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                 Nieuwsbrief nr. 9, oktober 2019. 

 
Rooster van vieringen en activiteiten: 
Zaterdag 28 sept. 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens 
Dinsdag 01 okt. 19.30 u. Denktank 
Dinsdag 01 okt. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Donderdag 03 okt. 19.00 u. Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe, 

Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws 
Zondag 06 okt. 10.00 u. F&C-dag, Viering in Twello, pastoraal team 
Dinsdag 08 okt. 18.30 u. Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving,  

in Epe, pastoor Hermens 
Dinsdag 08 okt. 19.45 u. Avond met Zin,  Ronald Dashorst over Sant’Egidio.  
Donderdag 10 okt. 19.00 u. Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe, 

Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws 
Zaterdag 12 okt. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 
Dinsdag 15 okt. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Donderdag 17 okt. 19.00 u. Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe, 

Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws 
Zaterdag 19 okt. 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens 
Zondag 
Woensdag   

20 okt. 
23 okt. 

10.00 u. 
19.45 u.  

Gebedsviering, in Epe, werkgroep 
Lezing over de handschrijften van de Bijbel 
in de Antenne 

Donderdag 24 okt. 19.00 u. Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe, 
Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws 

Zaterdag 26 okt. 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastores Hermens en Dashorst
Zondag 
 
Vrijdag  

27 okt. 
 
01 nov. 

19.00 u. 
 

19.30 u. 

Taizéviering, Grote of St. Maartenskerk Epe 
Raad van Kerken Epe, zie rubriek nieuws 
Bijbels Dictee, Grote Kerk Epe 

Zaterdag 02 nov. 18.30 u. Allerzielen, Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom 
Zondag 03 nov. 10.00 u. Gebedsviering¸ Bakkie Troost, werkgroep 
Dinsdag 05 nov. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
 
 
 
 
 







Uitnodiging gezamenlijke ziekenzalving op 08 oktober 2019 
 
Op dinsdag 08 oktober 2019 zal tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur in het 
gebouw aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe, de gezamenlijke ziekenzalving 
plaatsvinden.  Pastoor Hermens zal daarin voorgaan.  
  
In welk licht kunnen we deze gebeurtenis zien? De betekenis van de ziekenzalving, of 
zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is een bron van kracht. Wanneer 
we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat we 
minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is geen 
gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te ontdekken wat het 
betekent om “leven in al zijn volheid” te hebben. In deze situatie kan de ziekenzalving de 
kracht van Gods aanwezigheid geven.  
De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. “Vreest niet”, zegt Jezus 
meerdere malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor 
alle moeite die we kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van 
ziekte, met de onzekerheid over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te 
dragen. We mogen er op vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie 
niet ten onder zullen gaan.    Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een  
sacrament voor onderweg, als bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor 
zieken.  
  
In onze geloofsgemeenschap vieren we dit sacrament jaarlijks. Het betekent dat u ieder 
jaar opnieuw dit sacrament kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij ook van harte 
uitgenodigd.  Mocht u niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw Huis in “t Veld, tel: 0578-616983. Zij probeert dan vervoer te regelen. Dat 
lukt niet als u in een rolstoel zit.  Mocht u, of uw familie, naar aanleiding van deze brief 
een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke 
Buiting, tel 0578-621823 of  e-mail: annemieke_buiting@hotmail.com Wij ontmoeten u 
graag op 08 oktober.  
  
Namens de pastoraatgroep Epe- Heerde,  
Annemieke Buiting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









 
8 oktober Avond met ZIN over Sant’Egidio. 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in voor de kwetsbare mens in de 
samenleving en voor de vrede. Dat gebeurt in 70 landen in de wereld op alle 
continenten naar het voorbeeld en de opdracht van Jezus van Nazareth om een  
naaste te zijn voor de mens in nood. 
 
In Apeldoorn is de Gemeenschap actief met: 
  Franciscustafel, een restaurant voor dak- en thuisloze medemensen; 
  Kledingbank voor gratis kleding; 
  School van Vrede en generatietuin, naaiatelier, koffie-inloop, boekenbank; 
  Straatteam, dat wekelijks eten en drinken brengt naar mensen die op straat leven; 
  Opvang en begeleiding van vluchtelingenen ouderen. 


Ronald Dashorst is actief voor Sant’Egidio in Apeldoorn en informeert u niet alleen over 
de vele activiteiten, maar gaat ook graag met u in gesprek over de huidige functie van 
Sant’Egidio in onze regio.  
 
De avonden vinden plaats op de dinsdagavond en worden gehouden in de Van der 
Hulstlocatie aan de van der Hulststraat 1 in Epe. De zaal is open vanaf 19.15 uur en 
de avonden starten om 19.45 uur. Er wordt koffie en thee geschonken. De entree is 
gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. 
 
Dit najaar staan er nog twee andere Avonden met ZIN gepland; 
--Op 12-11 gaat Wim Vroom met ons op zoek naar Beelden van Maria en 
--Op 10-12 vertelt Dorien Koetsier over geestelijke zorg en dementie. 
 
