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. 1
5 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

“ Wie kijkt naar het verleden,
staat met de rug naar de toekomst.”

VIERINGEN:

Vieringen in Loenen
Zaterdag 9 jan. om 19.00 uur :
Zondag 17 jan. om 10.00 uur :
Zondag 24 jan. om 10.00 uur :

eucharistieviering
gebedsviering
oecumenische viering

Vieringen in Twello
Zondag 10 jan. om 10.00 uur :
Zondag 17 jan. om 10.00 uur :
Zondag 24 jan. om 10.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 17 JANUARI
IN DE P.K.N KERK TE VOORST:
Op zondag 17 januari zal er om 10.00 uur een oecumenische viering
worden gehouden in de PKN Kerk te Voorst. Deze viering wordt
gehouden in oecumenisch verband van de P.K.N kerken uit
Klarenbeek-Voorst-Wilp en de R.K geloofsgemeenschap OLV
Tenhemelopneming. In deze viering zullen pastor Wilma Steenbeek
en mevrouw Gerda Jansen voorgaan. Vier solisten
(vertegenwoordigers uit genoemde kerken) zullen de zang verzorgen.
Dit zal een viering zijn zonder kerkgangers. Wel bestaat de
mogelijkheid de viering live te beluisteren op www. Kerkomroep.nl

GEBEDSVIERING 24 JANUARI 2021:
De eerste viering in het nieuwe jaar die gepland stond voor 24 januari
2021 met daarna de nieuwjaarsreceptie gaat niet door!
Tot nader order, zodra het geoorloofd is, hoort/leest u van ons.
Locatieraad en Pastoraatgroep

KOSTER:
Dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610
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OVERLEDENEN:
Onze medeparochiaan de heer Gerard Hendrikus van der
Liende van de Goorweg in Klarenbeek
Geboren 30-4-1952 te Klarenbeek Overleden 11-12-2020 te Zwolle
Onze medeparochiaan de heer J.A. van Bussel
Nol van de Leigraaf in Klarenbeek
Geboren 09-08-1943 Overleden 23-12-2020
Dat zij mogen rusten in vrede.
Op woensdag 16 december 2020 is overleden onze medeparochiaan:
Antonia Franciska Koolman – Donkers op de leeftijd van 83
jaar. Zij was de dochter van het klompenmakersgezin Donkers.
In Klarenbeek geboren en getogen. Zij woonde samen met haar man
aan de Lariksweg; voorheen jaren met haar gezin aan de Hoofdweg.
Haar huwelijk met Bennie Koolman werd gezegend met vijf
kinderen. Zij was een lieve zorgzame moeder en oma voor haar
kinderen, haar kleinkinderen en achterkleinkind. Tonny was heel
creatief, goed met naald en draad, wat zij op haar beurt, heeft doorgegeven aan haar dochters.
Trouw was ze aan de welfare, vele borduurwerken en mooie kaarten
heeft zij daar gemaakt waar ook de geloofsgemeenschap dankbaar
gebruik van maakte. De kersttijd was voor haar een speciale tijd, om
in de sfeer te komen zong zij graag kersliederen met de kinderen.
Ook bezat zij de gave van de jodelkunst.
Tonny trok graag op met haar zussen; ze hechte erg aan haar familie.
Woensdag 23 december werd de afscheidsviering gehouden in Het
Boshuis. In genoemde viering werd gelezen uit het Bijbelboek
Spreuken over ”De sterke vrouw”, passend bij deze lieve vrouw,
moeder en oma. Aansluitend de begrafenis op het parochiële kerkhof.
Willen wij Tonny Koolman, haar man, kinderen, klein- en achterkleinkind, haar familie en allen die haar zullen missen in onze
gebeden gedenken. Moge Antonia Francisca Koolman – Donkers
rusten in vrede. Amen
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IN MEMORIAM: Gerardus Theodorus Wilhelmus

