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   Nieuwsbrief nr. 9, oktober 2020 

 
Van de locatieraad 
 
EUCHARISTIEVIERING IN EPE OP 13 OKTOBER A.S.!!!!! 
  
Op 13 oktober a.s. zal pastor Sebastian weer voorgaan in Epe in de Eucharistieviering op onze 
vertrouwde locatie aan de Van der Hulststraat. 
Zowel pastor Sebastian als wij allemaal verheugen ons erop dat dit eindelijk weer mogelijk is. 
Uiteraard zijn er een aantal richtlijnen waaraan wij ons moeten houden om zo veilig mogelijk samen 
te vieren. 
Een aantal van deze regels is onderhand wel bekend:   
 Van tevoren een plaats reserveren. Vanwege de beperkte ruimte op 1,5 meter en het uitreiken van 

de communie kunnen slechts 20 personen aanwezig zijn. 
 Handen ontsmetten bij binnenkomst. 
 Opnieuw handen ontsmetten voor de communie. 
 Er wordt niet gezongen. 
 Er is geen koffiedrinken na afloop. 
 NIET komen bij gezondheidsklachten, zelfs bij lichte verkoudheidsklachten. 

  
NIEUW is dat de ruimte op een andere manier wordt ingericht, waardoor het mogelijk is om meer 
afstand van elkaar te houden. De hoofdingang zal gesloten blijven en u kunt naar binnen via de beide 
zijingangen. Dit wordt op de betreffende avond ook aangegeven. Uw jas kunt u op uw eigen stoel 
hangen. De toiletten zijn niet te gebruiken. De looproute bij de communie wordt ter plaatse duidelijk 
aangegeven. 
  
Reserveren kunt u –vanaf vrijdag 9 oktober tot met dinsdag 13 oktober 13.00 uur – via E-mail: mart-
epe@hetnet.nl of telefonisch op het 06-nummer van het secretariaat: 06- 30 012 077 
met de volgende mededeling:    
Ik wil graag de Eucharistieviering van 13 oktober bijwonen en kom alleen / met 2 personen uit één 
huishouding.  
Geef uw naam op (en noem uw telefoonnummer als u telefonisch reserveert).  
 
U  ontvangt  een bevestiging als er plaats voor u is. 
Als er méér reserveringen dan zitplaatsen zijn dan geldt OP=OP. U kunt  dus alleen komen  op 13 
oktober vanaf 18.15 uur na een bevestiging van het secretariaat via telefoon of e-mail..  
Namens de Locatieraad, 
Plony Epping 
 

 









 
ACTIVITEITENROOSTER R.K. EPE- VAASSEN 
 
Zaterdag  03 okt. 18.30 u. Eucharistieviering in  Vaassen, pastoor Hermens 

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
Dinsdag 06 okt 19.30.u. Denktank 
Dinsdag 06 okt 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 11 okt 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, diaken Dashorst, 

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
Dinsdag 13 okt 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Maximaal 20 personen, aanmelding verplicht 
Zaterdag 17 okt. 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens,  

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
Dinsdag 20 okt 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 25 okt. 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, diaken Dashorst, 

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
Zatedag 31 okt. 18.30 u. Allerheiligen, Eucharistie in Vaassen, pastoor Hermens 

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
Zondag 01 nov. 10.00 u. “Bakkie Troost” viering in Epe, Aula Norelbos 

werkgroep 
Maandag 02 nov. 13.30 u. Allerzielen, Gebedsviering, pastor Vroom 

Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 
De kerk is de hele middag geopend 

Maandag 02 nov. 18.30 u. Allerzielen, pastor Vroom 
Maximaal 100 personen, aanmelding verplicht 

 

Allerzielenviering en Bakje Troost 2020 


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. Het is mooi te ervaren welk een troost het kan geven, herinneringen met elkaar te delen. 
 
Op zondag 1 november is er om 10 uur een gebedsviering in de Aula op de begraafplaats 
van het Norelbos.  
Deze gebedsviering staat in het teken van Allerzielen en elkaar troost bieden vanuit de 
gemeenschap. Dit jaar worden de familieleden van de mensen die het afgelopen jaar zijn 
overleden zijn, uitgenodigd om tijdens die bijeenkomst stil te staan bij hun overledenen. Een 
combinatie van een Allerzielenviering en Bakje Troost. 
Na de gebedsviering is er de gelegenheid om met elkaar de begraafplaats te bezoeken. Met 
elkaar herinneringen delen en stil te staan bij de graven van onze dierbare overledenen. 
Voor het Bakje Troost moet je je in het kader van de coronamaatregelen opgeven. Mededelingen 
staan hierover in de volgende Nieuwsbrief. 
 
