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       Nieuwsbrief nr. 8, september 2021 

 
Nieuws vanuit de denktank. 
 
-In hoeverre er ook eucharistievieringen in Epe zullen kunnen blijven plaatsvinden is nog 
onderwerp van gesprek met de voorgangers en het kerkbestuur. In september verwachten  
we hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
-Het sociaal kafhé zal een aantal keren plaatsvinden op de zondagochtend, waarna bekeken 
wordt of dit voortaan steeds op dit moment zal plaatsvinden. 
-Geprobeerd wordt om de avonden met Zin samen met de Grote Kerk en de Regenboogkerk  
vorm te geven. 
- Op zondag 19 september om 10.00 uur houden wij voor het eerst weer een gebedsviering 
voorgegaan door parochianen. Na afloop schenken we ook weer een kopje koffie of thee. 
- Op zondag 31 oktober houden we onze inmiddels traditionele "Bakkie Troostviering"  
waarin we onze overledenen gedenken. Ditmaal in de aula van de begraafplaats Norelbos.  
De aanvangstijd is nog niet bekend. 
 
 
ACTIVITEITENROOSTER R.K. EPE- VAASSEN 

 
Zondag 05 sept. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Mgr. Hoogenboom,  maximaal 90 personen,  
U dient zich vooraf aan te melden  
Ook via internet te volgen 

Zaterdag 11 sept. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastores Hermens en Dashorst, maximaal 100 personen,  
U dient zich vooraf aan te melden. 
Ook via internet te volgen 

Zondag 19 sept. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, maximaal 90 personen,  
U dient zich vooraf aan te melden  
Ook via internet te volgen 

Zondag 19 sept. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, voorgegaan door parochianen 
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Zaterdag 25 sept. 18.30.u. Eucharistieviering, in Vaassen, 
pastoor Hermens, maximaal 100 personen,  
U dient zich vooraf aan te melden. 
Ook via internet te volgen 

Zondag 26 sept. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, maximaal 90 personen,  
U dient zich vooraf aan te melden  
Ook via internet te volgen 

Zondag 03 okt. ??? Franciscusdag, in Twello, pastoraal team 
 
Overleden: 
 
Op	26	juni	is	overleden	Hendrikus	Adrianus	Bernardus	Venmans.	Hij	bereikte	de	leeftijd	van	72	jaar	en	woonde	
samen	met	zijn	echtgenote	in	de	Jan	Lieferstraat	in	Heerde.	
Op	16	juli	is	overleden	Johanna	Maria	Bolhaar-	Roescher.	Zij	werd	89	jaar	oud	en	verbleef	sinds	augustus	vorig	jaar	in	

Hofje	Wendakker	in	Heerde.	Destijds	was	zij	als	
vrijwilligster	lid	van	het	dameskoor.	
Op	13	augustus	is	overleden	Robertus	Antonius	
Franciscus	van	de	Loo.	Hij	mocht	75	jaar	worden	en	
woonde	samen	met	zijn	echtgenote	aan	de	
Heerderweg	in	Epe.	Op	19	augustus	was	zijn	uitvaart	
vanuit	de	Grote	of	Sint	Maartenskerk	in	Epe.	
Aansluitend	is	zijn	lichaam	te	ruste	gelegd	op	de	
begraafplaats	Norelbos	in	Epe. 
	
	
	

Meelopen voor het Klimaat! 
 
Afgelopen zaterdag 14 augustus, zijn 30 mensen vanuit verschillende landen gestart in Polen om vandaar 
via Duitsland, Nederland en Engeland naar Glasgow te lopen. Zij willen hiermee aandacht vragen voor de 
VN-klimaatconferentie (COP26) die daar van 1 t/m 12 november zal plaats vinden. Zij hopen veel mensen 
te betrekken bij hun zorgen om de klimaatcrisis en krachten te bundelen om de klimaatverandering tegen te 
gaan. 
 
