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Het is weer december : dus leest u hier alweer de laatste 
nieuwsbrief van 2019. 

  

Met in ieder geval alle activiteiten rond Sinterklaas (in het Sociaal Kafhé) 
en Kerstmis (ook in het Kafhé; en in Vaassen, Twello, maar ook de 
gebedsviering/getijdengebed hier in Epe in onze Martinuslocatie). 

  
Maar dit is ook zo’n moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. 
Wat is er weer veel gebeurd dit jaar.  Vrienden en geliefden zijn ons – soms 
plotseling – ontvallen.  Mensen uit ons midden zijn met ziekte, onzekerheid en 
ander ongemak geconfronteerd en moeten nu een weg vinden om daar mee om te 
gaan.  
Maar ook vrolijke momenten als geboortes, huwelijken, huwelijksjubilea en 
bijzondere reizen vonden plaats. 
Allemaal momenten waarop wij als geloofsgemeenschap met elkaar kunnen 
meeleven en waar nodig ook steunen. 

  
En dat is ook gebeurd, want wat hebben we weer veel met elkaar kunnen 
organiseren: 

  







 De zeer gewaardeerde en goed bezochte Eucharistievieringen eens in de 

maand op dinsdagavond 

 De gebedsvieringen (meestal ook een maal per maand) op 

zondagochtend, voorgegaan door de Liturgiegroep 

 De 14-daagse Sociaal Kafhé-avonden waar gezelligheid en aandacht voor 

elkaar hoog in het vaandel staan 

 De speciale Kafhé-avonden zoals de Lijdensmeditatie in de week voor 

Pasen, de Cabaretavond in juni en de Sint- en Kerstavond in december 

 De Avonden met Zin (zo’n 4 – 6 x per jaar) waarin zeer diverse 

onderwerpen werden behandeld waar je in ieder geval altijd iets van 

opsteekt (dit jaar o.a. met Pier Slump, Wiel Palmen, Ronald Dashorst en 

Wim Vroom) 

 De Gebedsviering met ‘een bakkie troost’ en een gezamenlijk bezoek 

aan de begraafplaats, waarbij niet alleen onze eigen dierbaren maar ook 

andere bekende overledenen weer even een naam krijgen 

 De gezamenlijke Ziekenzalving in oktober 

De recente Martinusdag*, die we op 10 november met een klein gezelschap 

hebben gevierd 

De Erwtensoepavond  in januari met de opbrengst voor de kinderen in Mobaye 

De Sobere Maaltijd van de Raad van Kerken, waarbij ook uit de andere Epese 

kerken mensen aanschuiven voor gezelligheid en een goed doel (in 2019 was dat 

de Voedselbank) 

De berichten over al deze activiteiten via deze Nieuwsbrief en via de Clara 

  
Kortom: ondanks het droevige feit dat onze kerk gesloten is, weten wij elkaar én 
God toch ook in Epe steeds te vinden. 
Al deze activiteiten worden georganiseerd, geïnitieerd en uitgevoerd door de leden 
van de Denktankgroep en vooral ook door veel vrijwilligers. 
Allemaal wil ik u hierbij van harte danken voor uw inzet.  En we hopen en 
vertrouwen dat we ook volgend jaar weer een beroep op u allen mogen doen! 

  
En daarnaast voelen velen van ons zich gelukkig ook in Vaassen steeds meer 
thuis en ook in Twello worden regelmatig Epenaren gespot. En wellicht komt daar 
straks nog Apeldoorn bij als de Franciscus & Clara parochie wordt samengevoegd 
met de Emmaus parochie van Apeldoorn. Onze pastores zijn ook daar in ieder 
geval de bekende gezichten. 

  
Onze geloofsgemeenschap mag dan klein zijn, maar is ook zeer zeker een 
levendige gemeenschap! 

  
Namens de locatieraad, pastoraatgroep en  
denktankgroep wil ik u graag een fijne  
decemberperiode wensen,  
een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar! 

