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Pastoor Daggenvoorde gaat vertrekken……. 
 
Geachte parochianen, 
 
Helaas moeten wij u meedelen dat wij afscheid  
gaan nemen van onze pastoor Paul Daggenvoorde.  
Per 1 september a.s. heeft onze bisschop,  
kardinaal Eijk, hem een nieuwe pastorale opdracht  
toevertrouwd in de samenwerkende parochies van  
Enschede, Losser, Haaksbergen en omstreken. 
 
 Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij in ons  
midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en  
zegen. 
 
Zijn afscheid zal zijn op zondag 19 augustus in Twello  
en zondag 26 augustus in Apeldoorn. 
 
  









Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn 
opvolger is benoemd: Pastoor Hans Hermens 
 
Pastoor Hermens is 52 jaar oud en nu nog 
werkzaam als pastoor van de Emmanuelparochie in 
Ommen en omstreken. 
 
  
 
Als pastoraal team en besturen hebben wij reeds 
kennis mogen maken met pastoor Hermens en wij 
zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
 
  
 
De installatieviering zal worden gehouden op 
zondag 2 september om 10.00 uur in de St. 
Martinuskerk te Twello, waarna er gelegenheid zal 
zijn voor ontmoeting. Op 6 september, tijdens de 
startzondag, zal de nieuwe pastoor in Apeldoorn 
zijn intrede doen. 

 
 
 

 
Overzicht vieringen en activiteiten: 
Zondag 08 juli 10.00 u. Woco-viering,  in Vaassen, pastor Vroom 

Dinsdag 10 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zaterdag 14 juli 18.30 u. Woco-viering,  in Vaassen, werkgroep Vaassen 

Zondag 15 juli 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Zondag 22 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede 

Zaterdag 28 juli 18.30 u. Woco-viering,  in Vaassen, pastor Kantoci 

Dinsdag 31 juli 19.45 u Sociaal (Zomer)kafhé 

Zondag 05 aug. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede 

Zaterdag 11 aug. 18.30 u. Woco-viering,  in Vaassen, pastor Kantoci 

Zondag 12 aug. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Dinsdag 14 aug. 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Daggenvoorde 

Woensdag 15 aug. 09.00 u. Maria ten hemelopneming, 

Eucharistieviering, in Twello, pastoor Daggenvoorde 

Zondag 19 aug 10.00 u. Eucharistieviering in Twello, 

Afscheid pastoor Daggenvoorde 

Zondag 19 aug. 10.00 u. Woco-viering,  in Vaassen, pastor Vroom 

Zaterdag 25 aug. 18.30 u- Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 02 sept. 10.00 u. Eucharistie in Twello, installatie pastoor Hermens 

Zondag 02 sept. 10.00 u. Woco-viering,  in Vaassen, werkgroep Vaassen 

 
 
 









 
Bericht vanuit de locatieraad: 
  
 
De denktank…  wat doet die groep eigenlijk? 
 
Toen in 2014 onze kerk werd gesloten en we moesten bedenken en besluiten hoe 
we in Epe konden doorgaan met ‘kerk-zijn’ hebben we als Locatieraad (Sjaak 
Thijssen en Plony Epping) en Pastoraatgroep (op dat moment Ben Jeursen en 
Annemieke Buiting) de koppen bij elkaar gestoken en de hulp gevraagd van een 
aantal actieve parochianen om met ons mee te denken (en doen!)  in een groep die 
we op dat moment Denktank hebben genoemd. 
 
Het ging immers om het bedenken welke bestaande activiteiten nog doorgang 
konden vinden, voor welke zaken we naar Vaassen of Twello zouden moeten 
uitwijken en of de nieuwe situatie ook openingen bood om nieuwe activiteiten te 
bedenken. Zo is de Denktank ontstaan. 
 
Op dit moment komt de groep zo’n 4 maal per jaar bij elkaar. Zowel om lopende 
zaken als nieuwe ideeën te bespreken. Qua organisatiestructuur/werkwijze lijkt het 
nu wel een beetje op de parochievergadering van vroeger, waarin 
vertegenwoordigers uit alle werkgroepen elkaar een aantal malen per jaar 
ontmoetten. 
 