In Vaassen zijn er op maandag 2 november twee momenten waarop de overledenen 
herdacht worden: om 13.30 uur met een korte gebedsdienst, waarna de kerk de hele middag 
open is en een viering om 19.00 uur.  
Ook hiervoor geldt dat mensen zich op moeten geven.  
 







De spreiding van de Allerzielenviering en de combinatie met het Bakje Troost is gedaan omdat 
iedereen in de gelegenheid te stellen hun dierbare overledenen tijdens een viering te gedenken. 
Er is in het kader van de coronamaatregelen minder plaats is in de kerken. 
 
Familieleden van mensen die sinds november 2019 (of kort daarvoor) zijn overleden, worden 
persoonlijk benaderd om te horen welke viering hun voorkeur heeft. Dit geldt voor de familieleden 
van mensen die in Vaassen de uitvaartviering hebben gehad of die bij het secretariaat hebben 
aangegeven dat ze aanwezig willen zijn bij de Allerzielenviering. Als de begrafenis of crematie 
elders is geweest en u wilt toch aanwezig zijn, bent u van harte uitgenodigd. U kunt dat melden bij 
het secretariaat. 
 
Omdat er in het kader van de coronamaatregelen niets helemaal vaststaat vragen we u de 
volgende nieuwsbrief goed in de gaten te houden. 
 
Annemieke Buiting, pastoraatsgroep Epe 
 
 

Taizé viering zondag 25 oktober gaat niet door 

 
In de Taizé liturgie van 23 februari jl. stond vermeld dat de volgende viering op de laatste  
zondag van oktober zal worden gehouden, op dat moment niet wetende wat ons allemaal  
te wachten stond.  
Als gevolg van alle corona virus richtlijnen en beperkingen hebben we helaas moeten besluiten 
om de Taizé viering van zondag 25 oktober in de Grote Kerk niet door te laten gaan. We hopen  
in 2021 weer inspirerende en meditatieve Taizé vieringen te kunnen organiseren en hopen u  
dan weer te ontmoeten. 
 
Namens de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe, 
Henk Huisman  
 
 

Overleden 
 
Op 19 augustus is overleden in de leeftijd van 82 jaar Johannes Paulus Alphonsus  Smolders.  
Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Quickbornlaan in Epe . 
 
Op 10 september is overleden Johannes Petrus Blauw. Hij woonde samen met zijn echtgenote 
aan de Dennenheuvelweg in Epe en bereikte de leeftijd van 62 jaar. 
 
Op 22 september is overleden Albertus Antonius Peters. Hij bereikte de leeftijd van 99 jaar.  
Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 28 september vanuit de Martinuskerk in Vaassen. 
Aansluitend is hij te ruste gelegd op de katholieke begraafplaats aan de Oude Wisselseweg. 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 







 
 
 
 

Expositie “ECHO VAN DE MIDDELEEUWEN IN ‘s Heerenberg 
 
In Stadsmuseum Bergh en de St. Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg is tot maart 2022 een tentoonstelling te 
bezoeken over de 19de -eeuwse beeldend kunstenaar Friedrich Wilhelm Mengelberg over zijn leven, werk 
en zijn tijd. 
 
Mengelberg was een van de leidende figuren in het z.g. Bernulphusgilde, dat zich toelegde op de bouw van 
neo-gotische kerken in Nederland. Nederland was overwegend en officieel protestant, maar na 1850 mocht 
de katholieke godsdienst weer vrij uitgeoefend worden in Nederland en werden er weer veel kerken 
gebouwd. De neo-gotische kunststijl vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen, een tijd waarin het 
katholicisme hoogtij vierde.  
Stadsmuseum Bergh zal vooral hieraan aandacht schenken, net als zijn relatie tot architect Tepe die de St. 
Pancratiuskerk heeft ontworpen en gebouwd. En passant worden o.a. oude Liemerse kerken, schuilkerken, 
de vele Bernulphuskerken in de Liemers en Achterhoek belicht.  
 
Het toeval wil dat dezelfde F.W. Mengelberg in 1895 – 1897 de St. Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg, nadat 
de bouw ervan gereed was, heeft gedecoreerd en ingericht met altaren, heiligenbeelden, meubilair, 
schilderijen, gebrandschilderde ramen, smeedwerk enz. De middeleeuwse kunstcollectie uit zijn 
nalatenschap die nu op Huis Bergh is te bewonderen, diende hem daarbij als voorbeeld en inspiratiebron. 
 
Het komt in Nederland niet zo vaak voor dat je op een steenworp afstand van elkaar op zo’n 
indrukwekkende wijze zowel voorbeeld als uitvoering van een kunstenaar kunt zien. 
In beide exposities “Liefde voor de Middeleeuwen” in Huis Bergh (zie de website www.huisbergh.nl) en 
“Echo van de middeleeuwen” in Stadsmuseum Bergh en St. Pancratiuskerk komen voorbeeld en uitvoering 
van Mengelberg samen. 
 