 

Martinusdag 2019. 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is medegedeeld zal deze dit jaar plaatsvinden  
op zondag 10 november 2019. 
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor de uitnodiging voor deze dag. 

 
 
 
 
 













 
Lezing door Dr. Bart Kamphuis  
over de handschriften van de Bijbel  
 
Wie een Bijbel in de hand neemt, staat er niet altijd bij stil, maar ooit was dit boek niet 
meer dan een verzameling losse handschriften. Iemand die ons daar alles over kan 
vertellen is Dr. Bart Kamphuis, docent aan de Hogeschool VIAA in Zwolle.  Hij neemt 
ons mee in wat hij zelf noemt :  de wondere wereld van de handschriften van het Nieuwe 
Testament. Hoe zien ze eruit? Hoe oud zijn ze. Hoeveel hebben we ervan?  
Spannend daarbij is de vraag: als die handschriften onderling van elkaar verschillen, 
hoe betrouwbaar is dan de Bijbel?  
  
Deze spreker werd ons aangeraden door een dorpsgenoot die elders al eens onder het 
gehoor van dr. Kamphuis is geweest. Zijn enthousiasme heeft ons overtuigd:  dit 
onderwerp is interessanter dan we op het eerste gehoor misschien denken! U leest de 
Bijbel voortaan met andere ogen…. 
 

 
 
 

 
Overtuig uzelf en kom op woensdag 23 
oktober naar gebouw Antenne.  
Ontvangst met koffie en thee om 19.30 
uur. Aanvangstijd 19.45 uur.  
Wij vragen, indien mogelijk, een bijdrage 
van 5 euro. 
  
Voor meer informatie:  0578 620098 
(Nely Zevenbergen). 

TAIZÉ viering  
 
Op zondagavond 27 oktober om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote 
Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is ds. S. H. 
Muller. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en 
aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé 
traditie.   
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat, 
voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat 
onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij 
welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.  
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en 
soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 
'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote 
Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen 
en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren. 
 

Bijbels dictee 
Het dictee van de Nederlandse taal is een beproefd concept waar altijd veel 
belangstelling voor is. Maar wat nu als het gaat om een Bijbels dictee. De Raad van 
Kerken Epe, heeft met ds. Sjoerd Muller als initiatiefnemer het plan opgevat om op 







vrijdagavond 1 november 2019 een Bijbels dictee te organiseren. De dicteeschrijver is 
dominee en oud-scriba van de protestantse Kerk Arjan Plaisier. In het geschreven dictee 
wordt een beroep gedaan op de kennis van de Bijbel en typisch kerkelijke en religieuze 
woorden en uitdrukkingen. 
Want is het Farizeeër of Farizeër? Schrijf je gejeremieer of gejemeriëer?  

Bijbellezen en kennis van de Bijbel staat ook onder kerkleden al decennia onder druk.  
Hoog tijd om de kennis hierover op te vijzelen én te testen.  

Een jury is aanwezig om de gemaakte dictees te beoordelen; en voor de  winnaars is er 
een prijs.  Durft u de uitdaging aan, meld u dan, voor 15 oktober 2019 aan bij het 
secretariaat van de Raad van Kerken Epe, email: raadvankerkenepe@gmail.com 

De avond vindt plaats in de Grote Kerk in Epe en begint om 19:30 uur op vrijdag             
1 november. Inloop vanaf 19:00uur. 

Bidden met de Benen wandelt in Voorst 
 
De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per 
jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn. 
Op zaterdag 12 oktober begint de volgende wandeling om 9.30 uur in de Dorpskerk van 
Voorst, Schoolstraat 16, 7383 CG Voorst gem Voorst. 
Na een korte inleiding op het thema “ Wat betekent : Onderweg zijn ?” kunt u individueel 
of in groepjes de wandeling lopen. Er is een wandeling van 10 km. en een van 14 km. 
Een gedeelte van de wandeling wordt in stilte gewandeld om te mediteren en meer van 
de omgeving te genieten, en er is een pauzeplek om bij te praten en de inwendige mens 
te versterken. 
Opgeven is niet nodig, een vrijwillige bijdrage mag. 
Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: 
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en 
Coen van 't Riet, tel tel. 055-5413183, coenvantriet@upcmail.nl. 
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com 
U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen! 


Amnesty schrijfactie 
 
Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente 
Epe elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. 
En schrijven helpt wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.  
De Amnestygroep Epe heeft ook in oktober weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in 
de kerk.  
 
De eerste schrijfactie gaat naar Iran.  
Arash Sadeghi is in 2016 veroordeeld tot 19 jaar 
gevangenisstraf vanwege zijn vreedzame inzet voor de 
mensenrechten. Hij heeft kanker. Volgens artsen heeft hij 
dringend medische zorg nodig, maar die wordt hem 
onthouden. 
Met maanden vertraging werd Sadeghi in september 
2018 geopereerd aan een kwaadaardige tumor in zijn 
botten. Door het gebrek aan nazorg gaat het slecht met 
zijn gezondheid.  
 
