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. 12
5 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

“ Verander in jezelf
wat je fout vindt bij anderen. ”

VIERINGEN:

Vieringen in Klarenbeek (lokatie Het Boshuis)
Zondag

17 okt. om 10.00 uur : woord- en gebedsviering ,
in De Kastanje,
m.m.v. Spirit

Zaterdag 30 okt. 11.00-16.00 uur : Bakkie Troost rond Allerzielen
Dinsdag

2 nov. om 19.00 uur : Allerzielenviering

Vieringen in Loenen
Zaterdag 16 okt. om 19.00 uur :
Zondag 24 okt. om 10.00 uur :

eucharistieviering
woord- en communieviering

Vieringen in Twello
Zondag
Zondag
Zondag

10 okt. om 09.00 uur :
17 okt. om 09.00 uur :
24 okt. om 09.00 uur :

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

OOGSTDANKVIERING GEBEDSVIERING BOSHUIS
Zondag 17 oktober a.s. , de derde zondag van de maand oktober
2021, zal in het teken staan van dankzeggen voor de oogst.
Wij hopen dan weer met velen van u ’s morgens om 10.00 uur in de
Kastanje bij elkaar te komen voor een woord- en gebedsviering, met
na afloop tijd voor ontmoeting, tijd voor koffie/thee met iets erbij.
Ons koor Spirit is al druk aan het oefenen binnen de huidige richtlijnen. Op hen mogen en kunnen we 17 oktober weer rekenen. Daar
zijn we natuurlijk heel dankbaar voor.
We hopen ook op u allen te kunnen rekenen. Deze viering willen we
namelijk graag ”aankleden” met producten van de rijke oogst van
eigen bodem. Doordat er op tijd een buitje viel, is er dit jaar enorm
veel gegroeid! We zouden het heel fijn vinden als u wat van deze
oogst met ons zou kunnen/willen delen. Op dinsdagmorgen 12
oktober tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u deze producten dan
afgeven bij de parochiezaal (Beuk)
Naast de aankleding van de Kastanje willen we ook graag wat
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oogstdankmandjes maken, die na afloop van de viering als groet van
ons allen weggebracht kunnen worden naar onze medemensen. We
hopen dat we samen van een rijke oogst kunnen genieten. De oogst
kan dus heel veel en heel gevarieerd zijn, maar ook minimaal.
Aardappelen, appels, peren, boontjes, jam, appelmoes, bloemen,
mais, dennenappels, beukennootjes, kalebassen, enz. Alle producten
van eigen bodem zijn van harte welkom.
Wat vragen wij van u
* Materiaal om Het Boshuis aan te kleden: bloemen, siergrassen,
maisstengels, bonen, rode bieten, etc.
* Potjes jam, appelmoes, peren, noten, etc.; kortom materialen om
in de oogstmandjes te doen.
* Iets om te proeven na afloop van de viering.
* Namen van (zieke) mensen die u zo’n oogstdankmandje zou
willen geven.
* Namen van mensen die zo’n mandje weg zouden willen brengen.
Durft u, kunt u het nog niet aan om de viering te bezoeken? Via live
stream kunt u ook meevieren (zie berichtgeving elders in deze
nieuwsbrief)
We vragen deze keer misschien veel van u, maar samen delen voelt
goed, geeft onze geloofsgemeenschap groeikracht, Spirit.
We rekenen op u. Hopen op een rijke oogst.
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.
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GEBEDSINTENTIES:
Zondag 17 okt. : 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
Gerardus Theodorus Wilhelmus Revenberg
overleden ouders Arts-Berenschot
GEVRAAGD : BEZORGERS(STERS) VAN DE NIEUWSBRIEVEN EN CLARA’S
Voor 3 plekken zoeken we nog rondbrengers van de Nieuwsbrieven
en Clara’s. Dat zijn:
 Het begin van de Broekstraat;
 De Cederweg met een klein stukje Bosweg;
 De Lariksweg met een klein stukje Bosweg.
Dit kan gedaan worden door kinderen van de basisschool van groep 6
t/m groep 8 en/of door volwassenen. De rondbrengers kunnen de
Nieuwsbrieven en Clara’s (meestal eens in de drie weken) afhalen op
een vast adres, maar ook is het mogelijk dat die thuis worden
bezorgd. In het laatste geval meestal op de woensdag.
Wie zich geroepen voelt om dit te gaan doen, kan zich aanmelden bij
Hans van Sterkenburg; tel.nr. 055 3011212.
KOSTER VAN DE MAAND OKTOBER:
Dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
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GROTE INZAMELING VOOR SPORTCLUB KLARENBEEK
ZATERDAG 9 OKTOBER A.S.:
Al vele jaren worden er in Klarenbeek en omgeving oude metalen
ingezameld.
Met de opbrengsten van deze acties hebben we al vele goede doelen
in Klarenbeek financieel kunnen ondersteunen.
Sinds het najaar van 2019 worden er oude metalen ingezameld voor
Sportclub Klarenbeek. Onze sportclub is een weldaad voor ons dorp.
Voor heel veel kinderen, jongeren en volwassenen is het sporten een
mooie, gezonde invulling van hun vrije tijd. De sportclub moet flink
investeren in het terrasmeubilair en een geluidsinstallatie voor buiten.
Om de sportclub financieel te ondersteunen met deze noodzakelijke
investeringen hebben we 2 jaar de opbrengsten van de oude metalen
ten goede laten komen aan de sportclub.
Deze actie t.b.v. Sportclub Klarenbeek wordt op 9 oktober
aanstaande afgesloten met een grote inzamelingsdag.
Op zaterdag 9 oktober worden vanaf 9.30 uur bij u opgehaald:
 Metalen: ijzer, lood, zink, aluminium, koper, gereedschap.
 Elektromotoren en fietsen (zo mogelijk zonder banden).
 Witgoed: zoals wasmachines, drogers, vaatwassers.
 Accu’s en elektriciteitskabels.
U kunt natuurlijk ook zelf die dag uw spullen inleveren bij de
boerderij van Helmert Verbeek en Jeroen van Schaik
Henkenburgweg 4 Klarenbeek.
Het permanente inleveradres blijft:
Fam. Brugman Polveensweg 25 Klarenbeek.
Vanwege de gevaarlijke stoffen kunnen géén koelkasten,
diepvriezers en televisies ingeleverd worden.
Zet uw spullen s.v.p. niet aan de weg, wij komen deze thuis bij u
ophalen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het actiecomité inzameling oude metalen.
5

