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Nieuwsbrief nr. 11, december 2021 

Bericht vanuit de locatieraad. 
Zoals u waarschijnlijk weet zijn er in de recente persconferenties van de overheid nieuwe 
maatregelen afgekondigd om de kans op besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. De locatieraad van onze geloofsgemeenschap heeft daarom in overleg met de 
betrokkenen besloten onze activiteiten in december in de Van der Hulststraat in principe niet  
door te laten gaan. Dit betekent in concreto dat het Sociaal Kafhé in december niet door zal  
gaan. Of de Eucharistieviering in Epe op 21 december door zal gaan is twijfelachtig, daarover  
is nog niet besloten. Zodra hierover besloten is verneemt u het. 
Gelukkig gaan de vieringen in Vaassen en Twello wel door, waarbij de geldende Corona-
maatregelen uiteraard van toepassing zijn. Voor een actueel overzicht van deze maatregelen 
verwijzen we graag naar de website van onze parochie. 
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ACTIVITEITENROOSTER R.K. EPE- VAASSEN 
Zondag 05 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Hofstede, ook via internet te volgen 
Zaterdag 11 dec. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Zondag 19 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Dinsdag 21 dec. 18.30.u. Eucharistieviering in Epe, pastoor Hermens 

Aansluitend Kerstsamenzijn (zie bericht locatieraad) 
Vrijdag 24 dec. 17.00 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Vrijdag 24 dec. 19.00 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Twello, 

pastores Hermens en Daghorst,  
ook via internet te volgen 

Vrijdag 24 dec. 21.30 u. Kerstavond, Woco-viering in Vaassen 
pastor Vroom, ook via internet te volgen 

Zaterdag 25 dec. 10.00 u. Hoogfeest van Kerstmis, 
Woco-viering, in Vaassen,  
pastor Vroom, ook via internet te volgen 

Zaterdag 25 dec. 13.30 u. Kindje wiegen, pastoor Hermens, in Twello 
ook via internet te volgen 

Zondag 26 dec. 09.00 u. 2e kerstdag, Eucharistieviering, in Twello, 
pastores Hermens en Dashorst,  
ook via internet te volgen 

Vrijdag 31 dec. 17.00 u. Oudjaar, Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Vrijdag 31 dec. 19.00 u. Oudjaar, Gebedsviering, in Twello, pastor Vroom,  
ook via internet te volgen 

Zaterdag 01 jan. 
2022 

09.00 u. Nieuwjaar, Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 02 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

 
Overleden: 
Op 31 oktober is op 80-jarige leeftijd overleden Agnes Waltera Henriette Maria Coopmans-Dirks. 
Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Slotgraskamp in Epe. 
Dat zij moge rusten in vrede. 
 
Adventsvieringen “Wachten op licht.” 
Op de donderdagen 2, 9, 16 en 23 december zal in het teken van de advent van 07.15 tot 07.45 
uur een ochtendgebed in de Grote Kerk worden gehouden.  
Het kent een laagdrempelig liturgisch karakter met een overdenking, het aansteken van een  
kaars en een gebed om vrede, als hoopvolle verwachting van de komst van Christus.  
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de leden van alle kerkgenootschappen 
 
Afscheidsdienst pastoor Hofstede 
Op zondag 17 oktober jl. ging pastoor H. Hofstede voor het laatst voor in een eucharistieviering. 
Voor de dienst hoorde ik buiten de kerk iemand zeggen:” Nou, dat is lang geleden dat we zoveel mensen in 
de kerk hadden !”   
Gelukkig waren de parochianen uit Vaassen én Epe goed vertegenwoordigd. 
Pastoor Hofstede, ruim 93 jaar, ging grotendeels zittend voor in deze viering. 
Hij hield de aanwezigen in de preek voor vooral ‘dienstbaar’ te zijn. Niet ter meerdere eer en glorie van 
jezelf, maar ten dienste van de gemeenschap. 
Daar refereerde hij ook aan bij zijn afscheidswoordje. Als Salesiaan van Don Bosco heeft hij op diverse 
plaatsen zich dienstbaar getoond aan verschillende doelgroepen, met name de jeugd. 
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Sinds zijn 65e is hij op verzoek verbonden aan onze parochies in Epe en Vaassen. Hij heeft nog nooit zo 
lang op eén plaats gestaan en geassisteerd. 
“ Maar daar komt nu een eind aan”, zegt hij. “Het voorgaan en de voorbereidingen vergen te veel energie 
van mij. Na de dienst moet ik een uur gaan liggen om weer een beetje bij te komen. De leeftijd eist zijn tol.” 
Na een minutenlang applaus als teken van dankbaarheid werd pastoor Hofstede toegesproken door mevr 
Hannie Melenhorst. Zij bedankte hem voor zijn enorme inzet met een boeket bloemen, 
Helaas was verder niemand van het pastorale team of het parochiebestuur aanwezig. Dat had pastoor 
Hofstede toch eigenlijk wel verdiend! 
 