  
Plony Epping, 
Voorzitter Locatieraad 

  









 
Rooster van vieringen: 
 
Zondag 01 dec. 10.00 u.   Eerste Zondag Advent, A-jaar 

Eucharistie, in Vaassen, pastores Hermens en Dashorst 

Dinsdag 03 dec. 19.45 u. Sociaal kafhé, in het teken van Sint Nicolaas 

Zaterdag 07 dec. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Zondag 08 dec. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Dinsdag 10 dec. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Hermens 

Dinsdag  10 dec. 19.45  u. Avond met Zin, Dorien Koetsier over 

geestelijke zorg en dementie 

Zondag 15 dec. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede 

Dinsdag 17 dec. 19.45 u. Sociaal Kafhé, in het teken van Kerstmis 

Zaterdag 21 dec. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Dinsdag 24 dec. 16.30 u. Hoogfeest van Kerstmis, in Vaassen 

Gezinsviering, werkgroep 

Dinsdag 24 dec. 18.00 u. Gezinsviering, in Twello, pastor Vroom 

Dinsdag 24 dec. 19.00 u.  Kerstnachtmis,  in Vaassen,  

Celebrant pastoor Hermens, m.m.v. het Martinus koor 

Dinsdag 24 dec. 21.30 u.  Kerstnachtmis,  in Twello, pastoor Hermens 

Dinsdag 24 dec. 21.30 u. Kerstviering,  in Vaassen, met Timeless 

Woensdag 25 dec. 10.00 u. 1e Kerstdag, Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Woensdag 25 dec. 10.00 u. Eucharistie, in Twello, pastor Sebastian 

Woensdag 25 dec. ??? Kerst met de kleintjes, in Twello, pastoor Hermens 

Donderdag 26 dec. 10.00 u. Morgengebed volgens het Getijdenboek, in Epe 

Dhr. D.J. Smit 

Donderdag 26 dec. 10.00 u. Eucharistie, in Twello, pastoor Hermens 

Zondag 29 dec. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede 

Zaterdag 31 dec. 18.00 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Zaterdag 04 jan. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci 

Dinsdag 07 jan. 19.45 u. Sociaal Kafhé 

 
Overleden: 
Op 30 oktober is overleden in de leeftijd van 98 jaar Ingeborg Ida Magdalena  Preiss. 
Zij woonde in de Rozenhof. 
 
Op 16 november is overleden in de leeftijd van 91 jaar Christina Simonis- Ochse. Zij 
verbleef sinds september dit jaar in Wendhorst Heerde. 

 
Op 24 november is overleden in de leeftijd van 85 jaar Euphemia Hendrika Remkes- 
Sloot. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Officiersweg in Epe. Haar uitvaart 
heeft plaatsgevonden op 29 november in de Grote of St. Maartenskerk in Epe. 
Aansluitend is haar lichaam ter aarde besteld op de Rooms-Katholieke begraafplaats 
aan de Oude Wisselseweg in Epe.        

 
Dat zij mogen rusten  
in vrede 
 









 
SOCIAAL KAFHÉ    

                                                                       
 
 
In de laatste maand van 2019 organiseren we nog twee activiteiten. 
Een ouderwetse sinterklaasavond op dinsdagavond 3 december. Vol 
verwachting klopt ons en vast ook uw  hart....! 
 
 

                                             

 
 

            Dinsdagavond 17 december hebben we een klein kerstprogramma 
samengesteld. We gaan op een sfeervolle manier aandacht besteden aan Kerst 
met zang en beeld. Ook hier zijn alle Martinusparochianen van harte welkom! 
Inloop vanaf 19.45 uur in de Martinuslocatie, van der Hulststraat 1. We beginnen 
om 20.00 uur.  

            Na afloop (rond 20.45 uur) is er een klein kerstbuffet met een hapje en een 
drankje. Een mooi moment om ook even bij te praten. Gaat u misschien iets 
lekkers maken voor ons hapjesbuffet, dan horen we dit graag van u!  

            Vooraf aanmelden is niet nodig voor deze twee avonden. Noteer alvast  deze 
data in uw agenda.  U zijt allen wellekome!  

 
Wanneer u belemmerd wordt door weersomstandigheden, laat het ons dan even 
weten. U kunt dan vast door iemand opgehaald worden!         
mart.epe@hetnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
Avond met Zin 10 december: Geestelijke zorg en dementie.  
 
Dorien Koetsier is een van de drie geestelijk verzorgers van Viattence, de zorginstelling 
waar onder andere De Klaarbeek en de Nieuwe Antoniehof onderdeel van zijn.            
Zij heeft contact van mens tot mens, waarbij er aandacht is voor de levensvragen en 
zingeving van deze kwetsbare  ouderen en probeert zo veel mogelijk aan te sluiten bij 
de vertrouwde religieuze tradities van de cliënten.  
Dit doet ze door persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten, vieringen, het zingen 
van liederen en het aanbieden van rituelen.   
 
