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. 7
8 juni 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

“ Piekeren is net als schommelen.
Je bent wel bezig, maar je komt niet van je plaats.”
H. Dominicus

VIERINGEN:

Oecumenische viering in Klarenbeek (vooraf aanmelden)
Zondag

27 juni om 10.00 uur : in de protestante kerk

Vieringen in Loenen (vooraf aanmelden)
Zondag
Zaterdag
Zondag

13 juni om 10.00 uur : woord- en communieviering
19 juni om 19.00 uur : eucharistieviering
27 juni om 10.00 uur : gebedsviering

Vieringen in Twello ( vooraf aanmelden)
Zondag
13 juni
Zondag
20 juni
Donderdag 24 juni
Zondag
27 juni

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

eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering
eucharistieviering

IN MEMORIAM Antonia Maria Johanna Brugman - Diks
Op woensdag 19 mei 2021 is overleden in de Martinushof in Twello
onze medeparochiaan: Antonia Maria Johanna Brugman - Diks.
Toos werd geboren in een groot gezin van zeven kinderen aan de
Woudweg en is opgegroeid in Klarenbeek. Haar jeugd stond in het
teken van werken. Meehelpen op de boerderij, want haar moeder
stond er alleen voor nadat haar vader veel te vroeg is overleden.
De oorlogsjaren waren zwaar voor het gezin.
Toos kon goed leren, maar dat was er niet bij!
Ze trouwde met Hans Brugman, geboren aan de Polveensweg en ze
gingen in Nijmegen wonen, waar hun drie zonen werden geboren.
Zij was een familiemens en ging graag op familiebezoek. Na de
pensionering van haar man in de jaren ’80 verhuisden ze naar Heino.
Daar hadden ze samen mooie jaren. Beiden waren actief in die
parochie. Zij hield zich vooral bezig met de bloemversiering.
Nadat haar man werd getroffen door enkele hart- en herseninfarcten,
heeft zij de zorg voor haar man op zich genomen. Ook haar jaren
begonnen te tellen, zij werd vergeetachtig en beiden hebben zij het
initiatief genomen om naar een aanleunwoning te verhuizen in
Beekbergen. In die zes jaar dat zij daar woonde heeft zij (mede door
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vrijwilligers die haar ophaalden vanuit Beekbergen) de maandelijkse
eucharistieviering in de parochiezaal nog kunnen bijwonen.
Jammer, maar het samenzijn heeft maar een half jaar mogen duren.
Haar man Hans overleed. Haar ziekte en het rouwen om het verlies
kon ze maar moeilijk verwerken. Nadat haar ziekte de overhand
kreeg, is zij verhuisd naar de Martinushof in Twello. Het geloof
betekende veel voor Toos, zij voelde haar einde naderen, haar leven
was voltooid. Zij heeft zelf nog om de ziekenzalving gevraagd en
volmondig het Onze Vader gebeden samen met de Pastoor. Omringd
door haar kinderen is zij op 19 mei rustig ingeslapen.
Op woensdagavond was er gelegenheid om afscheid te nemen en de
familie te condoleren. Donderdag 27 mei werd de afscheidsviering
gehouden in Het Boshuis. Tijdens genoemde viering lazen we een
gedeelte uit het evangelie van Lucas.
Wat neem je mee op je reis door het leven. Op de onbekende weg die
voor je ligt? Een rugzak die goed gevuld was met vele goede
eigenschappen als liefde, zorgzaamheid, vriendschap en
verbondenheid. Soms werd de last te zwaar! Gaandeweg moet je
loslaten en achterlaten. De kracht vinden om steeds met lege handen
en een open hart onderweg te zijn. Met Gods genade onderweg zijn,
dat was Toos haar levensreis.
Na de afscheidsviering is aansluitend haar lichaam te ruste gelegd in
het graf bij haar man op de parochiële begraafplaats.
Willen wij Toos Brugman – Diks, haar kinderen en kleinkinderen,
familie en allen die haar zullen missen in onze gebeden gedenken.
Moge Antonia Maria Johanna Brugman - Diks rusten in vrede. Amen
27 JUNI OECUMENISCHE VIERING IN KLARENBEEK:
Hoewel een ontmoeting met onze vrienden uit Seehausen er ook dit
jaar niet in zit, is er wel een oecumenische viering in de protestante
kerk van Klarenbeek. We zijn blij dat we deze viering samen kunnen
beleven. De viering wordt verzorgd door ds. Marrit Bassa en Agnes
Schiphorst. We hebben het over het thema “aanraking”. In coronatijd zijn veel aanrakingen en omhelzingen niet meer mogelijk.
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Toch is het goed om elkaar te omhelzen. Al is het op afstand, of
digitaal. Ook dat is oecumene, elkaar de hand reiken om samen op te
trekken! Geef je op voor deze viering of kijk en luister met ons mee
via kerkdienstgemist.nl
Opgave voor het bijwonen van de kerkdienst: kijk op pgkvw.nl
EEN LAATSTE GROET BRENGEN OP DE AFSCHEIDSPLEK:
Vorig jaar juni schreven we dat er plannen lagen voor het tot stand
komen van een afscheidsplek op ons parochiële kerkhof. Er moesten
nog wel de nodige voorbereidingen getroffen worden, zoals graven
die verplaatst moesten worden, bestrating aangelegd en een kruis
plaatsen. Het lijkt allemaal zo simpel, maar het moet allemaal wel
gebeuren. De graven zijn inmiddels in goed overleg met de rechthebbende families verplaatst, het straatwerk is gerealiseerd en het
Missiekruis zal een plek krijgen op de afscheidsplek.
Het is nog wel even puzzelen hoe dat op een goede, verantwoorde
wijze gerealiseerd kan worden. Het Missiekruis is een houten kruis
en het is wel de bedoeling dat het nog heel veel jaren dienst kan doen.
Maar het komt goed!
Nog even, voor alle duidelijkheid, een korte herhaling van dat wat we
met een afscheidsplek bedoelen. Met een afscheidsplek bedoelen we
een centrale plek met een kruisbeeld, waar op de dag van de
begrafenis, in alle rust, nog een laatste groet gebracht kan worden aan
de overledene. Op deze plek waar iedereen ruim om de overledene
heen kan staan, kan er dan aan de overledene de laatste eer bewezen
worden. De voorganger zal vervolgens op die plek de korte plechtigheid afsluiten. De overledene zal in kleine kring toevertrouwd
worden aan de aarde.
Mensen kunnen dus kiezen tussen 2 mogelijheden. Of allemaal
samen rond de kist staan of verspreid tussen de graven staan.
Bij het gesprek voorafgaande aan het afscheid kunnen deze twee
mogelijkheden overlegd worden. Onze doden blijven leven, ook al
zijn zij gestorven. Ons kerkhof blijft met behulp van de vele
vrijwilligers een mooie tuin van gedenken.
Locatieraad en pastoraatsgroep
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KOSTER VAN DE MAAND :
Juni : dhr. Geert Bloem, tel. 3011897
Juli : dhr. Martin Buitenhuis, tel. 3011610

