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Daar kwamen drie koningen met een ster 

 
Daar kwamen drie koningen met een ster. 
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij. 
Uit vreemde landen, het was zo ver! 
Nu wiegen al wij, toen waren zij blij, 
A onze troost en ons toevloed: 't Is Maria zoet. 
Ze kwamen de hoge berg opgegaan. Nu wiegen, enz. 
Ze zagen de sterre klaar stille staan. Nu wiegen, enz. 
'Och! Sterre ge moet er zo stille niet staan! 
We moeten nog 't avond naar Bethlehem gaan!' 
De sterre ging voren, ze volgen ze naar, 
Totdat ze bij koning Herodes waar. 
Herodes die sprak met een valsen hart: 
'Hoe ziet er die jongste van u zo zwart?' 
'Al ben ik zwart, ik ben wel bekend: 
ben er de koning van Oriënt' 
Zij gingen toen, met hun grote trein 
Naar Bethlehem, dat stedeke klein. 
Zij hebben vol ere en grote ootmoed 
Dat kindeke Jezus zo vriend'lijk gegroet. 
Zo kleine kind, zo grote God: 
Een zalig Nieuwjaar verleen' ons God! 

 
 

 
 







Overzicht vieringen en activiteiten 

Zondag  31 dec. 10.00 u. Oudjaar,  Woco-viering in Vaassen, diaken Dashorst 

Dinsdag 02 jan. 19.45 u. Sociaal Kafhé, Nieuwjaarswensen 

Zaterdag 06 jan. 18.30 u. Woco-viering in Vaassen, pastor Kantoci 
Dinsdag 09 jan. 18.30u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian 

Zondag 14 jan. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede 

Dinsdag 16 jan. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 21 jan. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Zondag 21 jan. 10.00.u. Kanselruil,  in Vaassen, ds. Andreas Leha 

Zondag 28 jan. 10.00 u. Woco-viering,  in Vaassen, pastor Vroom 
Zondag 28 jan. 20.00 u. Pret- Pecunia- Prestige,  Grote of St. Maartenskerk Epe, 

Oecumenische Ontmoetingsavond, Pastoresconvent Epe,  

diverse dominees en pastor Vroom 

Dinsdag 30 jan. 17.30 u. Erwtensoepavond, in Epe, aan tafel 18.00 uur, kosten 

€ 7,=, opgeven lijst bij viering of mart.epe@hetnet.nl  

Opbrengst is voor Mobaye. 

Zaterdag 03 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 
Dinsdag 06 febr. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag 04 febr. 10.00 u. H. Vormsel, in Twello 
  

Sociaal Kafhé 
De sociaal kafhéavonden stonden in de maand december in het licht van vieren, ontmoeten 
en  “Samen kerk zijn”. Het was een feest van herkennig toen op 5 december warempel Sint 
Nicolaas in hoogst eigen persoon onze Martinuslocatie kwam opluisteren. Voor iedere 
aanwezige had Sint een persoonlijk woordje, zelfs voor niet aanwezigen. Alle parochianen 
gingen met een gevulde schoen aan het einde van de avond naar huis.  

                     
Nogmaals hartelijk dank Sint Nicolaas voor uw bezoek, groeten aan Jo van der Sloot! 
                                                    

De kerstavond, 19 december verliep sfeervol.  
We hebben gekeken naar het kerstverhaal en geluisterd  
naar een kerstvertelling voorgelezen door Antoine Bodar.  
De avond werd met een hapje en een drankje voortgezet.  
De zelfgemaakte (borrel)hapjes werden met smaak genuttigd.  
Samen kerk zijn, deze 19e december, het was een mooie opmaat  
naar de kerstnachtviering in Vaassen/Twello. 
 
 
 
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die zich in 2017 in welke vorm dan ook voor 
het Sociaal Kafhé heeft ingezet. 

       







 
 

Dinsdag 2 januari wordt u om 19.45 uur in het sociaal Kafhe 
uitgenodigd om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. 
Natuurlijk met een drankje en wat lekkers.   

 
 
 
 
 
 
Erwtensoepavond dinsdag 30 januari om 18.00 uur. 
Het Sociaal Kafhé is een extra avond open voor de missie. 
Inloop met aperitief vanaf 17.30 uur.  Aan tafel: 18.00 uur. 

        

                                  De opbrengst is voor   Mobaye 

                              Kosten 7 euro  -   Eet U mee? 
Het liefst opgeven vóór 27 januari  bij: 
Trees Smit, of noteer uw naam op de intekenlijst bij een viering of bij het sociaal kafhé.  
Aanmelding via mail is natuurlijk ook mogelijk: mart.epe@hetnet.nl 

Plaats: Martinuslocatie       W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG 
 

 








ACTIE KERBALANS 2018 
We vragen u, jou, om geld voor de Franciscus en Claraparochie. Alle parochianen krijgen 
aan het begin van het jaar dit verzoek om een financiële bijdrage. Deze inzameling: ‘aktie 
kerkbalans’ is een belangrijke inkomstenbron voor de parochie.  
 
