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Nieuwe start….. 

Het jaar 2023 is nog maar pas gestart en we hebben toch al een paar belangrijke vieringen gevierd. Op 15 

januari was de installatieviering van pastoor ten Have in de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Apeldoorn. 

Vicarus Pauw leidde de viering waarin pastoor ten Have geïnstalleerd als pastoor van de Sint Franciscus 

Parochie. Hij werd mede verwelkomd door de vice-voorzitter van de Sint Franciscus Parochie, Leo 

Looman. De vicaris en hij wensten pastoor ten Have een goede tijd in de Sint Franciscus viering. Zo werd 

pastoor ten Have de sleutels van alle kerken overhandigd, de hostieschaal en de kelk, de sleutel van het 

tabernakel, de witte en paarse stola en de ziekenolie. Deze werd door Sjaak Thijssen overhandigd. 

Hierna ging  pastoor ten Have voor in de viering in de goed gevulde kerk. Het was een feestelijke viering. 

Pastoor ten Have sprak aan het eind van de viering ook nog enkele woorden. Hij vertelde dat hij met pijn in 

het hart afscheid heeft genomen van zijn vorige parochie in Wageningen en omgeving. Hij is niet onbekend 

in onze streek. Zijn grootvader is in Vaassen geboren en hijzelf in Wijchen. Hij heeft o.a. gewerkt in 

Deventer maar ook in Rome. 

Hij vertelde dat hij graag samen met de geloofsgemeenschappen wil werken aan een vitale Sint Franciscus 

Parochie en vroeg steun van eenieder. Als welkomstgeschenk kreeg hij een midwinterhoorn. Na de viering 

was er kort gelegenheid om hem de hand te schudden. 

 

Op 21 januari was de welkomstviering in Vaassen in een goed gevulde kerk. Ter er van deze viering was 

de kerk in Vaassen verwarmd. De Eper geloofsgemeenschap was goed vertegenwoordigd en hebben 

hem welkom geheten en van harte uitgenodigd om Epe te bezoeken. Sjaak Thijssen overhandigde hem na 

de viering het jubileumboek van onze parochie en een wandelboek om de omgeving van Epe te verkennen. 

Het was een warm welkom voor Pastoor ten Have en we wensen hem een mooie, gezegende tijd in de Sint 

Franciscus Parochie.                                                                                                                                    

Daarnaast wensen we eenieder die we nog niet gesproken                                                                   

hebben een mooi en gezegend 2023 

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep, 

Annemieke Buiting 

 

 

 



 

 

 
Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen (en deels rest parochie) 
 
Donderdag 02 febr. 19.00 u. Maria Lichtmis, Eucharistieviering, in Apeldoorn 

Pastoor ten Have 

Zondag 05 febr. 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe 

Voorgegaan door parochianen 

Zondag 05 febr. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastoor Sebastian 

Dinsdag 07 febr. 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Dinsdag 07 febr. 20.00 u. Studieavond met ds. W.J.J. Glashouwer 

Goede Herderkerk. Onderwerp: Jeruzalem 

Zaterdag 11 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastoor ten Have 

Zondag 12 febr. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  

Dinsdag 14 febr. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Epe, Van der Hulstlocatie 

Engelen, vroeger en nu.  

Lezing door dr. Harm Goris 

Zondag 19 febr. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastor Sebastian  

Dinsdag 21 febr. 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Dinsdag 21 febr. 20.00 u. Studieavond met ds. W.J.J. Glashouwer 

Goede Herderkerk. Onderwerp: Zie, Hij komt 

Over het boek Openbaring 

Woensdag 22 febr. 19.00 u. Aswoensdag, Eucharistieviering, in Vaassen,  

Pastoor ten Have 

Zaterdag 25 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastoor ten Have 

Zondag  26 febr. 19.00 u. Taizéviering, Grote of St. Maartenkerk Epe 

Zondag 05 maart. 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe 

Voorgegaan door parochianen 

 
M.i.v. februari zullen er ook weer vieringen worden gehouden in Loenen en Vaassen 
Op zaterdag 4 februari om 18.30 uur in Loenen, op zondag 5 febr. om 10.00 uur in Vaassen. 
En vanaf volgende weekend zal er een overzicht van vieringen achter in de kerk liggen. 
Warme kleding aanbevolen. 

