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Van de redactie: 

De zomervakantie zit er op en langzamerhand krijgt alles weer het ‘normale’ ritme.  

Scholen en clubs zijn weer begonnen en ook de verschillende activiteiten van de kerk(en) draaien weer 

volop. 

Ook bij ons wordt van alles georganiseerd; denk aan de gebedsdiensten, voorgegaan door parochianen, 

de voorbereidingen voor de Sint Martinusdag op 13 november, de 2e avond met zin en kleur op 27 oktober, 

de Hubertuszege op 5 november, de open-kerkendag op 30 oktober, de allerzielenviering op 2 november, 

het ‘bakkie Troost’ op 6 november. Zo kan ik het lijstje steeds langer maken. Veel van die activiteiten kunt u 

ook vinden in de Clara. 

Dat betekent dat er veel vóór u wordt geregeld, maar ook dóór u ! Alleen als we zelf een bijdrage leveren 

aan de activiteiten, actief of passief, dán vormen we samen een geheel, een actieve geloofsgemeenschap. 

De eerste avond met zin en kleur was een zeer geslaagde avond. Een avond die ons inspireerde en het 

leven liet vieren onder de titel : Lechajim ! 

Ondanks alle crises en ellendige situaties in ons land en natuurlijk ook daarbuiten (oorlog) mogen we 

elkaar tot steun zijn en ons gesteund weten door de mooie, bijzondere, menslievende, positieve, 

hulpvaardige, inspirerende mensen, dingen en gebeurtenissen om ons heen. Dat geeft vertrouwen in de 

toekomst, dat geeft kracht aan de goede ontwikkelingen die er óók zijn ! 

Misschien heeft deze nieuwbrief wel mooie  

berichten en werkt die inspirerend voor u.  

Wij hopen het !  

 

 

 

 



 

 

 

 
Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen 
 
Zondag 02 okt. 10.30 u. Viering in Apeldoorn, Franciscusdag 

Pastoraal team 

Dinsdag 04 okt. 19.30 u. Sociaal Kafhé, in Epe 

Zaterdag 08 okt 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zondag 09 okt. 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe,  

voorgegaan door parochianen 

Zondag 16 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Dinsdag 18 okt. 19.30 u. Sociaal Kafhé, in Epe 

Zaterdag 22 okt. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Donderdag 27 okt. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Epe, Van der Hulstlocatie 

Zielzorg in de 21e eeuw 

Lezing dor ds. Almatine Leene 

Zondag 30 okt. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Woensdag 02 nov. 17.30 u. Allerzielen, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zaterdag 05 nov. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Zondag 06 nov. 10.00 u. “Bakkie Troost”  in aula begraafplaats Norelbos 

Dinsdag 08 nov. 19.30 u. Sociaal Kafhé, in Epe 

    

 
Vers van de pers: 
Pastoor Hans Hermens is doorn het bisdom overgeplaatst naar Tubbergen. 
Dat zal gebeuren per 1 november a.s. 
Of de vieringen met hem volgens het rooster nog doorgaan is niet zeker. 
T.z.t. zult u informatie ontvangen over zijn afscheid bij onze St. Franciscus parochie 

 
Overleden: 
 
Op 22 september is overleden Hubertha Johanna Theresia Maria Sueters- Wibiër in de leeftijd 
van 94 jaar. Zij verbleef sinds januari dit jaar in Wendhorst Heerde. 

                                                          
Allerzielen: 
De Allerzielenviering in Vaassen is op 2 november al om 17.30 uur. De dienst zal voorgegaan 
worden door pastor Sebastián. Een ongebruikelijk tijdstip vandaar de extra aandacht.  
Parochianen die het afgelopen jaar iemand verloren hebben krijgen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging.  
 
Annemieke Buiting, Pastoraatsgroep 



 

 

 
Bakje Troost 2022 op 6 november op het Norelbos 
 
Sinds een paar jaar is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten rond Allerzielen en onze dierbare 
overledenen te gedenken bij het Bakje Troost. Dit leverde de afgelopen jaren mooie ontmoetingen 
op de begraafplaats op. Het is mooi te ervaren welk een troost het kan geven, herinneringen met 
elkaar te delen. 
 
