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Van de locatieraad en pastoraatsgroep: 

Van de locatieraad en pastoraatsgroep 

In de lente, en dus ook de Paastijd, kijken we uit naar de het nieuwe groen en de bloemen. De wereld om ons heen 

verandert en we verheugen ons op de zon en het licht om ons heen: nieuwe ervaringen. We kijken terug naar Pasen 

en hebben ervaren dat met de Verrijzenis van Jezus ons geloof ons nieuwe perspectieven geeft. 

Als geloofsgemeenschap zoeken we opnieuw naar nieuwe perspectieven nu Pastor Wim Vroom vertrekt. Hij is/was 

onze contactpersoon binnen het pastorale team en de vraag die voordoet is wat dit betekent voor de vieringen in 

Epe op de locatie aan de vd. Hulstlaan en bij de St. Bernardusschool 

We hebben de vragen over de vieringen in Epe voorgelegd aan Pastoor Hermens. Het goede nieuws is dat er op 

dinsdag 28 juni een eucharistieviering is waarin de ziekenzalving centraal staat. Meer informatie in de volgende 

nieuwsbrief. 

Wanneer daarna eucharistievieringen op de dinsdagavond mogelijk zijn, is mede afhankelijk van de terugkeer van 

Pastoor Sebastian. De verwachting is dat hij juli/augustus weer terugkeert naar onze parochie. Daarnaast wordt 

overlegd of er een opvolger komt voor Wim Vroom maar dat is nog niet duidelijk. Ook over de mogelijkheden van 

begeleiding vanuit het pastorale team op de St. Bernardusschool is nog geen duidelijkheid. Er is wel overleg over 

mogelijke opties. 

We blijven als locatieraad en pastoraatsgroep actief in gesprek met het pastorale team en de Denktank over nieuwe 

perspectieven binnen onze gemeenschap. 

We zijn heel blij en ook wel een trots dat we als geloofsgemeenschap initiatieven hebben ontplooid om het 

onderling contact te behouden. Dat is waar het om draait: elkaar ontmoeten en vieren.  Dat deze initiatieven een 

vaste plek hebben in onze gemeenschap en dat vrijwilligers dit met verve uitvoeren. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de vieringen op zaterdagavond of zondag in de kerk in de diverse kerken binnen de 

inmiddels gefuseerde parochie van Twello en Apeldoorn. De openingsviering om dat te vieren is op 26 mei in 

Wenum Wiesel. Meer daarover vindt u verderop in de Nieuwsbrief. 

Kortom: het aangekondigde vertrek van Wim Vroom heeft veel losgemaakt. We zijn hem heel erkentelijk voor alles 

wat hij voor de geloofsgemeenschap in Epe heeft gedaan. We zijn aanwezig op zijn afscheid op 14 mei tijdens de 

viering in Vaassen. Als parochiaan bent u daarvoor ook van harte uitgenodigd. 

We wensen u een mooie tijd tot Hemelvaart en Pinksteren. Dat de Heilige Geest met ons is! 

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep, 

Annemieke Buiting 







Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

Zondag 01 mei 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 01 mei 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe,  

voorgegaan door parochianen 

Zondag 08 mei 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen,  

pastor Vroom, ook via internet te volgen 

Dinsdag 10 mei 19.45 u. Sociaal Kafhé 

Zaterdag 14 mei 18.30 u. Afscheid pastor Vroom, Gebedsviering, 

in Vaassen, pastoraal team, ook via internet te volgen 

Zondag 22 mei 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Dinsdag 24 mei 19.45 u. Sociaal Kafhé 

Donderdag 26 mei 10.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistieviering,  
Kopermolenweg 5-7, Wenum Wiesel,  

pastoor Hermens,  

Zaterdag 28 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zaterdag 04 juni 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zondag 05 juni 09.00 u. Hoogfeest van Pinksteren,  

Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

 
 

Overleden: 
 
Op  3 april  is overleden Antonia Maria Dijkhof in de leeftijd van 56 jaar.  
Zij woonde in de Schaatsenrijder in Epe.  

 
                                                          
Sociaal Kafhé: 
 
De volgende sociaal-kafhé data zijn gepland: 
10 mei en 24 mei. 
 
En voor de maand juni wordt het 
14 en 28 juni. 

 
 
 
 
 
 









Afscheid Wim Vroom 

Op 29 maart vertelde Wim Vroom dat hij ons gaat verlaten. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard in een 

verpleeghuis in Limburg. Pastorale zorg voor bewoners en familie. 

Het was die dag pas bekend geworden dus ook voor Wim was het een emotioneel moment. We 

realiseerden ons dat hij voor ons een belangrijk contactpersoon was met het pastorale team. Hij was als 

het ware de schakel. Hij kent ook de vaste kern van bezoekers aan de vieringen en bezocht daarnaast nog 

steeds parochianen. Ook begeleidde hij 4 keer per jaar de schoolvieringen van de St. Bernardusschool en 

bezocht de school om klassikaal te vertellen over de geloofsachtergronden van bepaalde feestelijke 

momenten. Zo vertelde hij over St. Maarten en gaf meer achtergrond bij Kerst en Pasen.  

Zijn afscheid is op 14 mei tijdens een woord en communieviering in Vaassen. Van harte uitgenodigd. 

