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Het Kerkelijk Jaar……..  
 

Het kerkelijk of liturgisch jaar van de rooms-katholieke kerk loopt niet gelijk met 
het kalenderjaar. Het wordt ingedeeld in twee kringen rond de grote feestdagen  
van Kerstmis en Pasen. Het kerkelijk jaar start met de kerstkring die aanvangt met de 
eerste zondag van de advent (eigenlijk het avondgebed voorafgaand aan deze 
zondag), gaat over Kerstmis tot aan de vierde zondag na Epifanie (Driekoningen). 
Dan start de paaskring die, naargelang van de gebruikte liturgische kalender, 
aanvangt met septuagesima (70 dagen voor Pasen) of Aswoensdag. Deze kring 
eindigt 50 dagen na Pasen met Pinksteren. De zondag daarop  
volgt Trinitatis(Drievuldigheidsfeest) met daarna de 27 zondagen na Trinitatis. 
Deze periode wordt ook nog onderverdeeld in de zomerkring (Trinitatis en 12 
zondagen erna) en de herfstkring (van de 13e tot de 27e en laatste zondag na 
Trinitatis). Daarmee is de kring van het kerkelijk jaar gesloten. (aldus Wikipedia) 

 
Na het feest van Driekoningen op 6 januari gaat het kerkelijk jaar in rap tempo 
verder. De zondagen na Driekoningen leiden naar het begin van de vastentijd: 
Aswoensdag. Dit jaar op woensdag 14 februari. Tevens Valentijnsdag,  
De zondag daarna, 18 februari, is dan de eerste zondag van de vastentijd (40-

dagentijd). We zitten deze periode dus in de overgang van de 1e kring (rond 

Kerst) naar de 2e kring (rond Pasen). 



 

Overzicht vieringen en activiteiten 
 

Dinsdag 30 jan. 17.30 u. Erwtensoepavond, in Epe, aan tafel 18.00 uur, kosten 
   € 7,=, opgeven lijst bij viering of mart.epe@hetnet.nl 

   Opbrengst is voor Mobaye.   

Zaterdag 03 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 06 febr. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 04 febr. 10.00 u. H. Vormsel, in Twello 
Zondag 11 febr. 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 

Dinsdag 13 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Daggenvoorde 

Woensdag 14 febr. 19.00 u. Aswoensdag, Eucharistieviering, in Vaassen 

   Pastor Hofstede 

Zaterdag 17 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 18 febr. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Dinsdag 20 febr. 19.00 u. Sociaal Kafhé, Pianoconcert door leerlingen van 

  !!! Jolien Brouwer en Herman Riphagen 
Zondag 25 febr. 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci 

Dinsdag 27 febr. 19.45 u. Avond met Zin, E. Dijkgraaf (CDA) vertelt over de 

   christelijke uitgangspunten in de lokale politiek 

Zaterdag 03 maart 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 06 maart 19.45 u. Sociaal Kafhé 
 
 

 

Overleden:  
Op 11 januari is overleden in de leeftijd van 79 jaar Josephus Johannes Jacobs. 
Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Leeuwerikweg in Epe.  
Moge hij rusten in vrede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Avond met Zin. 
Op 21 maart vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.  
Voor de organisatoren van de Avonden met Zin is dit aanleiding om een 
lokale politieke partij, die haar wortels heeft in de christelijke traditie, te 
bevragen op hun christelijke uitgangspunten.  
Hiertoe zal de heer Egbert Dijkgraaf, voorzitter van de CDA-afdeling Epe op 
dinsdag 27 februari een lezing houden over dit onderwerp.  
Voor de pauze doet hij uit de doeken wat de invloed van het christelijk denken is op 
de politiek die het CDA voorstaat. Daarnaast vertelt hij op welke wijze de 
christelijke uitgangspunten vorm krijgen in het CDA op het landelijk, provinciaal en 
vooral het gemeentelijk niveau. Wat zijn hierbij de speerpunten?  
Na de pauze kunt u vragen stellen omtrent dit onderwerp.  
Het wordt geen traditionele politieke avond met discussie, maar wel een 
avond waarop we horen hoe het christelijk geloof in Nederland, Gelderland en 
vooral Epe politieke handen en voeten krijgt.  
 