De samenstelling van de denktankgroep is nu als volgt: vanuit het pastoresteam 
woont pastor Wim Vroom de vergaderingen bij.  De locatieraad (Sjaak en Plony dus), 
de Pastoraatgroep (inmiddels alleen door Annemieke bezet, met Sjaak en Plony als 
secondanten), de Publiciteitsgroep, bestaande uit Loek Sinselmeijer en Harry Franke 
voor de Nieuwsbrief en Gijs de Jong voor de Clara.  Daarnaast zorgen Harry en Gijs 
ook voor het aanbod van de Avonden met Zin.   Voor het secretariaat en de 
liturgiegroep neemt Peter Weehuizen deel, Astrid Brouwer is erbij vanuit het Sociaal 
Kafhé, voor contact met Vaassen en het Martinuskoor zorgt Jan Schurink, Jo van der 
Sloot is mede-organisator van de Martinusdag, Aseel Jasrawi denkt mee vanuit de 
groep die activiteiten voor kinderen ontplooit, Hans Borgers was erbij als oud-
pastoraatgroepslid en Marianne van Leeuwe als parochiaan.  Daarnaast hebben bij 
de start ook Diederik Smit, Marjoleine Meuleman, Ria Franke, Maarten Heere en 
Rina Buitendijk deel uitgemaakt van de groep.  Zij zijn nu allen nog op de 
achtergrond actief in onze geloofsgemeenschap, maar vergaderen niet meer mee. 
En last but not least: ook Harrie Mulder heeft in de beginfase meegedacht waar hij 
kon. 
 
  
Wat wordt er zoal besproken?  Vergaderonderwerpen zijn bijvoorbeeld Publiciteit 
(wat komt in de Nieuwsbrief, wat in de Clara); zijn er berichten van/voor het Sociaal 
Kafhé; het vieringenrooster; pastoraat en nabijheid met onderwerpen als Allerzielen, 
Ziekenzalving, Bakkie Troost, Meeleven met verlies.  Ook het organiseren van de 
jaarlijkse Martinusdag is een activiteit die vanuit de denktank wordt geregeld. 
Daarnaast brengt Pastor Vroom uiteraard verslag uit van wat er in het pastoresteam 
speelt en heeft ook de samenwerking met Vaassen aandacht.  Een nieuw initiatief 







waren bijv. de oecumenische Thomasvieringen op zondagmiddag, waarvan onlangs 
helaas het besluit moest vallen deze te stoppen vanwege gebrek aan belangstelling.   
Zo blijven we zoeken naar nieuwe activiteiten en naar mogelijkheden de bestaande 
zaken te optimaliseren.  Een zeer gevarieerd takenpakket dus, waaraan nog veel 
meer vrijwilligers hun bijdrage leveren. 
 
Voor ideeën, opmerkingen, suggesties kunt u altijd bij een van de genoemde 
personen terecht!  
 
En wilt u ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van onze 
geloofsgemeenschap door het meewerken aan activiteiten? U kunt dan denken aan 
zaken als stoelen klaarzetten, koffie schenken, nieuwsbrieven verspreiden naar 
parochianen zonder computer, incidenteel vervoer bieden naar Eucharistievieringen 
of andere activiteiten in Epe, Vaassen of Twello,  etc. etc.   Meldt u dan s.v.p. bij 
Sjaak Thijssen  (62 12 85) of bij Plony Epping (611 907). 

 
Overleden: 
 
Op 27 mei 2018 is in de leeftijd van 95 jaar overleden Johanna Frederika van 
Vugt- Mulder. Zij woonde in Brinkhoven in Heerde. 
 
Op 30 mei is overleden,  Cornelia Geertruida Maria Koek- van der Poel. Zij 
woonde samen met haar echtgenoot aan de Grensweg in Emst. 
 
Op 7 juni is overleden in de leeftijd van 60 jaar, Bianca Eleonora Christina 
Breden- Bevers. Zij woonde aan de Korte Blekersweg. 
 
