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Van de redactie: 

Het is inmiddels bijna 20 jaar geleden dat we het 100-jarig bestaan van onze parochie 

uitgebreid hebben gevierd. Niemand kon toen vermoeden dat we niet lang daarna de 

parochiekerk zouden moeten sluiten en dat onze eigen geloofsgemeenschap zich zou 

moeten redden met de locatie in de voormalige van der Hulstschool.  

Omdat er nauwelijks nieuwe aanwas is en er vrijwel geen jonge parochianen meer bijkomen 

bleek het noodzakelijk te fuseren met andere parochies. Eerst de 7 regionale parochies, nu 

zelfs met de gefuseerde 7 Apeldoornse parochies erbij. Een totaal van 14 parochies, die  nu 

voortgaan als de Franciscusparochie. Ook het enorme tekort aan priesters maakte 

samenwerking van parochies noodzakelijk.  

Toch is er een waardevolle geloofsgemeenschap in Epe blijven bestaan. Een gemeenschap 

die regelmatig samenkomt, een gemeenschap met oog voor elkaar, een gemeenschap die 

het geloof op allerlei manieren vorm geeft, zowel in de v.d.Hulstlocatie als in de Eper 

samenleving. Daarbij is samenwerking met de andere Eper kerken steeds groeiende.  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe onze eigen geloofsgemeenschap de Sint Martinusdag 

wil gaan vieren op zondag 13 november. 

Daarnaast vragen we aandacht voor het sociaal kafhé op de dinsdagen 13 en 27 

september. Altijd een fijne ontmoetingsplek. 

En deze maand beginnen de avonden met zin en kleur. Op donderdag 22 september komt in 

de Grote Kerk een bijzonder optreden van het muzikale trio Wilde Eend onder het motto:  

“Lechajim, op het leven!”  
Laten we samen ons geloof en onze geloofsgemeenschap levend houden ! 

 

 



Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 

Zondag 28 aug. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Dinsdag 30 aug. 19.45 u Sociaal Kafhé, in Epe 

Zaterdag 03 sept. 18.30 u. Eucharistieviering in Vaassen,  

pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

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

voorgegaan door parochianen 

Zondag 11 sept. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Dinsdag 13 sept. 19.45 u Sociaal Kafhé, in Epe 

Zaterdag 17 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Donderdag 22 sept. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Epe,  

Grote of St. Maartenskerk, Trio Wilde Eend 

Zondag 25 sept. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaasen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen  

Dinsdag 27 sept. 19.45 u Sociaal Kafhé, in Epe 

Zondag 02 okt. 10.30 u. Viering in Apeldoorn, Franciscusdag 

Pastoraal team 

Dinsdag 04 okt. 19.45 u Sociaal Kafhé, in Epe 

    

 
Overleden: 
 
Op 21 augustus is overleden Josephus Johannes Jacobus Dirckx. Hij werd 88 
jaar en woonde aan de Officiersweg in Epe. 

                                                          
WOORD- EN GEBEDSVIERING ZONDAGEN 4 SEPTEMBER EN 9 
OKTOBER 
 
Op de zondagen 4 september en 9 oktober zal er in onze locatie aan de Van der 
Hulststraat 1 (Het gebouw van InteraktContour) weer een Woord- en Gebedsviering 
plaatsvinden, voorgegaan door parochianen. De viering begint om 10.00 uur en u 
bent dan van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Sociaal Kafhé: 
 

 
 
Beste mensen, 
De volgende data zijn gepland voor het sociaal kafhé. 
 
Dinsdag 13 en 27 september 
Dinsdag 04 en 18 oktober 
Dinsdag 08 en 22 november 
Dinsdag 06 december. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eerste avond met Zin en Kleur op donderdag 22 september:  
Trio Wilde Eend met het programma Lechajim. 

 
In een vorig kerkblad werd al aangegeven dat de Regenboogkerk, de Martinus-geloofs-
gemeenschap en de Grote Kerk in het seizoen 2022/2023 voor het eerst een serie van zes 
lezingen organiseren over interessante thema’s die steeds een relatie hebben met religie  
en maatschappij onder het motto “Avond met Zin en Kleur” 
 
 
De eerste avond heeft een feestelijk 
karakter en vindt plaats op donderdag 22 
september 2022 in de Grote Kerk en wordt 
verzorgd door het Trio Wilde Eend, dat 
dan een vertelconcert zal houden onder 
de titel: “Lechajim, op het leven!” 