AGENDA: vrijdagochtend

09.00-10.00 uur

Inloopuurtje

BLOEMENGROET:
De bloemengroet vanuit de gebedsviering van zondag 19 september
j.l. is gebracht naar mevrouw Th. Timmer-van Mourik.
De Pastoraatsgroep
VERJAARDAGEN 65+:
09-10-1951 mw. A.T. Klarenbeek-Klomp
09-10-1956 mw. J.H. Dijkhof-Dashorst
11-10-1949 dhr. E.H.M. Koers
12-10-1940 dhr. H.J.G.M. Boerkamp
13-10-1955 mw. J.C. Huis in ’t Veld-Diks
14-10-1949 dhr. F.H.J. Berenschot
15-10-1935 dhr. W. Nijhof
18-10-1926 mw. E. Havekes-Vermeulen
18-10-1948 dhr. H.G.J. Huis in ’t Veld
18-10-1956 mw. T.H. Mulder-Hoekman
19-10-1955 dhr. H.A.L. van Gurp
19-10-1956 dhr. A.H.M. Brugman
21-10-1945 dhr. J.R.B.W. Krepel
21-10-1948 dhr. H.G. Harmelink
22-10-1930 dhr. G. Pelgrim
22-10-1953 dhr. W.J.M. van Beek
23-10-1945 mw. W.J.M. Harmelink-Hurenkamp
27-10-1940 mw. G.J.M. Scheerder-Kleverwal
28-10-1949 dhr. J.C.M. Bloem
COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 25 oktober a.s..
BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
28 oktober a.s. tussen 09.00 uur – 12.00 uur.
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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. Jansen-Verwaijen; tel.
055-301794; mailadres: gbm.jansen@gmail.com

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART
OVERDINKEL
Op zondag 17 oktober 2021 zal in Overdinkel voor de 109de keer de
Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema:
Nabijheid door verbondenheid.
In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een
wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige
Eucharistieviering om 11.00 uur in het park, maar er is geen
processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park
lopen en bij de kapellen een kaarsje opsteken.
Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk.
Voor kinderen zijn er tijdens de viering kinderactiviteiten in het park.
Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen
doorgang vinden.
De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op
donderdag 14 oktober en zaterdag 16 oktober om 19.00 uur.
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Op vrijdag 15 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan
open voor stil gebed.
Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te
mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de
intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr:
NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v.
Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van
het parochiecentrum mag ook, onder vermelding van uw naam, uw
intentie en “Gerardus bedevaart Overdinkel”.
Ook kunt u op 17 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen
door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en € 5,- voor
een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 RBRB
0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. “Kaars” en daarnaast
uw keuze voor de kaars en uw intentie.
Ook hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. De
doelen van dit jaar zijn: een ziekenhuis en voedselproject in Gambia
en een project in Sri Lanka voor kansarme kinderen. Hiervoor kunt u
geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer, onder
vermelding van “Missiecollecte 2021” of u kunt een envelop in de
brievenbus van het parochiecentrum doen onder vermelding van
“Missiecollecte 2021”.
Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is
vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten
8,50 euro. Verder is er op zondag 17 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.
een mogelijkheid om devotionalia te kopen eveneens in het
parochiecentrum naast de kerk.
Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf 4 oktober contact
opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur; telefoon 053-5381304.
Mocht u hiervoor belangrijke vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com
Graag tot ziens.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail:
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl
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