 
Overleden: 
 
Op 26 december is overleden Wessel Johannes Abcouwer in de leeftijd van 69 jaar. Hij woonde 
samen met zijn echtgenote in de Herdershof in Heerde. 
 
Op 2 januari is overleden Eric Maria Laurentius Jaspers in de leeftijd van 55 jaar. Hij woonde 
samen met zijn echtgenote aan de Tolweg in Emst. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

\Sociaal Kafhé: 
 
Beste mensen, 
De volgende data zijn gepland voor het sociaal kafhé. 
 
Dinsdagavonden: 
7 en 21 februari 
7 en 21 maart 
 
Graag tot ziens 
Met vriendelijke groet, 
Rina. 

 
AVOND MET ZIN EN KLEUR…… 
Engelen, iets van vroeger of nu nog relevant? 

 
In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de Regenboogkerk, 
de Grote Kerk en de Martinus geloofsgemeenschap, wordt dinsdag 14 februari de vierde avond gehouden. 
De avond vindt plaats in de van der Hulstlocatie, W.G. van der Hulststraat 1, Epe.  
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 

 
 
Engelen zijn vandaag de dag  erg in. We komen ze overal tegen: in films, boeken en op placemats. Maar in de kerk 
horen we er nog maar weinig over, behalve in de kerstverhalen. De Bijbel spreekt op meer manieren over engelen 
en later heeft de kerk er een heel systeem van gemaakt. Met negen engelenkoren: van de hoogste serafijnen en 
cherubijnen tot de laagste bewaarengelen. Wat kunnen wij daar vandaag nog mee? Zullen we de engelen bij het 
huisvuil van het geloof zetten? Of kunnen ze nog steeds een betekenis hebben zowel voor ons nadenken over God 
als voor onze geloofsbeleving?  
 
Dr. Harm Goris, geboren Epenaar en verbonden aan de  theologische faculteit van Universiteit Tilburg, zal een kort 
overzicht van de geschiedenis van engelen in de Bijbel en de kerkgeschiedenis geven. Daarna bespreekt hij hun 
mogelijke relevantie voor de hedendaagse theologie en spiritualiteit. 

 
U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. 
Er wordt geen toegang gevraagd. Om de avonden ook volgend jaar weer te kunnen organiseren, vragen we 
een vrijwillige bijdrage.  

 



 

 

 
TAIZÉ viering op zondag 26 februari 
 
Op zondagavond 26 februari om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote Kerk gehouden, 
uitgaande van de Grote Kerk, Regenboogkerk en RK-geloofsgemeenschap H. Martinus Epe/Heerde.  
Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en 
meerstemmige liederen uit de Taizé traditie.   
 

 
 
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, voorafgaande aan de 
dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij welke stemsoort u 
wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.  
 
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en soep. Gevraagd wordt 
om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. 
Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die 
enthousiast in het koor meezingen en op velen die de gebedsdienst mee vieren. 
 
 

Ds. Willem J. J. Glashouwer spreekt in Epe 
 

Op dinsdag 7 februari en op dinsdag 21 februari  

zijn er twee studieavonden met  

ds. Willem J. J. Glashouwer,  

werkzaam voor Christenen voor Israël International. 

De eerste avond is het onderwerp : “Jeruzalem” 

De tweede avond : “Zie Hij komt!” over het  

Bijbelboek Openbaring. 

 

 

 

 

Goede Herderkerk, Enkweg 2 Epe. 

Gratis toegang; er is een collecte in de pauze. 

Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur wordt u ontvangen met koffie/thee. 

Tevens is er verkoop van Israël producten en zijn de boeken van ds. Glashouwer verkrijgbaar. 

Iedereen is van harte welkom! 

 



 

 

Programma Alzheimer Café Heerde  
 
Januari t/m juni 2023  
 
Locatie: De Heerd, Griftstraat 8 te Heerd 
 
4 januari van 19.30 – 21.00 uur  
Wat als zelf beslissen lastig wordt? Mensen met dementie hebben steeds meer moeite om keuzes 
te maken en het dagelijks leven te organiseren. Wat kun je zelf regelen voor later en hoe kan de 
notaris je hierbij helpen. Mevrouw mr. J. de Vries (notaris) komt spreken over de mogelijkheden. 
Ook staan we kort stil bij het thema autorijden en besteden we aandacht aan hoe het voelt om 
steeds meer je eigen regie te verliezen.  

