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Van de Locatieraad 

EINDELIJK GOED NIEUWS – EINDELIJK GOED NIEUWS -  EINDELIJK GOED NIEUWS!!! 

U hebt het ongetwijfeld gehoord en gelezen:  er zijn flink wat versoepelingen rond het covid-beleid!  

Dat betekent dat we weer activiteiten in Epe in ons gebouw aan de Van der Hulststraat 1 kunnen 

ontplooien. 

We beginnen graag weer op 8 en 22 februari met het Sociaal Kafhé,  op de dinsdagavond van 19.45 

uur tot 21.45 uur. (dan kunnen we netjes om 22.00 uur thuis zijn �).                                          

Daarnaast zal er op zondag 20 februari weer een gebedsdienst zijn om 10.00 uur met uiteraard 

gezellig een kopje koffie of thee ter afsluiting.                                                                                        

Wel moeten we ons uiteraard netjes houden aan de standaard  verplichtingen:                                                             

* handen desinfecteren bij binnenkomst                                                                                                     

* het dragen van een mondkapje (dat af mag als je op je plaats blijft zitten)                                   

*voldoende afstand houden. 

En:  blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent etc. 

Daarnaast zijn er ook voor de grotere kerken in Twello, Apeldoorn en Vaassen extra versoepelingen te 

melden: 

ER MAG WEER GEZONGEN WORDEN!  Door het koor, maar ook door alle aanwezigen!  Wat hebben 

we daar naar uit gezien…  En reserveren vooraf is alleen nodig voor de zondagviering in 

Apeldoorn.                                                                                                                                                 







 De overige vieringen kunnen zonder reserveren worden bezocht.  Kortom:  we zijn weer een beetje op 

weg naar ‘normaal’! 

Een goede reden om elkaar en iedereen nu – op 1 februari in plaats van 1 januari –  een Zalig, 

Gelukkig, Gezond, Gezellig en Gezegend Nieuwjaar te wensen! 

En op 8 februari – de eerste Kafhé-avond kunnen we daar met z’n allen op proosten! 

Hartelijke groet,                                                                                                                                              

Namens locatieraad, pastoraatgroep en denktankgroep,                                                         

Plony  Epping 
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Aktiviteitenrooster Epe - Vaassen 
 

Zaterdag 05 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 06 febr. 09.00 u Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zaterdag 12 febr. 18.30 u. Woco-viering, in Vaassen,  

pastor Vroom, ook via internet te volgen 

Zondag  13 febr. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 20 febr. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 20 febr. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 

Zaterdag 26 febr. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 

Zondag 27 febr. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Woensdag 02 maart 09.00 u. Aswoensdag, Eucharistieviering  in Twello,  

pastoor Hermens 

 
…………..Dat betekent voor de kerken Apeldoorn, Twello, Vaassen en Loenen dat er een 
maximum aantal kerkgangers worden toegelaten van 100 in Apeldoorn, 90 in Twello, 100 in 
Vaassen en 50 in Loenen. 
Uit ervaring blijkt dat in de kerk in Twello, Vaassen en Loenen,  het aantal toegestane kerkgangers 
niet wordt overschreden. Dit betekent dat er voorlopig niet vooraf gereserveerd hoeft te 
worden……. (uit de brief van Pastoor Hans Hermens) 

 
Overleden: 
Op 15 december is overleden Leendert Lodder. Hij bereikte de leeftijd van 66 jaar. Hij woonde 
samen met zijn echtgenote in de Hoofdstraat in Epe. 
 
Op 3 januari is overleden Egenius Arnoldus Giezen. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan 
de Sint Gregoriusweg in Epe en werd 79 jaar. 

 
NIEUW – de Pius podcast van Theo Parlevliet 
 
Radio Maria brengt vanaf 17 januari een nieuw programma 'de Pius podcast'. De podcast wordt 
verzorgd door Theo Parlevliet en is gewijd aan de geschiedenis van Kerk en wereld gedurende de 
twintigste eeuw. De podcast zal niet alleen over hoofdpersoon Pius XII gaan, tal van andere thema’s 
zullen in de toekomst volgen. 
Beluister 'De Pius Podcast' vanaf 17 januari 2022 bij Radio Maria, elke maandag om 14:00 uur en 
22:45 uur, op de dinsdag om 04:30 uur. 
 
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. 
Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel 
uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer 
dan 86 Radio Maria stations wereldwijd. 







 
 

Amnesty schrijfacties in februari 

Amnesty International vraagt aandacht voor gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden, 
gevangen zitten of gemarteld worden vanwege hun mening, huidskleur, geloof of geaardheid. Door mee te 
doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden vrijgelaten en voelen zich 
gesteund.  
 
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: 
Patrick Zaki uit Egypte is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij kon 5 jaar cel krijgen omdat hij een artikel schreef 
over discriminatie van koptische christenen in Egypte. Zijn zaak is uitgesteld tot februari 2022. 

In februari hebben we de volgende twee schrijfacties:  

 
De eerste schrijfkaart gaat naar Iran. De Iraanse veiligheidsdienst pakte 
studenten Ali Youseni (21) en Amir Hossein Moradi (22) in april 2020 op op 
verdenking van het hebben van banden met een oppositiegroep. Na hun 
arrestatie hielden agenten hen 60 dagen vast zonder contact met de 
buitenwereld. Ze werden geslagen en gedwongen te ‘bekennen’. Op 3 juli 
2021 werden de studenten onder meer aangeklaagd voor ‘het verspreiden 
van corruptie op aarde’. Als ze hiervoor veroordeeld worden, kunnen ze de 
doodstraf krijgen. Ze werden ook valselijk beschuldigd van het in het bezit 
hebben van explosieven en werden ondervraagd over hun deelname aan 
vreedzame protesten in 2020. 
 
De tweede schrijfkaart gaat naar Bangladesh. De 17-jarige Dipti Rani Das uit Bangladesh deelde op haar 
Facebook-pagina een foto van een vrouw met een koran tussen haar benen. De politie pakte haar op en 
beschuldigde haar onder meer van het beledigen van religieuze gevoelens. Dipti, die tot de 
Hindoeminderheid in Bangladesh behoort, zit al een jaar vast. Ze kan een celstraf van 7 jaar krijgen. Op de 
dag van haar arrestatie, op 28 oktober 2020, ging Dipti naar het politiebureau. Ze bood ten overstaan van 
zo’n honderd geestelijken, die een aanklacht tegen haar indienden, haar excuses aan voor de foto. Toen 
later die dag haar huis werd aangevallen, probeerde ze met de trein te vluchten. Maar buurtbewoners 
stopten de trein, brachten haar naar de politie en eisten dat ze gestraft werd. Sindsdien zit Dipti vast. 
 
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. 

 
 
 
 
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 . 