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.

VERJAARDAGEN 65+:
13-6-1928
dhr. B. Schoenaker
13-6-1954
dhr. H.J.A. de Croon
15-6-1952
mw. H.J.M. Boks-Eektimmerman
16-6-1941
mw. M.C.E. Nijhof-Berenschot
16-6-1947
mw. E.S. Bloem-van Gurp
16-6-1956
dhr. A.T. Harmsen
19-6-1944
mw. L.M. Hurenkamp-Koers
19-6-1950
mw. I.M. Boswinkel-Janssen
21-6-1946
mw. A.J. Haagen-Rensen
24-6-1945
mw. H.J.M. Mulder-Tiedink
25-6-1956
mw. H.W.M. Wolters-Harmsen
30-6-1950
mw. E.G.M. Slief-Verwaijen
02-7-1949
dhr. J.A. Bouwmeester
02-7-1954
mw. W.A.M. Huis in ’t Veld-Schotman

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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AGENDA:
vrijdagochtend

Inloopuurtje

09.00-10.00 uur

COPY NIEUWSBRIEF:
Deze Nieuwsbrief is voor de komende 3 weken. Copy voor de
volgende Nieuwsbrief inleveren voor maandag 28 juni a.s.

BEZORGERS(STERS) NIEUWSBRIEF:
Bezorgers kunnen de eerstvolgende Nieuwsbrief afhalen bij de
familie Van Sterkenburg aan de Molenweg 37, op donderdag
1 juli 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
6

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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