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                 Nieuwsbrief nr. 6, juni 2019. 

God van nabijheid,  

 

We komen tot U nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen.         

Afstand houden zit niet in onze aard. We hebben het liefste onze medegelovigen dicht 

bij ons. Help ons dan en troost ons. Geef ons verbondenheid, dat U ons aan elkaar bindt 

als broeders en zusters met één Vader.                                                                

Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn, om op te bellen wie 

eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen.  

We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. We vragen u om wijsheid om de 

juiste beslissingen te nemen. We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die 

verantwoordelijkheid draagt.                         

Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen en doen wat 

goed is voor het belang van iedereen.                                       

We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt. 

Bescherm hen, leid hen, sta hen bij.                   

We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, voor hun naasten en 

voor iedereen die om hen geeft.  

We bidden u ook voor onszelf Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te 

denken. Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren tot een berg te 

maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat u heel 

dicht bij ons bent, dat uw aanwezigheid ons doet oplichten. Amen.  

Eleonora Hof  

 
 
 







Rooster van vieringen: 
 
I.V.M. HET CORONA VIRUS ZIJN ALLE PUBLIEKE VIERINGEN AFGELAST 

 

Op zondag om 10.00 uur wordt vanuit de H. Antonius Abt kerk in Loenen een 

eucharistieviering uitgezonden.  

De viering zal in besloten kring plaatsvinden.  

 

Hier rechtstreekse uitzendingen vanuit Heilige Antonius Abtkerk Loenen 

 

 

Overleden: 
Op 15 april is overleden Catharina Sleper-Benne. In februari dit jaar is zij vanuit 
Apeldoorn naar Wendhorst verhuisd. Zij bereikte de leeftijd van 86 jaar. 
  

Op 19 april is overleden in de leeftijd van 78 jaar Philippina van den Beld. Zij woonde in 
het woozorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. 
 
Op 23 april is overleden in de leeftijd van 86 jaar Wilhelmina Maria Josephina Gorkink- 
Huisman. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Albert Schweitzerlaan in Epe. 
Haar lichaam wordt/is in besloten kring gecremeerd op 1 mei in Heidehof in Ugchelen. 
  

Sociaal Kafhé            

 
 
Humor 
We kunnen in deze tijd extra van de natuur genieten nu we meer tijd hebben in en om 
ons huis. Zoveel nuances groen, alles groeit en bloeit maar door. We volgen natuurlijk 
de maatregelen op van het RIVM i.v.m. de coronacrisis. De sociaal kafhe-avonden 







worden gemist merken we, het gaf/ geeft mede kleur aan ons bestaan. Elkaar fysiek 
ontmoeten, ons wel en wee delen en lachen. Er is een documentaire (2018) met paus 
Franciscus waarin aan het eind van deze film aan de paus wordt gevraagd naar twee 
voorbeelden van  alledaagse schoonheid. De paus noemt er twee: een glimlach en 
gevoel voor humor. Waarna hij bekent dat hij élke dag na het ochtendgebed , een 
gedicht van Thomas More* leest: 
 
Schenk mij Heer, een goede spijsvertering, en ook om iets te verteren. 
Schenk mij een gezond lichaam, en het nodige goede humeur om het te onderhouden. 
Schenk mij een eenvoudige geest die de waarde kent van alles wat goed is, 
en die niet snel bang is van het kwade, maar die voor alles de juiste plek kent. 
 
Geef mij een ziel zonder verveling, gezeur, zuchten en klachten, 
en niet teveel stress omwille van dat hinderlijke ding dat we het “ik ”noemen. 
Schenk mij, Heer een beetje zin voor humor, 
om met een grap vreugde in het leven te vinden, 
en die te kunnen delen met anderen. 
 
 (Vrije vertaling vanuit het Engels) 
                                                                              
* Overgenomen uit een publicatie  op kerknet.be 26 juli 2019 
Documentaire van Wim Wenders: “A Man of His Word”  
 
 
Het sociaal kafhé wenst jullie gezondheid, verantwoordelijkheidsgevoel, solidariteit  én 
humor toe in deze bijzondere tijd! 
Zorg goed voor elkaar!  Al zitten we thuis, toch samen onderweg. Samen kerk zijn. Alle 
goeds! 
 

Missie werkgroep. 
Begin deze maand ontvingen wij van de 
congregatie van de Heilige Geest het 
bericht dat op 01 april pater Ben Visbeek 
is overleden. 

    

Pater Ben Visbeek die op 20 januari 
1931 was geboren is gedurende 43 jaar  
als missionaris werkzaam geweest in 
Kameroen en heeft nadat hij in 2002 
terugkeerde naar Nederland nog een 
kleine tien jaar parochiewerk gedaan in 
de Fatima parochie te Weert. 
Vanaf 2011 ging Ben naar Gennep om 
daar van een welverdiende rust te 
genieten, maar wel een actieve rust 
omdat hij graag meedeed met alles 
binnen de gemeenschap. 
De laatste paar maanden van zijn leven 
ging de gezondheid van Ben achteruit 
en na een kort ziekbed is hij overleden. 
De congregatie sluit de brief over het 
overlijden als volgt af.: 
“Ben bedankt voor het vele werk dat je 
verzet hebt en voor je leven als religieus 
en missionaris in Kameroen en in 
Nederland. We hopen dat je nu gelukkig 
bent in de handen van God.” 
 







Wij sluiten ons hier graag bij aan. 
de Missie werkgroep. 

 

 
In deze, voor velen van ons toch wel moeilijke, Coronatijd , is ook de kaartenverkoop 
voor Mobaye volledig tot stilstand gekomen. Maar juist in deze tijd is het versturen van 
een leuk en bemoediging kaartje aan  elkaar zo belangrijk. 
Om zowel u als Mobaye te helpen stellen wij u graag in de gelegenheid om op een 
verantwoorde wijze onze mooie kaarten te kopen. 
Bel een van de volgende telefoonnummers en wij bespreken met u hoe wij dat met 
elkaar kunnen doen; Annie Jong via 0578-613500 of Trees Smit via 0578-614588 
In de Kookwinkel van Plony en Martin Epping Hoofdstraat 64 staat een doos met 
kaarten zodat u, als u toch in Epe centrum moet zijn, ook daar uw aankoop kunt doen. 
De kaarten verkopen wij nog steeds voor € 1,- per stuk. Mocht u liever gewoon veilig 
thuis blijven met een gift op rek nr. NL68 ABNA 0531886905 t.n.v. de paters van de H. 
Geest o.v.v. Missie Mobaye wordt de missie in Mobaye, dat ook te lijden heeft van het 
Coronavirus, weer geholpen. 
  

 
 
_______________________________________________________________________________ 
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 


