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Lentevers 

Onvoorstelbaar 
Hoe in twee weken 
De wereld kan veranderen 
En wij in verwarring 
Naar buiten kijken 
Overspoeld door feiten 
Waar we achteraan lopen 
Zonder te weten waarheen 
Hoe goed wij ook door de jaren heen 
Hebben geleerd 
De kop in het zand te steken 
Zelfs ondergronds 
Dringt het nieuws tot ons door 
En worden wij 
Wakker geschud 
Door stilte 

Stilte in straten 
Stilte In de beelden 
Waar we naar kijken 
Met andere ogen 
Die misschien 
Weer opnieuw moeten leren zien 













Totzover 
Het begin van deze lente 
Die ons voorkomt 
Als het eind der tijden 
De rest van het leven 
Om ons heen 
Fluit er maar op los 
Komt uit de knop 
En bloeit open 
Vogels leggen eieren 
Met een optimisme 
Die ons vreemd is 
De magnolia 
Is gezegend 
Ze kan de krant 
Niet lezen 
En de schaduw van een zwaluw 
Stijgt boven zichzelf uit 
En vliegt 
De zomer tegemoet 

 

Maar onze nachten  
Zijn stil 
De straten hebben hun stem verloren  
Wat anders kunnen wij 
Dan blijven dromen 
En geloven 
In een overwinning 
Op een tegenstander 
Die onzichtbaar is 
Maar eerst afstand nemen 
Van alles 
Om te weten 
Wat je mist 
Als het er niet meer is 

Dat is misschien 
Wat wij weer moeten leren 
Een nieuwe tijd ontdekken 
Door ons  
In onszelf te keren 
 

 
 
 
 











Rooster van vieringen: 
 
Na een korte check met Hans Hermens is het volgende gebleken:  in Epe mag de 
Eucharistieviering pas weer plaatsvinden in augustus. Op 9 juni mag er nog geen communie 
uitgereikt worden en men wil eerst rustig in de 4 kerkgebouwen opstarten. 
 
Voor de meeste recente gegevens omtrent de vieringen verwijzen we u naar de website van de 
franciscus en clara parochie: www.franciscusenclara.com  
 
Zodra er meer bekend is over de situatie in Epe laten we u dat weten. 
 
Tenslotte wijzen we u op het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat verderop 
in deze nieuwsbrief is opgenomen. 

 
Overleden: 
 
Rectificatie: 
Mevr. Gorkink-Huisman is onlangs overleden. Zij stond vermeld in de nieuwsbrief 5 van Epe.  
In de nieuwsbrief staat dat zij 86 jaar was. 
Haar leeftijd was echter 76 jaar. 
 
25 april is op 74 jarige leeftijd overleden Theo Imminck, man van Willemien. In onze parochie 
heeft hij, als man met twee rechterhanden en lid van de klussengroep vele klussen gedaan. Eén 
daarvan was het restaureren van het houten kruis toentertijd op de begraafplaats aan de Oude 
Wisselseweg. Wij wensen Willemien en de familie veel sterkte met dit gemis. 
 
Op 23 mei is overleden in de leeftijd van 81 jaar, Elizabeth Maria (Lies) Nijman- Gorkink. Zij 
woonde samen met haar echtgenoot aan de St. Catharinaweg in Epe, maar verbleef al enige tijd 
in Casa Bonita in Apeldoorn. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden. Ook haar 
familie wensen we veel sterkte toe. 
 
Op 29 april is overleden in de leeftijd van 87 jaar Geertruida Wilhelmina Mentink. Zij woonde in 
de Roggestraat in Epe. Zij was beter bekend als Truus, die samen met zus Nel en broer Ben lang 
aan de Brinklaan hebben gewoond.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.franciscusenclara.com/






 
Sociaal Kafhé 
 

Wat gaat de tijd toch snel, het is bijna niet voor te stellen dat we al sinds half 
maart elkaar niet meer kunnen ontmoeten in onze Martinuslocatie. Geen 
vieringen, geen avonden met Zin en geen sociaal-kafhéavonden. Ook zal er eind 
juni geen jaarlijkse cabaretavond zijn waarbij meerdere parochianen een actieve 
bijdrage leveren. Wat we nu wel kunnen bieden is een collage van  deze avond 
van vorig jaar.  
 

 
 
Hoopvol is wel dat het virus langzaam wordt ingedamd en we weer wat meer 
vrijheid gaan krijgen en het leven wat meer op gang komt. We gaan de goede kant 
op, volhouden dus en elkaar blijven steunen!  
                        Tot ziens …op anderhalve meter afstand…! 

 
 
 
 
 
 
 
 







 

             FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
         ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIEVIERING 
RESERVEREN-INFORMEREN-

PLACERING-AFSTAND-AANTAL-
HYGIËNE-COMMUNICATIE-

EUCHARISTIE-H.COMMUNIE-
DOOPSEL-BIECHT-VORMSEL-

SACRAMENT ZIEKEN 

GEBED - DEVOTIE 
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE-

MARIA-HEILIGEN-KAARSEN-
PROCESSIE 

ANDERE  
ACTIVITEITEN 

PASTORAAT EN BEZOEK-

JEUGDWERK-DIACONAAL WERK-

BEDEVAART-VERGADERING 

 

RICHTLIJNEN RIVM 
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze 
bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig 
zijn. Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen 
dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter 
is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen 
van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare 
personen e.d. in acht worden genomen.  Deze zijn te vinden via: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden   

http://www.cioweb.nl 
 

 

 
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN 
OP ANDERHALVE METER 

De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten 
in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk 
veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de 
sacramenten.  
 
 
 

SECRETARIAAT ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP 

Postbus 13049  3507 LA UTRECHT -  www.rkkerk.nl 

Vragen: Woorts@aartsbisdom.nl  

Religieuze gemeenschappen: communicatie@knr.nl 

 

 

CORONAVIRUS  
U loopt kans op besmetting door bij 
een geïnfecteerde persoon in de 
buurt te komen en doordat hij/zij in 
uw richting hoest of niest. Men kan 
het virus ook krijgen door aanraking 
van een besmet persoon of een 
besmet voorwerp of oppervlak. Het 
virus kan op een oppervlak enige tijd 
blijven voortbestaan.  

 

PAROCHIES - RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN 
PROTOCOL VOOR 

GELOVIGEN - BEDIENAREN - KERKGEBOUWEN 







 