Witte Donderdagviering van de St. Bernardusschool 

Deze activiteit werd door Wim Vroom begeleid. De kinderen gingen op Witte Donderdag in het wit naar de 

Grote Kerk. De kerk waar de school met open armen ontvangen wordt sinds onze eigen locatie gesloten 

werd. Er waren ook veel ouders en grootouders aanwezig: kortom een volle kerk sinds 2 jaar. Tijdens 

coronatijd mochten de ouders en grootouders niet aanwezig zijn tijdens de vieringen. 

de kinderen hadden liedjes ingestudeerd die dankzij technische middelen van de Grote Kerk muzikaal 

ondersteund werden. Ook werd het verhaal rond Witte Donderdag uitgebeeld en vertaald naar het heden. 

Het zorgen voor elkaar en oog hebben voor elkaar stond daarbij centraal. In de voorbeden was daarvoor 

ook aandacht. Daarnaast was er aandacht voor de Oekraïne. Het was een mooie viering die afgesloten 

werd met een dankwoord voor Wim Vroom.  

Afscheid Ineke van der Bruggen 

Ineke van der Bruggen is jarenlang dirigent geweest van het Martinuskoor van Epe. Na de kerksluiting is zij 

dirigent geworden van het kerkkoor van de kerk in Vaassen. Met een paar koorzangers uit Epe ging zij 

samen met het koor in Vaassen een nieuwe uitdaging aan. 

Dat heeft ze met verve gedaan.  Ineke stopt nu ook als dirigente in Vaassen. Ze gaat emigreren naar 

Oostenrijk. Ineke heeft tijdens de viering op 1e Paasdag afscheid genomen van het koor uit Vaassen.  

Erg jammer want onder haar bezielende leiding gaf het koor een mooie ondersteuning aan de vieringen. 

We wensen haar alle goeds.  

 

Hemelvaartsviering van de Franciscusparochie 

Op Hemelvaartsdag 26 mei wordt er om 11 uur een eucharistieviering in de openlucht georganiseerd  aan 

de Kopermolenweg 5-7,  Wenum Wiesel. Dat is een landgoed van de familie van Leeuwen met voldoende 

parkeergelegenheid. Ook met de fiets goed uit Epe te bereiken. 

De viering staat in het teken van de fusie van de voorheen Franciscus en Clara Parochie uit Twello en de 

Emmausparochie uit Apeldoorn.  

 Na de eucharistie is er gezamenlijk koffie drinken om elkaar te ontmoeten en aansluitend zijn er voor wie 

wil workshops.  

Van harte uitgenodigd 

 

Sobere maaltijden in 4 kerken in Epe in de aanlooptijd naar Pasen  leveren ruim € 325,- op voor de 

Voedselbank Heerde-Epe-Vaassen. 

Eindelijk kon het weer:  na 2 jaar covid-beperkingen konden de kerken in Epe weer een z.g. sobere maaltijd 

organiseren. In 4 kerken kon men op 4 vrijdagavonden aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd. 

 







Amnesty schrijfacties in mei 2022 

Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden 
vrijgelaten en voelen zich gesteund.  
 
Gelukkig is er ook deze maand GOED NIEUWS te melden: 
Op 22 maart 2022 is Magai Matiop Ngong uit Zuid-Sudan vrijgelaten. Hij was 15 jaar toen hij ter dood 
veroordeeld werd. Hij zat 2 jaar en 8 maanden in de dodencel. 

Op 14 november 2017 werd de toen 15-jarige scholier Magai Matiop Ngong ter dood veroordeeld vanwege 
een moord die hij ontkende en waar geen bewijs voor was. Tijdens Amnesty’s wereldwijde schrijfactie 
‘Write for Rights’ kwamen in 2019 meer dan 765.000 mensen voor Magai Matiop Ngong in actie. Ze riepen 
de Zuid-Sudanese president Salva Kiir op zijn doodvonnis in te trekken en steunden de jongen met 
groetenkaarten.  
Amnesty International is in alle gevallen tegen de doodstraf, zonder uitzondering, en onafhankelijk van het 
type misdrijf, de misdadiger in kwestie of de methode die wordt gebruikt om de executie uit te voeren.  

In mei hebben we de volgende twee schrijfacties:  

De eerste schrijfkaart gaat naar Sudan:  
Mohammed Adam (17) en Mohammed al-Fatih (18) uit Sudan werden op 14 januari 2022 met geweld 
opgepakt toen zij een ziekenhuis verlieten. Adam werd een dag eerder in zijn been geschoten 
tijdens protesten tegen de militaire regering. De tieners zijn tijdens hun verhoor gruwelijk 
gemarteld. Adam krijgt geen medische zorg voor zijn verwondingen. Adams moeder zag gruwelijke 
tekenen van marteling. Toen ze hem bezocht zag ze dat er twee spijkers in zijn benen waren geslagen en 
dat hij niet kon lopen. 
De tieneractivisten zijn zeer waarschijnlijk opgepakt vanwege de dood van een politieman tijdens de 
protesten. Maar hiervoor is geen bewijs naar buiten gebracht en ze zijn niet aangeklaagd. 
 

De tweede schrijfkaart gaat naar Iran:  
De Iraans-Duitse politieke dissident Jamshid Sharmahd mag sinds september 2021 geen contact 
meer hebben met zijn familie. Niemand weet waar in Iran hij wordt vastgehouden. Zijn familie maakt 
zich ernstig zorgen om zijn kwetsbare gezondheid en vreest dat hij mogelijk wordt gemarteld. 
Jamshid Sharmahd (66) is lid van een in de VS gevestigde oppositiegroep die het huidige Iraanse regime 
omver wil werpen. De Iraanse autoriteiten beschuldigen hem van betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd 
ontkent dit. Hij kan de doodstraf krijgen. 
Sharmahd zit sinds juli 2020 vast zonder toegang tot een advocaat en de medische zorg die hij nodig heeft 
voor zijn diabetes, Parkinson en hartproblemen.  
 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep 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 . 


