




0 H. Martinus Geloofsgemeenschap        
1 Epe-Heerde    

 

 
 
 
 
 
 

 
          Nieuwsbrief nr. 9, oktober 2021 

 
 Activiteitenrooster R.K. Epe-Vaassen 
 
Zondag 03 okt. 09.00 u. Franciscusdag, in Twello, pastoraal team 
Zaterdag 09 okt 18.30.u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastores Hermens en Dashorst,  
ook via internet te volgen 

Zondag 10 okt 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Dinsdag 12 okt. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 17 okt. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Zondag 17 okt. 10.00 u. Eucharistieviering in Vaassen,  

Laatste officiële Eucharistieviering in de parochie  
van pastor Hofstede 

Zaterdag 23 okt. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen,  
pastor Vroom, ook via internet te volgen 

Zondag 24 okt. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Dinsdag 26 okt. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zaterdag 30 okt. 18.30.u.. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Zondag 31 okt. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
Zondag 31 okt. 10.00 u. “Bakkie Troost”  

In de aula van begraafplaats Norelbos 
Dinsdag 02 nov. 18.30 u. Allerzielen in Vaassen, pastor Vroom,  

ook via internet te volgen 
 
We vragen uw aandacht voor het volgende:  
-- Op zondag 17 oktober gaat pastor H. Hofstede in Vaassen voor de laatste keer voor  

in de Eucharistieviering in onze parochie. Daarom is de aanvankelijk op deze datum 
geplande gebedsviering in Epe verplaatst naar zondag 21 november. 

-- Nadere informatie over het “Bakkie Troost” op zondag 31 oktober volgt in de volgende 
nieuwsbrief. 

 







 
 
Overleden: 
Op 28 augustus is in de leeftijd van 90 jaar overleden: Johannes Antonius Carel Wensink. Hij 
woonde in De Leegte in Epe. Zijn lichaam is begraven op Norelbos. 
 
Op 17 september is overleden Johanna Maria Norp- de Jager. Zij werd 88 jaar. Haar uitvaart  
heeft plaatsgevonden op 23 september in de St. Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend is haar 
lichaam te ruste gelegd bij  haar echtgenoot Henk Norp op de begraafplaats Engelmanskamp  
in Heerde. 
Anneke en haar man Henk zijn altijd trouwe parochianen en enthousiaste vrijwilligers geweest  
in onze toenmalige H. Martinusparochie Epe. Ook buiten de kerk was Anneke als vrijwilliger  
actief, onder andere in Wendhorst Heerde. Als erkenning hiervoor is zij benoemd tot  lid in de 
Orde van Oranje Nassau.  
Door een afnemende gezondheid moest zij ruim een jaar geleden verhuizen naar een 
verzorgingshuis in Beilen, maar de Martinus Epe bleef altijd haar kerk en Anneke bleef voor  
ons een van onze parochianen, ook al woonde zij nu elders. We zijn er van overtuigd dat haar  
ziel, samen met die van haar man Henk , nu rust en vrede heeft gevonden in het licht en de  
glorie van onze almachtige Vader. 
 
 

 
  
 
 
 

Sociaal Kafhé 
Afgelopen zomer was het idee opgekomen om de opzet van ons Sociaal Kafhé te veranderen.  
Het werd verplaatst naar zondagmorgen en naast het gezellig samenenzijn wilden we ´s morgens 
om 10 uur samen kijken naar de Eucharistieviering zoals die door KRO-NCRV op zondagmorgen 
wordt uitgezonden. 
 
Na proefdraaien in september  en gehoord de meningen en commentaren, is na ampel beraad 
besloten hier niet mee door te gaan en vanaf de maand oktober het Sociaal Kafhé weer in zijn 
oude glorie te herstellen: in principe twee keer per maand op dinsdagavond vanaf 19.45 uur. Op 
de dinsdagen 12 en 26 oktober van 19.45 uur tot 21.45 uur zal het Sociaal Kafhé oude stijl weer 
zijn deuren gaan openen. 
 
Een van de redenen om het Sociaal Kafhé naar de zondagmorgen te verplaatsen was het feit dat 
het voor de veelal oudere bezoekers steeds moeilijker wordt om ´s avonds in het donker door 
weer en wind naar de Van der Hulststraat te komen. Meerdere stamgasten die wat makkelijker 
mobiel zijn hebben zich spontaan bereid verklaard om zo nodig iemand te gaan ophalen. In 
onderling overleg kunnen we dit dus wel regelen.  