1 februari van 13.30 - 15.00 uur  
Tijd voor ontmoeting en echt contact Deze middag is er geen spreker aanwezig. Mantelzorgers zijn 
van harte welkom om elkaar te ontmoeten. We gaan in gesprek met elkaar. Soms is het fijn om je 
verhaal te kunnen delen met iemand die begrijpt wat je meemaakt.  

1 maart van 19.30 - 21.00 uur  
Veranderend gedrag en een veranderende relatie, hoe ga je hier als mantelzorger mee om? 
Dementie brengt vaak veranderingen in gedrag met zich mee. Ook rollen en relaties veranderen 
door dementie. Hoe ga je hier als mantelzorger mee om en wat kun je doen om jezelf als 
mantelzorger staande te houden. Terri van Ommen, mantelzorger voor haar moeder met dementie, 
komt haar ervaringen met ons delen.  
5 april van 13.30 - 15.00 uur  
Verlies bij dementie Dementie gaat gepaard met rouw en verdriet. Mensen met dementie ervaren 
verdriet om verlies van regie. Mantelzorgers zien hun geliefde geleidelijk veranderen. Het afscheid 
gaat met kleine stapjes en brengt steeds weer nieuwe emoties met zich mee. Dat is rouw voelen bij 
leven. Hoe ga je daarmee om?  

2 mei van 19.30 - 21.00 uur  
Is het vergeetachtigheid of dementie Vergeten is iets heel menselijks en komt bij iedereen wel eens 
voor. Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie? Hoe werken de hersenen en wat 
gebeurt er in de hersenen wanneer er sprake is van dementie. Marie-José Andringa, voorheen 
werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, vertelt u graag over de wondere wereld van de 
hersenen en beantwoordt uw vragen.  
7 juni van 13.30 - 15.00 uur  
Het belang van actief blijven, hoe kan je omgeving je hierbij helpen! Ook wanneer er sprake is van 
dementie is het belangrijk om de hersenen te blijven stimuleren en prikkelen. Hoe stimuleer je 
iemand met dementie om actief te blijven? Welke activiteiten kun je samen doen en hoe kun je je 
omgeving om hulp vragen. Immie Wolf, thuisbegeleidster, gaat graag met u in gesprek.  

 
 

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met  
Annemieke Wijma tel. 06-20596404 of  
Fennie Tiemens tel. 06-15101849  
Het Alzheimer Cafe Heerde wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, 

afdeling Oost-Veluwe  i.s.m. Verian, Woonzorg Unie Veluwe, Hanzeheerd 
Brinkhoven/IJsselheem en Viattence 

 
 
 



 

 

Amnesty schrijfacties in januari 2023 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 

Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden 
vrijgelaten en voelen zich gesteund.  
 
 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de 
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

Amnesty schrijfactie februari 2023 
 

GOED NIEUWS: Iran heeft de veroordeling en het doodvonnis van de Iraanse lhbti-activisten Zahra 
Sedighi-Hamadani en Elham Choubdar vernietigd.  

De eerste schrijfactie deze maand gaat naar China. We roepen de gevangenisdirecteur op Huang Qi 
onmiddellijk medische hulp te geven en vrij te laten. Journalist Huang Qi zit een gevangenisstraf uit 
van 12 jaar, alleen omdat hij een website over mensenrechtenschendingen in China beheerde. Hij zit sinds 
2016 vast. Huang is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar de gevangenisautoriteiten weigeren 
dit. Al voor zijn detentie leed Huang aan nierfalen, een waterhoofd en aandoeningen aan zijn hart en 
longen. In de gevangenis kreeg hij ook een ernstige schildklieraandoening. Dit maakt hem heel kwetsbaar. 
Medische zorg krijgt hij niet. 

De tweede schrijfactie gaat naar India en wel naar de Indiase minister van Binnenlandse Zaken van 
India. We roepen hem op de 11 activisten die nog vastzitten onmiddellijk vrij te laten. Sinds 2018 zijn 
er in India zestien bekende mensenrechtenactivisten opgepakt op basis van valse aanklachten. Een van 
hen, Fr. Stan Swamy overleed in de gevangenis doordat hij geen medische hulp kreeg. Een aantal 
personen is vrijgelaten, maar elf van hen zitten nog vast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 . 
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