de Welvaart
Op de leeftijd van 88 jaar dhr. T.J. Buiting van de Doorvaart
Op de leeftijd van 91 jaar mw. H.J. Paalman-van Mourik
Moge hun reis naar het Licht voorspoedig zijn.

KOOR SPIRIT IS TOE AAN VERNIEUWING:
Het verwarmt je hart, wanneer je elkaar ontmoet.
Na anderhalf jaar Corona is Zangkoor Spirit weer gestart met de
repetities. Zingen maakt je blij en is goed voor lichaam en geest.
Daarom nodigen wij je uit om mee te zingen in het koor.
Neem broer, zus, echtgenoot, vriend, buurvrouw of buurman mee.
Loop gerust eens binnen tijdens een repetitie, in de pauze is er tijd
voor koffie, thee en een praatje.
Het koor is op zoek naar muzikale begeleiding van pianist, orgel,
gitaar, of ander instrument.
Het koor zingt 1x per maand bij de gebedsviering en een 6-tal keren
in verzorging- en verpleeghuizen.
Wat is er mooier… als hechte groep, samen te vieren.
Vernieuwing is nodig om te blijven bestaan, daarom zijn wij opzoek
naar jou. Kom doe mee, met zang of ander muzikaal talent;
iedereen is welkom.
Info tel 055 5062591.

AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur
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ADVENTSACTIE 2021 GEZONDE START
VOOR MOEDER EN KIND
VERBETEREN VAN DE GEBOORTEZORG IN SOMALIË
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge
kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt
ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een
derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke,
kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
We zij dus op de goede weg, maar we zijn er nog niet. In Somalië
bijvoorbeeld, horen de sterftecijfers onder moeders en baby’s tot de
hoogste ter wereld: een op de 18 Somalische vrouwen overleeft de
zwangerschap of bevalling niet. En een op de zeven kinderen in
Somalië haalt zijn vijfde verjaardag niet.
Met dit project kunnen we in de stad Burdhubo en de omliggende
kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding
bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150
pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij als
doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan
vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.
Uw financiële bijdrage voor dit project kan voor deze mensen in
Somalië een wereld van verschil maken.
Tot half januari 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: verbetering
geboortezorg in Somalië . Uw bijdrage is enorm welkom.

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+:
04-12-1929 mw. M. Oosterwijk-Egging
04-12-1938 mw. J.A.M. Brugman-Smale
04-12-1956 mw. G.H.M. Hafkamp
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
16-12-1955 dhr. M.W.A. Timmer
17-12-1949 dhr. M.G. Buitenhuis
OOK IS JARIG:
Op zaterdag 4 december a.s. is tevens jarig onze pastor Hans
Hermens. Wij, als geloofsgemeenschap, feliciteren hem hiermee van
harte en wensen hem nog vele goede en gezonde jaren toe!
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.
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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COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 14 dagen. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 13 december a.s..
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
16 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.
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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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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