Revenberg
Maandagmorgen 14 december 2020, gaf onze medeparochiaan
Gerard Revenberg zich in vrede over aan zijn laatste reis, terug naar
Huis, naar het Goddelijk licht. Zijn levenskracht was sterk, maar zijn
lichaam was op, na 89 jaar van voluit leven. Zijn leven begon in het
Hooiland te Klarenbeek op 11 juli 1931. Hij groeide op als tweede in
een gezin met 3 broers en 4 zussen op een boerderij en het liefst
wilde hij boer worden. Na de landbouwschool vond hij werk bij een
boer in de Noordoostpolder in Rutten. Daar ging hij na zijn huwelijk
op 13 juni 1957 met Hermien Brinkman uit Twello pionieren.
Zij kregen samen zeven kinderen, waarvan de oudste tot hun grote
verdriet dood werd geboren. Waar Gerard ook woonde, er was altijd
een moestuin niet alleen om zijn gezin te voorzien van groente en
bloemen, maar ook uit zijn passie voor alles wat groeit en bloeit.
Nederlands grootste landbouwer: de Rijksdienst IJsselmeerpolders
werd na verloop van tijd zijn nieuwe werkgever en het gezin
verhuisde naar Lelystad. Een stad in opbouw en Gerard hielp mee
met bouwen. Hij was ook actief betrokken bij kerk en samenleving.
Het geloof gaf hem kracht en was een belangrijke leidraad in zijn
leven, ook bij en na het overlijden van zijn vrouw op 61-jarige
leeftijd. Na 40 jaar polderleven huwde hij Betsie Schoenaker, een
klasgenoot van vroeger en kwam hij in 1996 weer wonen in zijn
geboortedorp. Ook nu kwam er weer een moestuin en bloementuin.
Omringd door de vele kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben
ze nog ruim 24 jaar samen lief en leed mogen delen in Klarenbeek.
Gerard ging bij het grote koor en samen met Betsie hebben zij heel
wat vieringen bijgewoond en in heel wat weekendvieringen en ook in
rouw- en trouwvieringen hun hoogste lied gezongen. Ook was hij nog
een aantal jaren voorzitter van het koor en bracht hij nieuwe ideeën in
vanuit zijn pioniersachtergrond. De liefde voor Betsie, zijn kinderen
klein- en achterkleinkinderen zowel die van hem als die van Betsie,
was groot. Zij hadden er samen al bijna een dagtaak aan om alleen al
alle verjaardagen bij te houden zou je denken maar niets was minder
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waar. Alle dagen een rondje lopen, fietsen, op de kleinkinderen
passen, naar de tuin, naar het koor, konijntjes verzorgen voor de
dierenshow, enz. Het laatste levensjaar ging het allemaal wat minder
maar met name door de liefdevolle zorg van zijn vrouw heeft hij tot
het laatst toe thuis kunnen blijven.
Zijn afscheidsviering met aansluitend de begrafenis op het parochiële
kerkhof vonden plaats op zaterdag 19 december 2020. Moge Gerards
reis naar het Licht voorspoedig zijn. Moge hij rusten in vrede.

ADVENTSACTIE 2020:
De Adventsactie heeft € 340,-- opgebracht. Een heel mooi bedrag.
Hierbij zijn de rechtstreekse bankoverschrijvingen nog niet eens
meegerekend. Heel veel dank voor dit alles.
Het maakt mede mogelijk dat de 70 gevluchte gezinnen in Congo hun
eigen voedsel kunnen gaan verbouwen. Dat deden ze al in hun eigen
gebied toen ze nog niet gevlucht waren.
De moeders van elk van de gezinnen krijgen een startpakket voor
eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, kool, amarant
(een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel.
De grond is beschikbaar gesteld door de lokale parochie.
De groenten die ze over hebben kunnen ze bijv. verkopen in een
kraampje langs de weg. Die opbrengst maakt het weer mogelijk dat
kinderen weer naar school kunnen en ze gebruik kunnen maken van
de gezondheidszorg. Het geld voor dit doel wordt goed besteed.

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+:
03-01-1956 mw. W.M.J. Dijkhof-Leisink
06-01-1956 mw. H.T.J. Bouwmeester-Nieuwenhuis
10-01-1942 dhr. B.T.A. Brugman
10-01-1955 dhr. G.A.M. van Beek
13-01-1949 dhr. B.H.T. Kolkman
19-01-1944 dhr. J.F.L. Jansen
20-01-1939 dhr. H.W. van Schaik
20-01-1942 mw. A.H.T. Linthorst-Bloem
21-01-1951 mw. H.J.G. Brouwer-van Gurp
22-01-1946 mw. A.J.H. Schiphorst-Hullegie
22-01-1952 dhr. B.J.A. Bouwmeester
25-01-1946 mw. J.M. Hurenkamp-Meurs
28-01-1954 mw. A.J. Berenschot-Thomassen
29-01-1956 dhr. M.B.L.Timmer

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

GEVONDEN VOORWERPEN:
In de Mariakapel is een bril blijven liggen.

AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur
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COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 25 januari a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
28 januari 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/of de Clara blijven
ontvangen? Laat het ons even weten? JA/ NEE
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