Op 27 juni is overleden in de leeftijd van 78 jaar. Louise Gerardine 
Timmermans- Duran. Zij woonde in de Roggestraat in Epe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sociaal Kafhé 
 
Sociaal Kafhé 
 
Het zit er alweer op: de Cabaret-avond van het Sociaal Kafhé.. 
  
 
Een super gezellige avond, uiteraard met optredens van zowel Martha en Tina als 
van Astrid en Rina J, die schitterden met mooie luisterliedjes, een heuse 
protestsong(` Wij zijn een deel van het geheel, maar niet liturgisch  ‘), en een lied met 
een nogal heftige wending ‘ik had het liefst uw schedeltje gekliefd’ . 
 
Daarnaast vertelde Annie Jong mooie verhalen, o.a. over een jongetje die met een 
fenomenale kennis van spreekwoorden toch de klas werd uit gestuurd en Piet van 
der Hulst met o.a. een klaagzang over grote drukte juist ná zijn pensioen:  ‘vraag 
maar aan Opa, die heeft toch niets meer te doen….’  Peter Weehuizen verraste ons 
met een verhaal dat doorspekt was met de letter D.  En tot slot was Martinus dit jaar 
nu eens niet van de partij, maar wel Diogenes in hoogsteigen persoon!  Die ging met 
ons op zoek naar ‘de ware mens’ en kwam via vele goeddoeners, beterdoeners en 
weldoeners in ons midden uiteindelijk terecht bij Martha en Tina… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In totaal hebben zo’n 40 
mensen genoten van de leuke 
optredens, hapjes en drankjes.  Zeer 
zeker voor herhaling vatbaar;  we 
kijken al uit naar volgend jaar!  En 
voor volgend jaar alvast:  een open 
podium is mogelijk voor iedereen die 
iets zinnigs, leuks, moois te bieden 
heeft!  Oefen dus maar vast… 

 

 

 













Extra Kafhé-avond op 31 juli a.s.! 
 

 

Officieel vond op 26 juni de laatste – goedbezochte – Kafhé-avond van dit seizoen 
plaats.  En de zusters Martha en Tina gaan ‘op retraite’ zoals we in hun vakantielied 
konden horen. 
 
(Al kreeg het begrip ‘retraite’ wel een andere lading dan we meestal denken, met 
ijsjes, zon en strand…. Etc.).  Uiteraard wensen wij hen een ‘heil’zame vakantie toe! 
 
Maar: dat betekende dat wij elkaar bijna twee maanden niet meer zouden zien.  En 
dat is best lang, want niet iedereen gaat immers met vakantie in de zomerperiode. 
 
Vandaar dat we op 31 juli een extra Kafhé-avond hebben ingelast, normale tijd 
(19.45 uur), normale plaats (Van der Hulststraat 1).  Op die avond moeten we het wel 
zonder de zusters stellen, maar gezellig maken kunnen we het uiteraard wel.  Dus:  
 

van harte welkom op 31 juli. 
 
  

Wist U……..: 
 

- Dat pastoor Daggenvoorde probeert om op dinsdag 14 augustus nog eenmaal 
met ons de Eucharistie te vieren in Epe ? 

 
- Dat we graag kopij voor de nieuwsbrief ontvangen van u allen ? 

Dus ook als iemand ziek is, als er een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt, als 
iemand een geweldige ervaring heeft opgedaan, als iemand een aparte hobby 
heeft, als iemand ons iets te vertellen heeft……… 

 
- Dat pastoor Hans Hermens zich heeft voorgesteld aan de huidige parochie in 

Dalfsen ?  Dat die tekst te lezen is op 
http://rkkerkdalfsen.nl/index.php?pagina_id=287 

 
- Dat deze nieuwsbrief wat laat is in verband met een verhuizing ? 

 
- Dat deze nieuwsbrief wel geldt voor de maanden juli én augustus ? 

 
- Dat de redactie alle lezers een fijne zomerperiode wenst ? 

 
- Dat de ene gaat en de ander komt…… 

 
- Dat het een mooie hete zomer wordt……. 

 
 
 
 
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. 


