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                Nieuwsbrief nr. 9, november 2022 
Activiteitenrooster Epe – Vaassen 
Woensdag 02 nov. 17.30 u. Allerzielen, in Vaassen, diaken Dashorst, 

ook via internet te volgen 
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 
Zondag 13 nov. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 13 nov.. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  
Zondag 13 nov. 10.00 u. Martinusdag, in Epe, vanaf de Van der Hulstlocatie 

Zie nieuwsbrief oktober voor details 
Woensdag 16 nov. 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Epe, Regenboogkerk 

We zijn in staat om te vergeven,  
vanuit Palestijns perspectief.  
Lezing door Nabil Sahhar 

Zaterdag 19 nov. 18.30 u. Christus Koning, Eucharistieviering, in Vaassen, 
Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Dinsdag 22 nov. 19.30 u. Sociaal Kafhé, in Epe 
Zaterdag 26 nov. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 04 dec. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 

Voorgegaan door parochianen 
Zondag 04 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 04 dec. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  
 
De Allerzielenviering in Vaassen is op 2 november om 17.30 uur. Deze dienst zal worden 
voorgegaan door pastor Sebastián.  
 
In verband met de hoge energiekosten zal in de kerk in Vaassen de verwarming van de kerk niet 
meer aangezet wordt. Goed om te weten dat je maar beter een warme jas en warme schoenen 
aan kunt doen als je naar de viering in Vaassen gaat. 
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Overleden: 
Op 7 oktober is overleden in de leeftijd van 91 jaar Bernardus Johannes Jozef Drabbe.  
Hij verbleef al geruime tijd in De Nieuwe Antoniehof in Epe. Zijn echtgenote en hij waren  
trouwe parochianen en vrijwilligers in onze toenmalige Eper parochie. Ben heeft jarenlang  
als koster gefungeerd. Zijn uitvaart was op 14 oktober vanuit de Martinuskerk in Vaassen. 
Aansluitend is hij te ruste gelegd bij zijn echtgenote op de begraafplaats Norelbos. 
 
Op 24 oktober is overleden Elisabeth Antonia Maria van Valkenburg- Hassing. Zij woonde in de 
Albert Schweitzerlaan in Epe en bereikte de leeftijd van 89 jaar. Haar uitvaart was op 31 oktober  
in het uitvaartcentrum Epe aan de Stationsstraat. Aansluitend is zij begraven op de Rooms-
katholieke begraafplaats aan de Oude Wisselseweg. 
 
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 biedenvanuit 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 Tongerenseweg 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. 
 
Sint Martinusdag 13 november 2022 
Zondag 13 november a.s. gaan we met de hele geloofsgemeenschap Epe de Sint Martinusdag 
vieren. 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 ! 
U kunt zich 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. 
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Avonden  met Zin en Kleur 
Donderdag 26 oktober vond in de Van der Hulstlocatie Epe de tweede Avond met Zin en Kleur 
plaats. De avond had als titel “Zielzorg in de 21ste eeuw” en werd verzorgd door Ds Almatine 
Leene.  
In haar inleiding positioneerde zij zich als persoon in Nederland en Zuid Afrika. In Nederland in 
haar zoektocht naar de ware invulling van haar levenspad dat zij uiteindelijk vond in haar geloof  
en de consequenties hiervan als dominee. Deze roeping kreeg pas de echte vervolmaking in Zuid 
Afrika waar zij die functie, ondanks alle maatschappelijke beperkingen zoals veiligheid en man-
vrouw-verhoudingen, met alle intensiteit beleefde. 
Daarna belichtte zij de verschillen in relationeel perspectief tussen Zuid Afrika en Nederland 
hetgeen tot uiting komt in de tegenstelling tussen het wij/samen en het individuele, het omgaan 
met complimenten en de wijze van elkaar ontmoeten.  
Ook de spiritualiteit kwam aan de orde, niet alleen als mensen zich daarvan bewust zijn maar ook 
als zij handelen vanuit een minder gelovig bewustzijn en daarbij van betekenis zijn voor de ander. 
Hierbij is zeker niet Nederland waar meer dan de helft zich ongelovig noemt maatgevend, maar 
misschien eerder een land als Zuid Afrika waar, ondanks alle problemen kerk en geloof redelijk 
centraal staan. Tenslotte was er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. 
De 60 aanwezigen hebben genoten van een boeiende avond en de grens tussen religie en 
maatschappij. 