De avond vindt zoals gewoonlijk 
plaats in de van der Hulstlocatie aan 
de van der Hulststraat in Epe.  
Op dinsdag 27 februari is de zaal 
open vanaf 19.15 uur en de lezing 
start om 19.45 uur.  
Er wordt koffie en thee geserveerd 
en er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor het bestrijden van de 
onkosten.  

 

 
 
 

Op donderdag 22-03 wordt er in het kader van de door de Regenboogkerk 
georganiseerde avonden “Kijken met andere ogen” een avond gehouden met 
als thema: “Toon mij uw kunst”, waarbij u ook van harte welkom bent.  
De volgende datum In het kader van de Avonden met Zin kunt u ook al in uw 
agenda noteren: dinsdag 24-04. Pier Slump zal dan vertellen over de Reformatie en 
de contrareformatie.  
In de volgende nieuwsbrieven vertellen we u graag meer over de inhoud van 
deze twee avonden. 



Sociaal Kafhé 
 

 

Wat gaat de tijd toch snel , voordat we het in de gaten hebben moeten we alweer 
een stukje voor de nieuwsbrief inleveren. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om 
u goed te informeren over de activiteiten van ons Sociaal Kafhé 
 

Daar gaan we dan,  
We hadden een grote opkomst op 2 januari, waarin we toch maar weer zien dat de 
verbondenheid met elkaar groot is en dat we het belangrijk vinden om elkaar 
nieuwjaar te wensen. We waren zelfs een beetje bang dat we niet genoeg bubbels 
hadden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook was de erwtensoepavond weer een groot succes en we willen dan ook de 
organisatie, Trees, enorm bedanken. Want ga er maar aan staan om zo’n hele club 
van een erwtensoep maaltijd te voorzien en dat alles voor het goede doel! 
 

Agenda, we zien jullie komst weer graag tegemoet op de volgende avonden. 
 

6 februari sociaal kafhé 

 

20 februari sociaal kafhé pianoconcert start 19.00 uur!  
Iedereen is op deze avond van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar een 
pianoconcert, gegeven door leerlingen van Herman Riphagen en Joliene Brouwer. 
Omdat sommige leerlingen nog erg jong zijn, begint deze avond vroeger dan 
anders. Ook zal de familie van de kinderen ook aanwezig zijn. Vanaf 19:00 kan er 
geluisterd worden naar verschillende genres en stijlen: van klassiek tot pop, en van 
filmmuziek tot blues. Joliene Brouwer zal u tijdens deze avond met veel plezier 
vertellen over de achtergrond van de jonge muzikanten en de muziek die zij spelen. 
Wij hopen op uw komst!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Maart Sociaal Kafhé 



Berichten uit Mobaye.  
Heel schoorvoetend begint de gemeenschap in Mobaye weer vorm te krijgen. Met 
regelmaat bericht pater Olaf hierover. Sinds half januari keren voorzichtig de 
bewoners van de dorpen langs de Ubanguirivier weer terug uit Kongo. De inwoners 
van Centraal Afrika willen graag weer terug want het leven in Kongo was zwaar. En 
de hulp van Internationale organisaties was en is ver te zoeken. 
 

Pater Olaf schrijft hierover:  
De organisatie voor vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties (UNHCR) lijkt meer 
de Kongolese functionarissen te helpen dan de Centraal Afrikaanse slachtoffers 
van rebellie en burgeroorlog. Na het gedurende een half jaar getuige zijn van 
"INTERNATIONALE" vluchtelingenhulp ben ik enorm teleurgesteld. 

 

In Zangba begint de medische post weer na terugkeer. Gelukkig met behulp van 
de van Cordaid uit Nederland verkregen kleine zending geneesmiddelen.  
De in december met 10 leerlingen weer opgestarte basisschool telt inmiddels 
100 leerlingen, de 5 leraren zijn zgn. maîtres parents, ouders waarvan een aantal 
een twee weken durende opleiding hebben gehad de anderen (nog) niet. Pater 
Olaf stuurde onderstaande foto van de eerste schoolmis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondanks de wankele situatie met overal nog de aanwezigheid van 
zwaarbewapende rebellen, wordt er weer hard gewerkt aan een betere toekomst.  
Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat 
in 2017 door u allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.  

