
Martinusdag 2018. 
 

Hierbij nodigen we u graag uit om deel te nemen aan de Martinusdag 2018,  

die op zondag 18 november in onze vertrouwde locatie van InteraktContour 

aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe zal plaatsvinden. 

De leuke en inhoudsvolle activiteiten dragen zorg voor bezinning en gezelligheid 

en zullen er voor zorgen dat het ook dit jaar voor alle deelnemers weer een 

interessante en gezellige dag zal worden. 

 

  

Het glas-in-loodraam in de voormalige Martinuskerk in Epe. 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we er dit jaar voor gekozen om nog 

niet alle details van het programma voordien aan te kondigen. We kunnen u nu al 

wel vertellen dat er zowel ruimte zal zijn voor mensen die graag actief meedoen 

als voor mensen die graag wat meer de spreekwoordelijke kat uit de boom 

kijken. U zult zien dat er ruimte zal zijn voor bezinning, gebed, creativiteit, zang, 

toneel, eten en drinken. 

 

We willen die dag ook samen gaan lunchen. 

Hiervoor willen we vragen dat iedereen die dag zelf iets te eten meebrengt,  



met de nadruk op iets omdat we anders te veel eten zullen hebben. 

Het is de bedoeling dat alle meegenomen etensspullen geplaatst zullen worden 

op een grote tafel, die daarmee een waarschijnlijk zeer gevarieerd buffet zullen 

gaan vormen. Samen met de andere deelnemers richt u dus zelf het buffet in.  

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een belegd broodje of boterham, stukjes 

kaas of worst, een beetje salade, wat fruit, crackers of een toetje.    

Neem vooral niet teveel mee; als iedereen voor maximaal twee personen iets 

meeneemt, hebben we waarschijnlijk al meer dan voldoende. 

De organisatoren van deze Martinusdag zorgen voor koffie en thee tijdens deze 

dag. Dat hoeft u dus niet mee te brengen. 

 

De inloop voor de Martinusdag start om 10.00 uur, waarna we om 10.30 uur 

beginnen. De Martinusdag zal rond 15.00 uur afgelopen zijn. 

 

Om de Martinusdag goed te kunnen organiseren, wil de organiserende 

werkgroep graag weten hoeveel mensen men op de 18e november kan 

verwachten. 

Daarom verzoeken we u om onderstaande opgavestrook in te vullen en uiterlijk  

10 november af te geven bij de familie Epping, p.a. de kookwinkel Koken & 

Trends, Hoofdstraat 64, Epe.   

U kunt u ook opgeven door uw naam en die van eventuele andere deelnemers 

per mail te zenden aan epe-heerde@franciscusenclara.com . 

 

We hopen op 18 november velen van jullie te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Locatieraad en denktank  

van de R.K. geloofsgemeenschap Martinus Epe-Heerde 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrook Martinusdag  zondag 18 november 

 

Ik/wij, ……………………………………………………………………………………………………..………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………...… 

 

…….…………………………………………..……………………………………………………………………… 

(S.v.p. uw naam of meerdere namen invullen.) 

wil/willen graag deelnemen aan de  Martinusdag op 18 november. 

 

Ik/wij zal/zullen zorgen voor een bescheiden bijdrage aan het buffet . 

 

 

 
(Deze strook s.v.p. uiterlijk 10 november inleveren bij de kookwinkel Koken & Trends, 

Hoofdstraat 64, Epe.)   