 







Een arm is verlamd door een infectie en hij mag daarvoor niet naar de dokter.  
Ook wordt niet onderzocht of de botkanker is uitgezaaid en krijgt hij geen 
chemotherapie. Dit weigeren van medische hulp is een vorm van marteling.  
De autoriteiten zetten zijn leven op het spel. 
 
De tweede schrijfactie gaat naar Equatoriaal-Guinea:  
Mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit 
Equatoriaal-Guinea heeft dringend medische hulp nodig 
in de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een 
verzoek bij de rechter voor een onmiddellijke 
overplaatsing naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds 
geen antwoord gekomen. Het lijkt het erop dat hij wordt 
gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij CPDS en 
werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn 
voorarrest werd Joaquín in de cel gemarteld. In de 
rechtbank liet hij zijn verwondingen zien, maar de rechter weigerde ernaar te kijken. 
Joaquín mag zijn familie en advocaat al enkele weken niet zien. Er zijn grote zorgen 
omdat zijn gezondheid hard achteruitgaat. Hij heeft al weken last van ernstige diarree  
en hoge koorts. Ook heeft hij symptomen van malaria. 
  
Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken. 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep Epe 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 

 

Ziekenzalving 

 

Zoals u hebt kunnen lezen wordt op 8 oktober tijdens de eucharistieviering van 18.30 uur in de 

Van de Hulslocatie aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe (het gebouw van InteractContour), 

de ziekenzalving toegediend door pastoor Hermens.  
De betekenis van de ziekenzalving, of zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is 
een bron van kracht. 
Wanneer we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat 
we minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is geen 
gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te ontdekken wat het 
betekent om “leven in al zijn volheid” te hebben. In deze situatie kan de ziekenzalving de 
kracht van Gods aanwezigheid geven. 

De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. “Vreest niet”, zegt Jezus meerdere 
malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor alle moeite die we 
kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van ziekte, met de onzekerheid 
over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te dragen. We mogen er op 
vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie niet ten onder zullen gaan.    
Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een  sacrament voor onderweg, als 
bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor zieken. 







Iedereen mag zich uitgenodigd weten om de ziekenzalving te ontvangen. 
 

Een vraag. misschien kent u iemand in uw omgeving die de ziekenzalving zou willen 
ontvangen. Wilt u hen vragen om mee te gaan. Op die manier werken we ook aan een 
levendige gemeenschap. 
Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat laten weten aan Miny Huis in ´t Veld± 
0578-616983 
 
  
 

Allerzielen  
Het is een goed gebruik om rond 2 november onze overleden dierbaren te herdenken. 
De Allerzielenviering  op 2 november om 18.30 uur in de Martinuskerk in Vaassen. Iedereen is 
van harte welkom om overleden dierbaren te gedenken. 
Familieleden van overledenen voor wie vanaf november 2018 in Vaassen de uitvaartviering is 
geweest, worden persoonlijk uitgenodigd. De namen van de overledenen worden genoemd en 
er is een gedachteniskaars die tijdens de viering wordt gebrand.  
Wanneer families op andere plekken afscheid van hun dierbare hebben genomen,  gebeurt dat 
niet vanzelfsprekend. Mocht u het op prijs stellen om toch een persoonlijke uitnodiging te 
ontvangen en dat uw geliefde overledene wordt genoemd en dat een kaarsje wordt gebrand, 
kunt u dat melden bij Annemieke Buiting. Mailadres annemieke_buiting@hotmail.com en 
telefoonnummer0578-621823 
 
 

Bakje Troost 
In Epe wordt op 3 november een bakje Troost geschonken. Iedereen die een dierbare heeft 
verloren en die het prettig vindt daar met anderen nog eens bij stil te staan, wordt daarvoor 
van harte uitgenodigd. 
 
Er is om 10 uur een viering voorgegaan door parochianen. Daarna is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en als u dat wilt samen naar een van de begraafplaatsen in Epe te gaan. 
Vorige jaren was dit een mooi moment. Mensen deelden hun verhalen van vroeger en nu. Ze 
vonden troost bij elkaar en vonden het fijn verhalen met elkaar te delen. 
Van harte welkom! 
We willen iedereen uitnodigen die daarnaar toegaat om iemand mee te nemen. Dat kan een 
familielid, vriendin of een buur zijn. Iemand met wie en voor wie het prettig is om te 
gedenken. Ook wanneer het verdriet al verwerkt is, kan het fijn zijn nog eens met elkaar over 
de overleden dierbare te praten. Hoe mooi is het als je dat kunt doen met mensen die je kent 
en die rond 2 november ook willen gedenken. 
 
Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Annemieke Buiting. Mailadres 
annemieke_buiting@hotmail.com en telefoonnummer 0578-621823 
 
We zien u graag tijdens de vieringen,  
Vriendelijk groetend namens de locatieraad en pastoraatsgroep, 
 
Annemieke Buiting 

 
 
 
 
 
 