Verkoop kaarten € 943,50 
Opbrengst erwtensoepavond € 205,- 
Uit de koffieopbrengst € 150,- 
Diverse giften € 1801,50 

 ========= 
Een totaal bedrag is overgemaakt van € 3100,- 

 

Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in 
Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen weer 
naar school kunnen gaan.  
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie 
kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond 
na de vieringen kunt u uw aankoop doen.  
Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op rekening nr. NL68 
ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen De mensen van 
Mobaye rekenen op u.. 



Beste medeparochianen, 
 

Sinds twee jaar worden er vanuit de Martinus geloofsgemeenschap 
Epe, zogenaamde Thomasvieringen georganiseerd.  
Deze Thomasvieringen zijn in 2016 gestart in de fase dat de Martinuskerk 
werd gesloten en we overgingen naar de van der Hulstlocatie.  
Hiertoe werd een werkgroep opgericht, die inmiddels vier Thomasvieringen in 
de Grote Kerk in Epe heeft georganiseerd. 

 

Aan de achterzijde van deze brief staat meer vermeld over de opzet en 
inhoud van de Thomasviering. 
 

Nu er een aantal Thomasviering hebben plaatsgevonden horen de werkgroep en 
de denktank graag van de parochianen wat ze vinden van deze Thomasvieringen. 
We leggen hiertoe graag de volgende vragen aan u voor:  
 

-1- Spreekt het concept van de 

Thomasviering u aan? 

 

-2- Hoe vaak heeft u een 

Thomasviering bezocht? 

 

-3- Is het goed om een dergelijke

viering in Epe te organiseren? 

 

-4- Heeft u suggesties ter 

verbetering? 
(Zoals bijvoorbeeld tijdstip, 
plaats of inhoud) 

 

-5- Hoe vaak zou een dergelijke 

viering moeten plaatsvinden? 

 

-6- Hebt u suggesties voor een 

andere vorm van vieren in Epe?  
 

 

We stellen het erg op prijs dat u antwoord geeft op deze vragen en verzoeken 
u deze brief ingevuld in bijgaande enveloppe voor de kerkbalans te doen.  
U kunt deze brief ook afgeven bij de Kookwinkel, Hoofdstraat 64, Epe of de 
digitale versie zenden naar mart-epe@hetnet.nl 
 
 
 
 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 
 

Plony Epping, voorzitter denktank. 



Thomasviering 
 

Aanleiding  
Door de denktank is in 2016 het initiatief genomen om een andersoortige, meer 
eigentijdse viering te gaan starten in de hoop hiermee ook parochianen te kunnen 
boeien, die nu niet of weinig naar de vieringen gaan. Doordat de Thomasvering geen 
traditionele voorganger kent is het ook een voorbereiding op de toekomst, omdat we 
er rekening mee moeten houden dat er over enkele jaren steeds minder 
professionele voorgangers ingezet zullen kunnen worden. Bovendien was de wens 
om in deze vieringen ook bezoekers van de andere kerken uit Epe welkom te 
kunnen heten. 
 

Inhoud  
Thomasvieringen bieden een thuis voor zowel gelovige mensen met vragen als 
mensen die spiritueel ‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die 
twijfels en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’.  
De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders eigen beleving. In een 
sfeer van openheid wordt er gevierd aan de hand van uiteenlopende thema’s. 
Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de dienst een gedeelte van ongeveer tien 
minuten, ‘de Heilige Chaos’, waar je in verschillende hoeken van de kerk op je 
eigen manier bezig kunt zijn. Hierna vormt men een kring, waar brood en honing 
gedeeld worden. De viering gaat verder met gebeden en het zingen van liederen. 
 

Organisatie  
De Thomasvieringen in Epe vinden plaats op initiatief van de geloofsgemeenschap 
Martinus als oecumenisch project. De Raad van Kerken Epe ondersteunt dit project 
van harte.  
De vieringen worden voorbereid door een werkgroep met een wisselende 
samenstelling, waarbij ook mensen met een andere geloofsachtergrond welkom zijn. 
De leden van de werkgroep gaan ook voor in de viering. 
 