 
Het trio - ook bekend onder de Jiddische naam Vilde Katshke - brengt een frisse mix van 
Joodse muziek en verhalen. Deze avond brengen ze een programma over Joodse feesten 
zoals Pesach, Poerim, Soekot en Chanoeka. Het glas wordt geheven en een uitbundig 
“Lechajim” klinkt om het leven te vieren. Het zijn in alle opzichten feestelijke volksverhalen 
vol wijsheid en humor met bijpassende feestmuziek. Een feestelijke en leerzame start van de 
reeks “Avonden met Zin en Kleur”. 
 
 

De avond start om 19.30 uur en u bent 
vanaf 19.00 uur welkom. Er wordt voor de 
avonden geen toegang gevraagd. Om de 
avonden ook in de toekomst te kunnen 
organiseren wordt er een bijdrage in de 
kosten gevraagd. 
 
Indien u het op prijs stelt om tijdig geïn-
formeerd  te worden over de activiteiten in 
het kader van “Avond met Zin en Kleur” 
kunt u uw mailadres doorgeven aan 
harryenriafranke@gmail.com 

 

mailto:harryenriafranke@gmail.com


 

 

Sint Martinusdag 13 november 2022 
 
Zondag 13 november a.s. gaan we met de hele geloofsgemeenschap Epe de Sint Martinusdag 
vieren. 
Er staat een heel programma in de steigers en er worden allerlei voorbereidingen getroffen. 
We verzamelen bij onze vaste locatie en we vertrekken om 10.00 u. 
We rijden met eigen auto’s, d.w.z. 
in één auto 1 chauffeur en 3 passagiers. 
Ook  de bus voor ‘gehandicaptenvervoer’ 
is geregeld. 
Diverse opdrachten staan ons te wachten,  
evenals een gebedsviering onderweg en  
een heerlijke lunch. 
Rond 15.00 u verwachten we weer terug te zijn  
op onze locatie in de voormalige v.d. Hulstschool. 
Daar genieten we nog even na onder het genot  
van een drankje en een hapje én kijken we welke 
groep de opdrachten goed heeft voltooid of beantwoord. 
 
 
Omdat er de afgelopen jaren (corona) veel is gespaard, kunnen de kosten ‘uit de pot’ worden 
betaald. Voor de deelnemers zijn er dus geen kosten aan verbonden ! 
 
Natuurlijk gaat iedereen mee op deze Martinusdag. U kunt zich daarvoor aanmelden via email op:  
mart.epe@hetnet.nl   
Maar u kunt zich ook aanmelden bij Plony Epping, Sjaak Thijssen of Loek Sinselmeijer.  
Vermeldt u dan ook even of u zelf wilt rijden of liever meerijdt, en of u speciale wensen heeft wat 
betreft vervoer of dieet. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder 
jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, 
stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. 

Miljoen moslims opgesloten in Xinjiang 

De Oeigoerse Buzaynap Abdureshit was onderweg naar haar zwangerschapscontrole toen ze 

hoorde dat de politie thuis op haar wachtte. Ze keerde om. Sinds die dag in maart 2017 heeft haar 

echtgenoot haar niet meer gezien of gesproken. Buzaynap is een van de naar schatting een 

miljoen moslims die China sinds 2017 willekeurig heeft opgesloten in heropvoedingskampen of 

gevangenissen in Xinjiang. Dit moet onmiddellijk stoppen. 

Roep de Chinese president Xi Jinping op de heropvoedingskampen onmiddellijk te sluiten 

en alle mensen die daar en in gevangenissen willekeurig zijn vastgezet, vrij te laten. 

Buzaynap studeerde in Egypte en was van plan bij haar man in Australië te gaan wonen. Ze zouden 

samen een gezin starten. Wonen, studeren of zelfs maar contact hebben met vrienden of familie in 

het buitenland is al voldoende reden voor de Chinese overheid om Oeigoeren op te sluiten. In 

Xinjiang worden Oeigoeren en andere moslimgroepen op een ijzingwekkende manier onderdrukt. 

China pleegt er misdaden tegen de menselijkheid. 

34 jaar cel voor Twitterberichten 

In Saudi-Arabië is op 9 augustus 2022 activist Salma al-Shehab veroordeeld tot een buitengewoon 

lange celstraf van 34 jaar, gevolgd door een reisverbod van nog eens 34 jaar. Al-Shehab kreeg 

deze absurde straf vanwege het delen van Twitterberichten van Saudische 

vrouwenrechtenactivisten. Hiermee zou ze de openbare orde verstoren en de samenleving 

ontwrichten. 

Roep de autoriteiten van Saudi-Arabië op om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten. 

Al-Shehab werd op 14 januari 2021 gearresteerd. Ze was in Saudi-Arabië op vakantie en zou over 

een paar dagen terugvliegen naar het Verenigd Koninkrijk waar ze studeerde. Ze zat maar liefst 

285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. 

 
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 . 
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