 
 
In de St. Pancratiuskerk is nog veel bewaard gebleven van de inrichting van Mengelberg, zoals de houten 
beelden die eens de preekstoel sierden en nu verwerkt zijn in de aankleding van het koor, de 
kruiswegstatie, hoofdaltaar en kerkmeubilair. In de doopkapel, ingericht als expositieruimte, is de prachtige 
doopvont te bewonderen. 
 
De tentoonstelling “Echo van de middeleeuwen” in de St. Pancratiuskerk” is te zien in de St. Pancratiskerk 
en Stadsmuseum Bergh tot voorjaar 2022. 
Ons museum is van woensdag t/m zondag geopend van 12.30 uur – 16.30 uur en om 15 uur vinden vanuit 
het museum rondleidingen door de kerk plaats onder begeleiding van een gids. Zie ook onze website 
www.stadsmuseumbergh.nl. 
Toegangsprijs voor de expositie bedraagt € 7,50. U betaalt € 4,00 voor het museum en € 3,50 extra voor 
de rondleiding langs de expositie in museum en kerk 
 

Amnesty schrijfacties in oktober     
 
Ook al is voorzichtigheid geboden in deze onzekere coronatijd, we blijven doen wat we altijd doen: 
regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten houden en aanspreken. Want 
helaas stoppen mensenrechtenschendingen niet.  
Omdat de kerkdiensten die plaatsvinden beperkte mogelijkheden hebben, zullen de schrijfkaarten 
nog niet in alle kerken uitgedeeld kunnen worden. Maar de kaarten liggen ook voor u klaar in de 
bibliotheken van Epe en Vaassen en in de Wereldwinkel in Epe. In de Wereldwinkel en 
bibliotheken kunt u ze ondertekenen en achterlaten, wij zorgen er dan voor dat ze verstuurd 
worden. Het kost u dan ook geen postzegel. 
We hopen dat we mogen rekenen op jullie steun. Pas goed op uzelf en op elkaar. Samen zijn we 
sterker! 
 

In oktober hebben we de volgende twee schrijfacties:  



De eerste schrijfkaart gaat naar de Filipijnen:  
Binnenkort beslist de Senaat van de Filipijnen over de herinvoering 
van de doodstraf voor een hele reeks misdrijven. Amnesty is tegen 
de doodstraf, altijd en overal. In de Filipijnen werd de doodstraf in 
1987 voor de eerste keer afgeschaft, in 1993 heringevoerd en in 
2006 opnieuw afgeschaft. Toen Rodrigo Duterte in 2016 president 
werd, beloofde hij dat hij de doodstraf weer zou invoeren. Onder 
Duterte zijn er de afgelopen vier jaar grootschalige mensen-
rechtenschendingen gepleegd. Daarbij schoot de politie in de strijd 
tegen drugs duizenden mensen dood, zonder vorm van proces.  







Als de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd geldt die niet alleen voor  
drugsmisdaden, maar voor een heel scala aan misdaden: van moord  
en verkrachting tot roofovervallen en het stelen van motorfietsen. 
 

De tweede schrijfkaart gaat naar Guatemala:  
Bernardo Caal Xol verzet zich sinds 2015, namens 56 Maya 
Q’egchi’-gemeenschappen, tegen de bouw van waterkracht-
centrales op het grondgebied van inheemse Maya-gemeenschap-
pen in het noorden van Guatemala. En dus tegen de plannen van 
het ministerie van Energie en Mijnbouw. De autoriteiten startten 
daarom een lastercampagne tegen hem. Zij beschuldigden hem 
onterecht van diefstal met geweld. Eind 2018 veroordeelde een 
rechter Bernardo Caal Xol tot ruim zeven jaar cel, op grond van 
valse aanklachten. Landrechten- en milieuactivisten in Guatemala 
krijgen voortdurend te maken met geweld en lastercampagnes.  
Veel van hen worden onterecht aangeklaagd of vervolgd zodat ze  
hun werk niet meer kunnen of durven doen. 
 
Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken 
 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de  
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

Het Sociaal Kafhé (nog een nagekomen bericht) 

 
Ook in oktober is het Sociaal Kafhé gewoon geopend, tenzij het Coronavirus roet in het eten gooit. 
Op dindag 6 oktober en dinsdag 20 oktober bent u weer van harte welkom. Het kafhé begint om  
19.45 uur. Uiteraard worden de richtlijnen van het R.I.V.M. nauwkeurig opgevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 . 
 

 