 

 

Amnesty schrijfacties in februari 
 
 

In februari heeft de Amnesty werkgroep Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe 
schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten 
levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties 
wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. En het sturen van al die 
honderden kaarten heeft wel degelijk effect, want er worden geregeld mensen 
vrijgelaten. Onlangs is in Jemen de journalist Hishan al-Omeisy 
(gewetensgevangene) vrijgelaten. En ook de Egyptische mensenrechtenadvocaat 
Mahienour el-Massry is vrijgelaten. 
 

De schrijfkaarten gaan deze maand naar: 
BRAZILIË - Leger executeert zeven mannen  
Tijdens een veiligheidsoperatie van politie en leger in de sloppenwijken van São 

Gonçalo werden zeven mannen neergeschoten. De kans is groot dat de moorden 

onbestraft blijven. In de vroege ochtend van 11 november vielen zwaarbewapende 

agenten en legertroepen met pant-serwagens de sloppenwijken in Rio de Janeiro 

binnen. Naar alle waarschijnlijkheid schoten militairen zeven mannen dood. Volgens 



ooggetuigen werden sommige van hen zonder pardon van zeer dichtbij 
neergeschoten. Afdeling moordzaken van de politie opende een onder-zoek, maar 
moest dit staken omdat zij niet langer de bevoegdheid heeft de militairen te 
ondervragen. Onlangs nam Brazilië een nieuwe wet aan waarin staat dat militairen 
alleen nog maar mogen worden vervolgd voor een militaire rechter. Dit geldt dus ook 
voor militairen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. De wet is 
in strijd met internationaal recht omdat militaire rechtbanken niet onafhankelijk zijn 
 

ISRAËL - Stop huisuitzettingen van bedoeïenen  
Israël dwingt een bedoeïenengemeenschap in de bezette Westbank hun land te 
verlaten. Zo’n 58 families met meer dan 150 kinderen dreigen elk moment uit hun 
huis gezet te worden. Het Israëlisch leger stuurde op 1 november 2017 een 
ontruimingsbevel uit waarin stond dat de Jahalin-bedoeïen in Jabal al-Baba hun land 
moeten verlaten. Hun huizen bevinden zich in de door Israël bezette Westbank. 
Israël verplaatste de Jahalin bedoeïenen in de jaren vijftig ook al eens. Sinds het 
ontruimingsbevel leven de families in angst. De Israëlische autoriteiten proberen de 
bedoeïenen te dwingen het gebied te verlaten door hun huizen te slopen en 
middelen van bestaan te vernietigen. Dit is een oorlogsmisdaad en schending van 
internationale mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting. 
 

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op 
de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

Radio Maria viert 10-jarig jubileum op zaterdag 3 februari 
 
Radio Maria Nederland viert op zaterdag 3 februari haar 10-jarig jubileum. Om 12:30 uur ’s 

middags is mgr. De Korte de hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal 

te ’s-Hertogenbosch, de stad waar het allemaal begon. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn 

in het nabijgelegen Sint-Janscentrum. 

 

In 2008 startte het katholieke radiostation haar activiteiten in Nederland met een studio in 

’s-Hertogenbosch en landelijk bereik. Inmiddels is de zender niet meer weg te denken uit het 

katholieke medialandschap. 
 
Het aankomende jaar staat voor een groot deel in het teken van het jubileum. Zo wordt onder 

andere een provincietour georganiseerd. In twaalf maanden tijd gaat Radio Maria iedere maand naar 

één van de twaalf provinciën. “Er zijn nog heel veel mensen die geen weet hebben van de rijkdom 

die Radio Maria hun te bieden heeft. Daarom willen we dit jaar aangrijpen om Radio Maria 

Nederland nog meer op de kaart zetten”, aldus pater Elias. 

 

Radio Maria nodigt iedereen die de zender een warm hart toedraagt uit om zaterdag 3 februari naar 
’s-Hertogenbosch te komen om het jubileumfeest mee te vieren. 

 

Wat: 10-jarig jubileumfeest Radio Maria Nederland 

Wanneer zaterdag 3 februari 2018 
 
Tijd en plaats: 12.30 uur Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. 
Aansluitend feestelijk samenzijn in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch  
Info: www.radiomaria.nl/jubileum 
 
 
 
 
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. 