Op zondag 3 oktober lopen de pelgrims vanuit Colmschate, via Twello naar Apeldoorn en zullen daar, 
verdeeld over 3 kerken, overnachten. Zo zal ook onze samenwerkende parochie Franciscus-Clara en 
Emmaüs mee doen aan dit oecumenisch initiatief waaraan diverse PKN kerken in Apeldoorn en Twello, de 
moskee en Don Bosco participeren. Samen met PKN Twello zal een lunch worden georganiseerd.  
In de Onze Lieve Vrouwe kerk zal voor een warme maaltijd gezorgd worden en zullen de Pelgrims in het 
Emmaüshuis eten.   
  
Op 4 oktober starten de pelgrims voor de etappe naar Voorthuizen. Onderweg zullen de pelgrims lunchen 
bij Don Bosco Assel en overnachten op camping Het Beloofde Land.  
Zondagmiddag zullen alle pelgrims en meelopers door Wethouder Cziesso ontvangen worden bij de 
Groene Moskee en vinden er nog wat activiteiten plaats, w.o. een oecumenisch avondgebed in de Onze 
Lieve Vrouwekerk om 19.30 uur.  
 
Maar voor u is het van belang dat u óók met hen kunt meelopen: zowel op 3 oktober vanaf Colmschate (22 
km) of vanaf Twello, zo’n 12 kilometer. Maar ook op 4 oktober is dat mogelijk, naar Voorthuizen toe (27 
km), of tot het eerste rustpunt bij de Paters Salesianen van Don Bosco, nabij halte Assel (9 km). Per dag 
kunnen er 60 personen meelopen met de pelgrims. Inschrijving kan via de landelijke website:  
https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ 
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En mochten deze data u niet schikken: Op 10 oktober vindt er ook een landelijke klimaatmars plaats vanuit 
Amsterdam naar Hoofddorp. Dan zal een klimaatbrief met ondertekende petitie door Ds. De Reuver en Mgr 
de Korte aan de pelgrims meegegeven worden, die ze in Glasgow kunnen aanbieden. 
U zult over alles nog meer horen, de komende weken. Voor nu: meldt u aan om mee te lopen! 
 
Actiecomité Klimaatpelgrimage  
Gertrudeke v.d. Maas, diakonaal ondernemer PKN 
Mariska Litjes jeugdwerker/catecheet Franciscus-Clara/Emmaüsparochie 
Kees Posthumus, oecumenische Basisgemeente 
Arda van Dulmen, Goede Herderkerk  
 
	

   
Programma 2021  

Alzheimer Café Heerde    
Locatie: De Spikke, Stationsstraat 8 (zij-ingang), Heerde  

  
1 september: Vergeetachtigheid of dementie?   
19.30 – 21.00 uur (inloop: 19.00 uur)  
Als het geheugen gaat haperen, hoe komt dat? Is het dan goed om naar een arts te gaan? Wat 
gebeurt er bij dementie? Is er iets aan te doen? Marie-Josée Andringa, voorheen werkzaam als 
specialist ouderen geneeskunde, bespreekt deze en (uw) andere vragen.   
  
6 oktober: Invloed van bewegen op dementie.  
13.30 – 15.00 uur (inloop: 13.00 uur)  
Waarom bewegen goed is. Zo gezond mogelijk en zo veel mogelijk  in beweging blijven na de 
diagnose dementie. Welke gezamenlijke activiteiten en bewegingstips zijn er voor mensen met 
dementie.  
  
3 november: Rol huisarts en praktijkondersteuner.  
19.30 – 21.00 uur (inloop: 19.00 uur)  
Wat is de rol van de huisarts en de praktijkondersteuner wanneer er een vermoeden is van 
dementie? Hoe wordt de diagnose gesteld en hoe wordt begeleiding en ondersteuning voor de 
persoon met dementie en zijn mantelzorger geregeld?   
  
1 december: Invloed van muziek op dementie.  
13.30 – 15.00 uur (inloop: 13.00 uur)  
Wat betekent muziek voor mensen met dementie. Hoe kan muziek herinneringen op roepen, rust 
brengen en misschien aanleiding geven tot dansen?  
   
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met   
Annemieke Wijma: 06-20596404 of Fennie Tiemens: 06-15101849.  
Correspondentieadres: Emmalaan 18, 8181 AP  Heerde.  

  
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Oost-Veluwe i.s.m. Verian, 
Woonzorg Unie Veluwe,  Hanzeheerd Brinkhoven en Viattence.  
	 
	
 
 
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 . 