                                               Maar hoe verloopt dit nu bij dementerende ouderen?  
 
                                                        Kun je dan wel een gesprek voeren? 
  
                                                        Ook over dit soort vragen? 
  
                                                        Hoe belangrijk is dat?  
 
                                                        Hoe is de religieuze beleving bij ouderen met  
                                                        dementie? 
 
 
 
Kom horen hoe haar passies voor ouderen en religie er voor kunnen zorgen dat ook bij 
ouderen met dementie hartverwarmende en inspirerende momenten ontstaan. 
 
Iedereen die belangstelling heeft voor de Avonden met Zin is van harte welkom. 
Leden van andere geloofsgemeenschappen en mensen die zich niet verbonden voelen 
met een geloofsgemeenschap zijn ook van harte welkom. 
De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en  worden gehouden in de Van der 
Hulstlocatie aan de Van der Hulststraat 1 in Epe.(Het gebouw van InteraktContour) 
De zaal is open vanaf 19.15 uur en de avonden starten om 19.45 uur. 
Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is gratis, maar er wordt wel een bijdrage 
gevraagd ter bestrijding van de kosten. 

 

 
 
 
 
 
 









 
Amnesty schrijfacties in december 

10 december is de Dag van de Mensenrechten. Een goede reden om op te komen voor 
mensen die uitsluitend gevangen zitten vanwege het uiten van hun mening. 
Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente 
Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen 
en op te komen tegen onrecht en discriminatie. En schrijven helpt wel degelijk want er 
komen geregeld gewetensgevangenen vrij. De Amnestygroep Epe heeft ook in 
december weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de kerk.  

 
De eerste schrijfactie gaat naar Israël. 
Palestijnse mensenrechtenwerker Ayman Nasser 
wordt in Israël al meer dan een jaar vastgehouden 
zonder hem ergens voor aan te klagen. Nasser werkt 
bij Addameer, een mensenrechtenorganisatie die 
onder meer opkomt voor de rechten van Palestijnse 
gevangenen. Nasser, vader van vier kinderen, werd 
op 9 september vorig jaar thuis opgepakt, vlakbij 
Ramallah in bezet Palestijns gebied. Sindsdien zit hij 
in administratieve detentie. Dit betekent dat hij zonder 
te weten waarom voor onbepaalde tijd vastzit. In de afgelopen jaren zijn al meerdere 
medewerkers van Addameer lastiggevallen of in administratieve detentie geplaatst. De 
vrijheid van meningsuiting staat in Israël ernstig onder druk. Nasser heeft last van een 
chronische ontsteking van de dikke darm en een hernia in zijn rug. Hij moet voor zijn 
klachten regelmatig naar een medisch specialist. Maar de gevangenis staat hem dat niet 
toe. 
 
De tweede schrijfactie gaat naar Tanzania. 
Zes agenten in burger pakten de gerespecteerde 
journalist Erick Kabendera op 29 juli thuis op. Zonder 
opgaaf van reden. Vermoedelijk zit hij vast omdat hij 
onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in 
Tanzania en daarover bericht in binnen- en 
buitenland. 
Kabendera is inmiddels aangeklaagd voor het leiden 
van georganiseerde misdaad, belastingontduiking en 
geldwitwasserij. Dit zijn verzonnen aanklachten. Sinds 
in 2015 John Magufuli president werd van Tanzania, wordt de vrijheid van meningsuiting 
en persvrijheid er meer en meer aan banden gelegd. Journalisten die kritiek uiten op het 
beleid van de Tanzaniaanse overheid en hoe die met mensenrechten omspringt, worden 
opgepakt en lastiggevallen.  
 
Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de 
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

 
 







 
 
 
 
Hulpverleners kunnen niet alles alleen oplossen  
Achter elke voordeur gaat weleens iets mis.  
Maar achter sommige stapelen de problemen zich wel heel hoog op.  
Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn: armoede, een slechte gezondheid of een 
sociaal isolement. Professionele hulpverleners hebben onvoldoende tijd en budget om 
die problemen helemaal alleen op te lossen. 
 
