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                                           Nieuwsbrief nr. 6, juli/augustus 2022. 

Oefening 
 
Ik zou willen oefenen om zonder bezit, zonder kennis vooraf, 
Als gast en vreemdeling door de wereld te gaan. 
 
Ga een middag reizen door de stad of de streek waar je thuishoort, 
zonder te weten waar je naartoe gaat, 
met niets mee dan een beetje water  
en het vertrouwen dat jou getoond zal worden wat je moet doen. 
 
Wees ontvankelijk voor de tekens die tot je komen, 
de richtingwijzer die zegt “daarheen”, 
het mooie paadje dat jou vraagt er doorheen te lopen, 
de vijver die je uitnodigt even te rusten, 
het dier dat om aandacht vraagt, 
een mens die je groet. 
 
Merk op hoe welkom je bent. 
Wat heb je hier te brengen? 
 
Je aanwezigheid, 
je belangstelling, 
een groet 
en vrede. 
 
Willem Marie Speelman 

 

Activiteitenrooster Epe–Vaassen 
 
Zaterdag 02 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zondag 03 juli 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 



Zaterdag 09 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Dinsdag 12 juli 19.45 u Sociaal Kafhé 

Zondag 17 juli 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
Kardinaal Eijk, ook via internet te volgen 

Zaterdag 23 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Dinsdag 26 juli 19.45 u Sociaal Kafhé 

Zondag 31 juli 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
Kardinaal Eijk, ook via internet te volgen 

Zondag 31 juli 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe,  

voorgegaan door parochianen 

Zondag 07 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zaterdag 13 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Dinsdag 16 aug. 19.45 u Sociaal Kafhé 
Zondag 21 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 28 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Dinsdag 30 aug. 19.45 u Sociaal Kafhé 

Zaterdag 03 sept. 18.30 u. Viering in Vaassen onder voorbehoud!! 
Zondag 04 sept. 09.00 u. Viering, in Twello, 

???, ook via internet te volgen 

Zondag 04 sept. 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe,  

voorgegaan door parochianen 

Overleden 
Op 15 juni is overleden Margaretha Cornelia Maria Obdeijn-Temmink in de leeftijd van 83 jaar.  
Zij woonde aan de Keuterstraat in Heerde. 

                                                 
Sociaal Kafhé: 
In de zomermaanden juli en augustus gaan er veel mensen op vakantie. 

Voor de thuisblijvers die een avondje uit willen openen we de deur van de Martinuslocatie  

in de van der Hulststraat op de volgende data: 

Dinsdagavond 12 juli en 26 juli. Dinsdagavond 16 augustus en 30 augustus. 

Van harte welkom! De koffie en thee staan klaar! ( 19.45 uur - 21.45 uur) 

 
 



 

Nieuwe opzet bijeenkomsten kerken Epe. 
 
Door de Regenboogkerk en de Martinus geloofsgemeenschap werden voor de Corona-periode  
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over allerlei interessante thema’s, die een relatie hebben  
met religie en/of maatschappij. 
Dit ging bijvoorbeeld over de schilder Chagall, iconen, filosofie, geestelijke zorg in de gevangenis 
of …... 
De Martinus-geloofsgemeenschap hanteerde hierbij als term “Avond met zin” en de Regen-
boogkerk sprak hierbij van “Kijken met andere ogen”.  
 
Tijdens de Corona-periode hebben vertegenwoordigers van de Martinus-geloofsgemeen-schap en 
de Grote Kerk elkaar een aantal keren ontmoet om te onderzoeken of de kerken nader zouden 
kunnen samenwerken. 
Hierbij kwam men al snel op het organiseren van bijeenkomsten, maar werd door beide kerken 
ook aangegeven het op prijs te stellen om dit dan in samenspraak met de Regenboogkerk vorm te 
gaan geven, die hier graag mee instemde. 
 

 
 

Hierdoor is een nieuwe vorm ontstaan, die vanaf september 2022 gestalte zal krijgen en waartoe 
de volgende afspraken zijn gemaakt. 
Er worden verdiepende en prikkelende bijeenkomsten georganiseerd met onderwerpen op het 
raakvlak van religie en maatschappij, bedoeld voor alle belangstellenden. 
Er is een werkgroep geformeerd, waarin per geloofsgemeenschap 2 personen zitting nemen en 
die dit plan verder vorm en inhoud zullen gaan geven: 
--Grote Kerk: Rijk van Ark en Joanne Tiemens, 
--Martinus geloofsgemeenschap: Gijs de Jong en Harry Franke,  
--Regenboogkerk: Annie Doornink en Bert Plooy. 
 
  



Deze werkgroep zal tijdens het nieuwe kerkseizoen 6 presentaties organiseren, die  bij toerbeurt 
plaats zullen vinden in de Grote Kerk, de Antenne en de van der Hulstlocatie.   
 
De nieuwe titel van de bijeenkomsten zal luiden: Avonden met Zin en Kleur. 
 
Zodra het programma voor het eerste seizoen bekend is, zult u hierover worden geïnformeerd. 
 
Met deze nieuwe opzet hopen we niet alleen interessante en plezierige momenten mee te mogen 
maken, maar ook te ontdekken dat de kerken meer met elkaar gemeen hebben dan dat er 
verschillen zijn. En dat zij de maatschappij iets te bieden hebben. 
 

Nieuwsbrief 
 
Zoals gewoonlijk verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief. Daarom treft u het activiteitenrooster 
van de komende twee maanden aan. De volgende nieuwsbrief verschijnt dus begin september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 . 







 