Gerarduskalender 2022 

 
De verkoop van de Gerarduskalender 2022 is 
weer begonnen. De Gerarduskalender is een 
scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.	Op 
de achterkant staan afwisselend moppen, 

gedichten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.	De kalender wordt 
elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem.  
De opbrengst van de kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd.  
Zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl  
De Gerarduskalender 2022 kost € 8,50 en is 
verkrijgbaar bij:		
Benny Bouwmeester, Heemskerkstaat 22 8161 
ZP Epe. Tel; 0578-620892.

 
Kerstkaarten, Mobaye en corona 
Bijna alle activiteiten van onze geloofs-
gemeenschap gaan door de Corona-
pandemie niet door. Daarom bent u niet in de 
gelegenheid om onze kerstkaarten voor 
Mobaye aan te schaffen.  
Een probleem voor u, want ondanks de 
inflatie die weer de kop opsteekt, weten de 
dames die de kaarten vervaardigen met veel 
kunst- en vliegwerk de prijs onveranderd op  
€ 1,- te houden.  
Toch zijn het prachtige wenskaarten, met 
diverse thema´s, waarmee u bij uw vrienden, 
kennissen en familie beslist de blits zult 
maken!  
Als u bedenkt dat dergelijke kaarten elders 
zeker € 2,50 of zelfs nog meer kosten, dan is 
het wel duidelijk waar u ze het beste kunt 
kopen: bij de winkel Koken & Trends van 
Plony Epping, Hoofdstraat 64 in Epe, 
tegenover de Action.  

Met de opbrengst van de kaarten wordt onze 
zusterparochie in Mobaye gesteund, zodat 
veel kinderen daar ook in het komend jaar 
weer naar school kunnen. 
Kortom een win-winsituatie die u niet aan u 
voorbij moet laten gaan. Warm aanbevolen! 
 

  
Adventsvieringen 
Op 2, 9, 16 en 23 december zal in het teken van de advent tussen 07.15 en 07.45 uur een 
ochtendgebed in de Grote Kerk worden georganiseerd.  
Het kent een laagdrempelig liturgisch karakter met een overdenking, het aansteken van een  
kaars en een gebed om vrede, als hoopvolle verwachting voor de komst van Christus.  
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de leden van alle kerkgenootschappen. 
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Amnesty schrijfacties in december 
Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden vrijgelaten 
en voelen zich gesteund. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: 
Libanon laat drie Syrische vluchtelingen vrij, mede dankzij de campagne van Amnesty. En na bijna 
tien jaar gevangenisstraf is de Saudische activist Ali al-Nimr eindelijk vrijgelaten. Al-Nimr werd in 
2012 als 17-jarige veroordeeld tot de doodstraf. Amnesty International voerde jarenlang actie voor 
zijn zaak.                                          
 
In december hebben we de volgende twee schrijfacties:  
 
De eerste schrijfkaart gaat naar Eritrea:  
De Eritrees-Zweedse journalist Dawit Isaak zit sinds 2001 gevangen. 
De Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar geleden op tijdens een 
klopjacht op onafhankelijke media. Maar hij is nooit ergens voor 
veroordeeld. Het is ook niet bekend waar hij wordt vastgehouden en 
hoe het met hem gaat. Op 18 september 2001 sloot de Eritrese 
overheid alle onafhankelijke media en arresteerde tientallen journalisten 
en politici, onder wie Isaak. In 2005 werd hij onverwachts een paar 
dagen vrijgelaten. Na dit teken van leven is er niets meer van hem 
vernomen. 
 
De tweede schrijfkaart gaat naar China:   
De Oeigoerse kritische academicus Ilham Tohti kreeg op 23 
september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’. Tohti kwam op 
voor de rechten van de Oeigoeren, die in de regio Xinjiang ernstig 
worden onderdrukt. Maar hij is geen voorstander van afscheiding van 
China. Hij wilde juist de dialoog met de Chinese autoriteiten 
aangaan.   
Sinds maart 2017 nam de onderdrukking van de Oeigoeren in China 
ernstig toe. Er zitten vandaag de dag meer dan een miljoen 
Oeigoeren en andere islamitische minderheden opgesloten in 
zogenaamde ‘heropvoedings-kampen’. Ze moeten daar trouw zweren  
aan de Communistische Partij en hun eigen cultuur verwerpen.  
Ze worden gehersenspoeld en zelfs gemarteld. 
 
Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep Epe kunt u vinden op de 
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 . 