Helpen in je omgeving: hoe pak je dat aan? Gelukkig zijn er in Nederland een heleboel 
mensen die best een keer iets voor een ander willen doen. Misschien ben jij zo iemand. 
De vraag is: hoe pak je dat aan? Waar ben je het hardst nodig? Denk jij dat ook 
weleens, dan is Present zeker iets voor jou. Wij brengen mensen die willen helpen in 
contact met mensen die hulp nodig hebben. Overal in Nederland – ook in jouw 
omgeving.  
 
Iets doen voor een ander maakt gelukkig Waarom doen we dat? Omdat het leven er 
mooier van wordt als we vaker naar elkaar omzien. Betrokkenheid bij mensen om je 
heen is verrijkend voor iedereen. Niet in de laatste plaats voor jezelf. Dat is trouwens 
wetenschappelijk aangetoond: mensen ervaren de diepste momenten van geluk en 
zingeving als ze iets voor iemand anders kunnen betekenen.  
 
“Wij brengen mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben” 
 
 
Klussen                                                    Wij staan klaar voor elkaar! 
Koken 
Behangen 
Schilderen 
Verhuizen                                                   Stichting Present Epe-Heerde  
Schoonmaken                                            Postbus 214 8170 AE Vaassen 
Tuinieren                                                    06-15379440  
Met ouderen op stap gaan                         info@presentepe-heerde.nl 
Gezellig samen kletsen                              NL57 RABO 0106 2425 47  
En nog veel meer……                               (ten name van Stichting Present Epe)                                            
 
_____________________________________________________________________________ 
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. 

 
 
 
Present gaat uit van waar jij goed in 
bent en wat je leuk vindt om te doen. 
Daar zoeken we een passende 
hulpvraag bij. Misschien houd je van 
praktisch bezig zijn, of wil je juist 
graag iets doen op sociaal vlak. Welke 
kwaliteiten je ook hebt, Present vindt 
iemand in jouw omgeving die jouw 
hulp goed kan gebruiken! 







*Over de Martinusdag willen wij u graag een paar korte vragen stellen. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het vragenlijstje in te vullen?  U kunt dit mailen aan: epe-
heerde@franciscusenclara.com, afgeven bij de kookwinkel (bij Plony Epping) of 
meenemen naar een van de activiteiten in december. Bij voorbaat onze dank! 
 

Vragenlijstje Martinusdag 
 
De afgelopen 2 jaar vond rond de naamdag van Martinus de Eper Martinusdag plaats. 
Dit jaar werd er gestart met een gebedsviering met Pastor Vroom als voorganger en 
Lylian Huisman achter de piano, was er daarna tijd voor ontmoeting met koffie en thee 
en hebben we samen collages gemaakt met als onderwerp “Grenze(n)loos delen”.  
Daarna hebben we heerlijk gegeten en gedeeld van de lekkere gerechtjes die alle 
deelnemers hebben meegebracht.   
Al met al een zeer geslaagde ochtend: van 10.00 tot 14.00 uur. 
  
Zoals gezegd waren er dit jaar wat minder mensen dan de vorige keren. Wij willen 
hierbij graag inventariseren of hiervoor een oorzaak is aan te wijzen of dat het gewoon 
toeval of samenloop van omstandigheden was.  
Vandaar onderstaande vragen: 
  
   ( ) ik was dit jaar verhinderd om te komen, maar zou volgend jaar in principe graag  
       (weer) van de partij zijn 
 
 
   ( ) ik was dit jaar verhinderd en dat kwam omdat ik in het betreffende weekend van  
       november rond Sint Maarten eigenlijk altijd verhinderd ben 
 
   ( ) mijn voorkeur zou uitgaan naar een ander moment in het jaar, bijvoorbeeld in het 
       Voorjaar 
 
   ( ) ik heb niet zo’n behoefte aan een evenement als de Martinus-dag en zal daar dus 
        ook niet snel naar toe komen. 
 
   (  )  anders,nl. ………………………………………………………………………….. 
  
   
 Naam: 
………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………   
  
 
U kunt deze strook inleveren op een van de  
momenten die in december in de  
Martinus-locatie plaatsvinden of  
bij de kookwinkel (bij Plony Epping) of  
mailen aan epe-heerde@franciscusenclara.com.   
 
Onze dank voor uw medewerking. 
 


