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                 Nieuwsbrief nr. 1, januari 2021 

 
 

Een Zalig Nieuwjaar  !! 
 
Namens de locatieraad en de redactie wensen we u een Zalig Nieuwjaar. 
 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
 
Een nieuw jaar met een nieuw vaccin 
 
Een nieuw jaar vol gezondheid 
 
Een nieuw jaar met aandacht voor elkaar 
 
Een nieuw jaar vol vertrouwen 
 
Een nieuw jaar gevuld met hoop  
 
Een nieuw jaar met liefdevolle contacten 
 
Een nieuw jaar met wonderlijke momenten  
 
Een nieuw jaar met ongelooflijke meevallers 
 
Een nieuw jaar met doorzetters in de zorg 
 
Een nieuw jaar met grote dankbaarheid 
 
Een nieuw jaar met volhardend geloof in het goede 
 
Een nieuw jaar met geloof in een goede God 
 
Die ons dit jaar wil blijven leiden en ondersteunen 
 
Op weg naar een betere toekomst.  











ACTIVITEITENROOSTER 

R.K. EPE- VAASSEN 
 

 

Donderdag 31 dec. 17.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens 

maximaal 30 personen,  

u moet reserveren + mondkapje verplicht 

Via internet te volgen 

Zaterdag 02 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens 

maximaal 30 personen,  

u moet reserveren + mondkapje verplicht 

Via internet te volgen 

Zondag 10 jan. 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, diaken Dashorst 

maximaal 30 personen,  

u moet reserveren + mondkapje verplicht 

Via internet te volgen 

Zaterdag 16 jan. 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Sebastian,  

maximaal 30 personen,  

u moet reserveren + mondkapje verplicht 

Via internet te volgen 

Zondag 24 jan 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, diaken Dashorst 

maximaal 30 personen,  

u moet reserveren + mondkapje verplicht 

Via internet te volgen 

Zaterdag 30 jan 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian,  

maximaal 30 personen,  

vooraf aanmelding + mondkapje verplicht 

Zaterdag 06 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Hermens 

maximaal 30 personen,  

vooraf aanmelding + mondkapje verplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











SOCIAAL KAFHÉ 
 
December, de laatste maand, dit is een moment van einde maar ook van een nieuw begin. We 
vieren kerst in kleine kring en we laten langzaam 2020 los en zien hoopvol uit naar het naderbij 
komende 2021 waarin weer meer mogelijk gaat worden door de virusvaccinatie.   

                                                      

                                     
 

De jaarlijkse erwtensoepavond in januari 2021, een gezellig samenzijn met een nobel doel, gaat 
helaas nog niet door. Toch kunt u het goede doel steunen, u leest hier op een andere plek meer 
over. Als we liefdevol, zorgzaam doorleven, met en voor elkaar, wereldwijd, dan kan er weer veel 
opgestart worden, zo ook de Sociaal-Kafhé avonden in Epe. U hoort van ons!  

Zalig Kerstmis, prettige feestdagen en alle goeds voor 2021! 
 

 
 
Overleden: 
 
Op 27 november is overleden Hermine Hendrika Hazemeijer-  Gerding.  
Zij bereikte de leeftijd van 80 jaar en woonde  aan de Kuipersweg in Epe. 
 
 
Gebed voor alle (corona) overledenen: 
 

Vader in de hemel, 
Vol vertrouwen bidden we U en vragen 

dat het coronavirus geen slachtoffers meer maakt. 
Geef dat de epidemie snel onder controle is 

en hergeef de getroffenen hun gezondheid, zodat de rust wederkeert. 
Neem in uw liefde op zij die aan deze ziekte zijn overleden 

en biedt troost aan de getroffen families. 
Sta artsen en verpleegkundigen bij in hun strijd tegen deze ziekte, 

zegen met inspiratie hen die zoeken naar een remedie. 
Heer Jezus, Gij die lichaam en ziel genezen kunt, 

ondanks onze machteloosheid in deze wereldwijde gezondheidscrisis, 
stellen wij al ons vertrouwen in U. Schenk ons vrede en gezondheid. 

Moeder Maria, wees onze voorspraak, draag in uw gebed blijvend zorg 
voor ons en leid ons door uw liefde tot Jezus, uw Zoon. 

Zo bidden wij U, God, niet uit verdienste, maar uit genade, 
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, 

die met U en met de Heilige Geest, leeft tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Gebed van de zusters Birgittinessen van Uden. 

 
 
 







 
MOBAYE 
 
Alles gaat anders dan anders 
 
Dus ook onze jaarlijkse erwtensoepavond. 
 Niet samen eten! 
Jammer voor u maar vooral jammer voor de weeskinderen in Mobaye. 
 
 Dan maar anders dan anders: 
Wij stellen u in de gelegenheid om de heerlijke erwtensoep  
bij ons te bestellen, 
Dat kan door ons voor 15 januari te bellen op 0578 614588 
U geeft ons dan op hoeveel u wilt hebben en uw telefoonnummer,  
u kunt per liter bestellen voor € 10,- per liter. 
Tussen 08 en 13 februari krijgt u van ons een berichtje wanneer  
u tussen 10.00 en 16.00 uur de erwtensoep bij ons,  
Beekweide 32 in Epe, kunt ophalen en afrekenen. 
Als u niet in staat bent om de soep op te halen kunnen  
wij op afspraak het bij u brengen. 
 
Alles wat het opbrengt gaat naar Mobaye en zelfs  
het werk van de kok is voor dat goede doel. 
 
Uw donaties blijven natuurlijk ook van harte welkom op 
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 
Stichting Congregatie van de Heilige Geest t.n.v. B. van Breen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon:  
Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar 
geïnteresseerden.   
Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl  of  
naar postbus 137, 8160 AC  Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk  de 20e van de maand.   
U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.  
 
Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com . 

 