Op zondag 6 november  is er om 10 uur een gebedsviering in de Aula op de begraafplaats 
van het Norelbos.  
Deze gebedsviering wordt voorgegaan  
door de werkgroep  en staat in het teken  
van Allerzielen en elkaar troost bieden  
vanuit de gemeenschap. De familieleden  
van de mensen die het afgelopen jaar  
zijn overleden zijn, worden van harte  
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
Aansluitend op de viering wordt er een  
kopje koffie geschonken: “het Bakje Troost” . 
 De koffie staat klaar tot 12 uur.  
Ook als u niet naar de viering komt,  
kunt u tussen 10.30 uur en 12 uur een  
kopje koffie komen drinken en 
 herinneringen ophalen aan overleden  
familieleden en/of mensen uit de parochie. 
Na de gebedsviering is er de gelegenheid  
om met elkaar op de begraafplaats de 
 graven en urnenmuur te bezoeken.  
Met elkaar herinneringen delen en stil te  
staan bij de graven/urnen van onze dierbare  
overledenen. 
 
Mocht u na de gebedsviering naar de katholieke begraafplaats aan de Tongerense weg willen en 
daarbij begeleiding op prijs stellen, kunt u dat laten weten aan Annemieke Buiting. Tel:06-
82357983. Ook als u andere vragen  heeft rondom bakje troost, kunt u dit nummer bellen. 
Hartelijke groet, 
Peter Weehuizen, Sjaak Thijssen, Plony Epping en Annemieke Buiting 

 
WOORD- EN GEBEDSVIERING ZONDAG 9 OKTOBER 
 
Op zondag 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Eerste avond met Zin en Kleur groot succes:  
Trio Wilde Eend met het programma Lechajim. 

 
Donderdag 22 september organiseerde was de eerste avond met zin en kleur in de Grote Kerk in Epe. 
 
Een ‘volle bak’ en een bijzondere avond.  
Zowel de interessante verhalen als de  
inspirerende (Klezmer)muziek uit  
Oost Europa maakten een diepe indruk.  
 
De drie muzikanten bleken zeer vaardig  
en muzikaal en toverden een typische sfeer  
in de muziek vol jiddische invloeden.  
Van ramshoorn tot viool. 
 
De Regenboogkerk, de Martinus-geloofs-gemeenschap en de Grote Kerk organiseren samen dit seizoen 
een serie van zes lezingen over interessante thema’s die steeds een relatie hebben met religie en 
maatschappij onder het motto “Avond met Zin en Kleur” 
 
 

Tweede avond met Zin en Kleur 
 
Op donderdag 27 oktober is de 2e avond in de van der Hulstlocatie. Aanvang 19.30 u 
Lezing: De zielzorg inde 21e eeuw. 
Spreker: Ds Almatine Leene. 
 
Almatine Leene was vorig jaar de Theoloog des Vaderlands. Daarvoor was zij predikant in Zuid Afrika. Het 
zijn van dominee is niet alleen een beroep, maar ook een roeping met de uitdaging om voor mensen het 
leven van alledag te duiden met gedachten die het materiële overstijgen. 
 
Dit betekent dat je je als zielzorger ook moet aanpassen aan de cultuur waarin je leeft. Dat is in Nederland 
heel anders dan in Zuid Afrika. Waarin zitten nu die verschillen en overeenkomsten en wat betekent dat 
voor de wijze waarop je aan je werk als vertegenwoordiger van de kerk inhoud geeft ? 
 
Er wordt voor deze avonden geen toegang gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage om ook in de toekomst 
deze avonden te kunnen blijven organiseren. 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 



 

 

Open kerkendag….  Elkaar aan tafel ontmoeten 
 
Onder voorbehoud, omdat nog niet alles rond is, nodig ik u graag uit voor de `Open kerken Dag’ 
om elkaar aan tafel te ontmoeten op zondag 30 oktober.  
Ontmoeten en beleven met en in verschillende geloofsgemeenschappen in Epe. Veel 
geloofsgemeenschappen doen aan deze dag mee. Binnenkort kunt u op de website en op het 
scherm in de kerk het hele programma lezen. 
Het is de bedoeling dat u om 10.00 uur een viering mee kunt maken in één van de kerken, welke 
afgesloten wordt met koffie en thee met iets lekkers. Vervolgens zijn er rond 12.00 uur in (bijna) 
alle geloofsgemeenten een beleving of activiteit, die afgesloten wordt met een lunch. Deze ronde 
wordt om 13.00 uur herhaald, alleen wordt het dan afgesloten met koffie of thee met wat lekkers. 
U kunt dus naast een viering, met twee geloofsgemeenschappen kennis maken. Rond kwart voor 
twee eindigt de Open Kerken Dag. Een deel van het programma meedoen ook mogelijk. 
Wat er in de deelnemende gemeenschappen te doen is, wordt binnenkort bekent gemaakt. 
                                                                      Noteert u alvast de datum: 30 oktober.  
                                                                      De concrete invulling laten we binnenkort  
                                                                      weten.  Alvast van harte uitgenodigd! 
                                                                      Alie Talsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. In verband met drukke werkzaamheden o.a. de voorbereiding voor de Martinusdag, 
doen wij op deze korte termijn (nog) niet mee aan deze open kerkendag. Wel stimuleren we 
de deelname van onze parochianen aan deze dag! 