Alle uitgaven die de parochie in de loop van 2018 zal maken, hopen we te kunnen 
financieren met de opbrengst van deze aktie. Als dat niet gaat, moeten we reserves 
aanspreken. Dat is heel onverstandig. We rekenen daarom echt op u en op jou! Veel 
mensen denken dat we geld krijgen van de overheid of van het bisdom. Dat is niet zo. Een 
parochie moet het hebben van wat eigen parochianen geven aan geld en vrijwilligerswerk.  
 
In grote afhankelijkheid van elkaar zijn we een gemeenschap die op een familie lijkt; we 
spreken niet van leden, maar van zusters en broeders. We zijn als een groot gezin waarvan 
God de hemelse vader is. In woord en daad, én in gebed, leven wij bij lief en leed met elkaar 
mee in de geest van Jezus én met zijn kracht. Hij is de Zoon van God en tegelijk onze 
bovenste beste broeder. Een vriend en gids voor heel je leven. Voor mij is de parochie als 
gemeenschap een belangrijke plek om Jezus te leren kennen en door hem dat God van alle 
mensen houdt. In de parochie horen we wat Jezus zegt. En in de communie ontvangen we 
hem. Dan geeft hij zich helemaal aan ons, zodat wij ons echt en liefdevol met God, met 
elkaar en andere mensen kunnen verbinden.  Een parochie is daarom uiterst waardevol, en 
ook kostbaar in de zin dat er voor de organisatie geld nodig is. Hopelijk heeft u, heb jij er echt 







wat voor over om met elkaar ons geloof te vieren, te verdiepen en te beleven. Misschien vind 
je geloven in Jezus moeilijk. Of heb je wat afstand tot de kerk. Dan hoop ik dat je kan zien 
dat christelijk leven te maken heeft met de menselijkheid in de samenleving. Dat wij ons 
daarvoor inzetten vanuit de parochie. En dat je daarom de parochie wat wilt schenken. Uw, 
jouw gift is onmisbaar en maakt het mogelijk dat de Franciscus en Clara parochie onder 
andere hier in Twello (OF ANDERE NAAM INVULLEN) (EN DAN TOEVOEGEN 
EVENTUEEL OOK ZONDER KERKGEBOUW)  haar unieke en onmisbare functie op de 
Veluwe blijft vervullen.  
 
Hartelijke dank voor uw, jouw bijdrage,  
 
Namens het bestuur en het pastorale team van de parochie  
Paul Daggenvoorde, pastoor 

 
Nieuwjaarswens van pastor Ottenschot. 
 De redactie ontving van emeritus-pastor Ottenschot de wens voor een voorspoedig 2018, 
met het verzoek dit over te brengen aan alle parochianen die zich nog herinneren dat zij de 
verantwoordelijke pastor was voor destijds de H. Martinusparochie Epe. Zij vertelde dat zij 
nog altijd met veel warmte terugdenkt aan die tijd en de vele goede contacten die zij toen 
had met de parochianen in Epe.  
Pastor Ottenschot is tegenwoordig woonachtig in Twello en zij is vast van plan om in 2018 
weer eens een aantal vieringen in Epe te komen bijwonen. Zij hoopt zo de banden met onze 
geloofsgemeenschap weer wat te kunnen aanhalen. Ook de redactie heeft goede 
herinneringen aan de tijd dat zij pastor in Epe was. Zij verheugt zich er op om haar weer 
eens in ons midden te kunnen verwelkomen. 
  

Overleden: 
Op  24 november is overleden Johannes Albertus Gerardus van der Weerd. Hij woonde op 
Het Bijltje en bereikte de leeftijd van 60 jaar. 
 Moge hij rusten in vrede. 

de Kruimelschaar - vrijwilligers altijd welkom               
Vrijwillige Hulpdienst de Kruimelschaar biedt al meer de veertig jaar de helpende hand, daar 
waar professionele krachten, familie, kennissen vrienden of buren, door welke oorzaak dan 
ook, niet in staat zijn om passende hulp te bieden. De vrijwilligers zetten zich vol overgave in 
om hun medemens bij te staan in vervoer, rouwbegeleiding, klusjes in huis en tuin, 
boodschappen doen en nog veel meer. Onder de afdeling terminale zorg valt ook hospice 
Casa Vera, tegenwoordig gevestigd aan de Eperweg 20a in Oene en voorzien van drie 
bedden.  Sterven hoort bij het leven, maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft 
gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt dan op de best mogelijke manier 
afscheid nemen. Uit de ervaringen blijkt dat het hospice, gedragen door liefdevolle 
vrijwilligers, een heel mooie en menselijke bijdrage aan het afscheid levert. Ervaringen waar 
familie en andere betrokkenen nog lang dankbaar voor zijn.  Wilt u meer informatie of 
overweegt u vrijwilliger te worden bij een van de afdelingen van de Kruimelschaar? Neem 
dan contact op via 06-10135980. Kijk voor meer informatie ook eens 
op www.kruimelschaar.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. 