Voel u welkom vanaf 19.45 uur, pak iets te drinken en schuif aan. Fijn elkaar weer in ons 
Martinus-Kafhé te mogen begroeten. 
Mocht u nog vragen hebben: mart.epe@hetnet.nl of telefoon 0630-012077. 
 
Rina Buitendijk 

 
 
 
 

Kaarten voor de Missie in Mobaye: 
 De prijs van wenskaarten  gaan overal in de winkels met minstens 25% omhoog door de 
papierschaarste, maar wij blijven ze nog steeds verkopen voor €1 per stuk.  
Dit geldt ook voor onze  kerstkaarten. Als u die nu vast wilt bestellen dan weten wij zeker dat  
wij er genoeg maken. Neem hiervoor contact op met Annie Jong 0578-613500 of Trees Smit 
0578-614588. 
De kinderen in Centraal Afrika kunnen van de opbrengst van onze kaarten naar school en 
tegenwoordig ook naar het middelbaar onderwijs. 
  
Graag tot ziens en 
alvast bedankt. 
 
Werkgroep Missie 
 
 

 
 

Uitnodiging oecumenische avondgebed 3 oktober Apeldoorn 
Zoals jullie weten loopt vanaf 11 augustus een groep pelgrims vanuit Polen, via Duitsland en 
Nederland naar de 26e VN Klimaatconferentie in Glasgow, Schotland. Van 30 september tot 11 
oktober lopen de pelgrims door Nederland. De groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en 
Nederlandse pelgrims.  







Deze pelgrimstocht vraagt aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. Deze 
pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Groene Kerken en Vastenactie met de 
plaatselijke kerken.  
In Apeldoorn participeren diverse kerken in de organisatie en grijpen deze pelgrimstocht aan om 
aandacht te vragen voor het klimaat en duurzaamheid. De Emmaüs-Franciscus en Clara parochie 
zit in mijn persoon in deze organisatie.  
Op 3 oktober komen de Pelgrims vanuit Colmschate naar Twello, waar zij lunchen in de PKN kerk 
en waar parochianen aan meewerken.  Ze lopen die dag verder naar Apeldoorn en vervolgen hun 
tocht weer op 4 oktober richting Voorthuizen. Bij aankomst in Apeldoorn worden de pelgrims 
officieel welkom geheten door wethouder Cziesso bij de Moskee.  
Daarna eten ze een warme maaltijd in het Emmaüshuis. Overnachten gebeurd in de deelnemende 
kerken.  
In onze zondagvieringen van 3 oktober zal dit thema ook centraal staan, evenals in de PKN 
kerken en de Moskee. 

Om 19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed in de Onze Lieve Vrouwe kerk die 
voorgegaan wordt door Gertrudeke van der Maas (diaconaal predikant en ondernemer PKN) en 
mij zelf. Met muzikale medewerking van Fons Kronenberg, Elise Arends en Ronald van Drunen. 
Wij hopen dat ook vanuit jullie groep hierbij aanwezig zal zijn (reserveren via meevieren.nl) 

Er zijn diverse activiteiten vanuit deze werkgroep ontstaan: 
Zoals een gedicht door de stadsdichter Herman Kattemölle. Kaarten zijn gratis beschikbaar via de 
kerken.  
Een lesbrief ‘schrijf een brief aan de burgemeester’ naar alle lagere scholen in Twello en 
Apeldoorn voor de bovenbouw klassen 
Mensen kunnen meelopen met de Pelgrims van Twello naar Apeldoorn en Apeldoorn naar 
Voorthuizen. Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon Gaan! - Groene Kerken 
Nieuwsbrief naar alle kerken om groene kerk te worden en aandacht te geven aan het klimaat dit 
weekend. 
Kinderprogramma voor de kinderdiensten.  
Actie om de klimaatpetitie te onderteken via social media en pers.  
Pers acties (o.a. Stentor) en TV opname KRO/NCRV tv Petrus 
Een prachtig oecumenische onderneming waar we als werkgroep met veel plezier aan gewerkt 
hebben en waarbij we hopen veel mensen te inspireren om hun eigen doen en laten m.b.t. 
duurzaamheidsgedrag onder de loep te nemen.  
 
Hartelijke groet, 
Mariska Litjes, namens de werkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 . 