 

De derde Avond met Zin vindt plaats op 
woensdag 16 november 2022 in de  
Regenboogkerk.       
      
                    

Dan zal Nabil Sahhar vanuit Palestijns 
perspectief kijken naar de verhouding tussen 
Israël en het Palestijnse volk onder de titel: 
We zijn in staat om te vergeven.

 

  

Nabil Sahhar is geboren in Jeruzalem, als 
Palestijns Christen met een Grieks-orthodoxe 
achtergrond, gevlucht via Griekenland, 
Engeland en tenslotte als een “ontheemde 
Olijfboom”, opnieuw geworteld in Den Ham. 

Hij neemt ons mee op zijn indrukwekkende 
levensreis. In zijn jeugd heeft hij de gespan-
nen verhouding tussen Israël en het 
Palestijnse volk aan den lijve ondervonden. 
Toch blijft hij opmerkelijk mild in zijn oordeel. 
Nabil begeleidt nu leerlingen op het ROC 
Landstede in Zwolle en is voorzitter van de 
Stichting Vrede voor Palestina. Hij spant zich 
al 30 jaar in om de dialoog tussen beide   
bevolkingsgroepen gaande te houden.

De avonden starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. Er wordt voor de avonden    
geen toegang gevraagd, maar wel een vrijwillige bijdrage om de avonden ook in de toekomst       
te kunnen organiseren. 
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Oogstmarkt 
Het lokale CDA gemeente Epe organiseert op 5 november een oogstmarkt bij de Grote Kerk  
in Epe. Deze markt geeft boeren en ondernemers uit de omgeving de kans om hun mooie 
producten te laten zien. De opbrengst die de organisatie die dag krijgt zal besteed worden  
aan producten voor de voedselbank en andere instellingen die het goed kunnen gebruiken.  
Er zijn 15 kramen met producten, er worden hamburgers en pannenkoeken gebakken,  
er is iets te doen voor de kinderen en er is een kleine foodtruck met koffie, thee en warme 
chocolademelk.  
De producten die worden aangeboden zijn onder andere: appelsap, honing, bier, wijn, 
bakproducten, stroop, jam, kaarsen, boterkoek, saucijzenbroodjes, kleding, vis, eieren, 
zuivelproducten, aardappels, appels, stoofperen, pompoen, wortels en uien. 
Iedereen is welkom en we hopen er samen een mooie dag van te maken. 
  
Amnesty schrijfacties in november 2022 
GOED NIEUWS! 
Prominente Belarussische activist vrijgelaten                       
Op 6 oktober 2022 is in Belarus Nasta Loika vrijgelaten. Ze is een prominente mensenrechten-
activist die zich onder meer hard maakt voor het beschermen van de rechten van migranten en 
mensenrechteneducatie. Ook voert ze actie tegen de onderdrukkende anti-extremisme-wetten      
in Belarus. Op 6 september 2022 werd ze opgepakt nadat ze de rechtszaak van bekende mede-
activisten had bijgewoond. Op grond van verzonnen aanklachten werd Loika vastgezet vanwege 
‘vandalisme’.    

In november hebben we de volgende schrijfacties:              
Tunesië: geef rechters en aanklagers hun baan terug!            
President Saied van Tunesië gaf op 1 juni opdracht om 57 rechters en officieren van justitie per 
direct te ontslaan. De redenen voor hun ontslag waren vaag. Dit is een schending van hun rechten 
en bovendien een aanslag op de onafhankelijke rechtstaat! Drie ontslagen rechters gingen in 
hongerstaking om te protesteren tegen hun willekeurige ontslag. Ze mogen de aanklachten tegen 
hen niet inzien en kunnen zich niet verdedigen. Al meer dan drie maanden zitten zij thuis – samen 
met 54 anderen – zonder werk, salaris en zorgverzekering. 

Rusland: hef schorsing advocaten op! 
Russische autoriteiten schorsten afgelopen juli advocaten Lilya Gemedzhi, Rustem Kyamilev en 
Nazim Sheikhmambetov enkel en alleen omdat zij hun werk deden. Ze hielpen activisten op de 
door Rusland bezette Krim die om politieke redenen waren aangeklaagd. In de afgelopen jaren 
zijn advocaten op de Krim meer en meer onder druk komen te staan. Ze worden willekeurig 
opgepakt en vastgezet en krijgen hoge boetes opgelegd. Rusland geeft hiermee een 
afschrikwekkend signaal af aan andere advocaten die zich inzetten voor mensenrechtenactivisten. 
 
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 . 