 
Hubertuszege  in Epe 
 
Tijdens de Hubertusrit op 5 november in en rond Epe bestaat de mogelijkheid je paard of hond te 
laten zegenen; de Hubertuszegen. Sint Hubertus is de beschermheilige van de jacht. De start voor 
paarden en ruiters/menners is bij het startterrein aan de Officiersweg. Daarna gaan zij richting de 
bossen.  
Bij de Ossenstal kunnen ook de honden met hun baasjes aansluiten. Tijdens die tussenstop (rond 
11.00 u) ontvangen zij ook de Hubertuszege. 
 
Afgelopen jaren waren er ruim 140  
deelnemers en een kleine 100 paarden. 
Een prachtige stoet, paarden, koetsen, 
jachtwagens en ruiters. 
Bij de ossenstal zal ook een hondenbuffet 
staan en zullen jachthoornblazers de  
bijeenkomst opluisteren. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022 
 
Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in 
Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”.  
 
Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de 
processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor 
W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd. 
 
Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk. 
 
Graag tot ziens. 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 15:00 uur Sluitingslof in de kerk. 
Inlichtingen en opgave H. Misintenties 
Parochiecentrum dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur 
Tel: 053-5381304 E-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
Adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel  
Kosten Intenties vrije gift. Misintenties € 5.00. Rek.nr. NL 26 RBRB 0929925955 
t.n.v. St. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel 

 

 

 

 



 

 

Amnesty schrijfacties in oktober 2022 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 

Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden 
vrijgelaten en voelen zich gesteund.  
 
GOED NIEUWS! 
Thailand laat activisten vrij 
In Thailand zijn drie activisten op borgtocht vrijgelaten. Ze werden op 3 mei 2022 opgepakt nadat 
ze mensen in Bangkok op straat naar hun mening vroegen over verkeersblokkades. Die worden 
opgeworpen als de koning langskomt. Volgens de Thaise 
autoriteiten beledigden ze de koning met hun peilingen. 
Majesteitsschennis wordt in Thailand zwaar bestraft. 
‘Dank voor alle brieven’ liet Baipor na haar vrijlating weten: ‘Ik wil 
alle activisten, Amnesty-leden en iedereen bedanken die hebben 
geholpen met alle brieven, hun acties en solidariteit”.  
‘Niemand liet ons alleen’ liet Bung aan Amnesty weten. ‘Elke activiteit en alle solidariteit laten ons 
ademen”.  
 

In oktober hebben we de volgende schrijfacties:  
1. Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de Amerikaanse 
militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze zitten daar in verband met de aanslagen van 11 
september 2001 in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is voor de 
rechter gekomen, velen zijn gemarteld. 
Toffiq en alle andere 35 gevangenen moeten weggehaald worden uit Guantánamo Bay. Ze 
moeten óf naar een ander land gebracht worden waar hun rechten beschermd zijn, óf een 
eerlijk gerechtelijke procedure krijgen. Daarna moet Guantánamo dicht. Voorgoed. 

2. De Duits-Iraanse politiek activist Jamshid Sharmahd kan in Iran de doodstraf krijgen na 
een uiterst oneerlijk proces. Sharmahd wordt sinds juli 2020 vastgehouden op een 
onbekende plaats, zonder contact met een advocaat. Hij mocht onlangs met zijn familie 
bellen. Hij vertelde dat hij gemarteld werd en in een kleine cel zit opgesloten waar hij nog 
geen twee stappen kan zetten. Jahmad maakte een website voor de oppositiegroep 
Kingdom Assembly of Iran. Daarop stonden berichten over aanvallen met explosieven in 
Iran, waarvoor de groep zegt verantwoordelijk te zijn. Jahmad ontkent dat hij iets met de 
explosies te maken heeft. 

 
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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