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Algemeen : 
 
Carnaval, ook wel 'Vastenavond' - vooravond van het vasten, is van oorsprong een 
rooms-katholiek volksfeest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt 
in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest 
van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond.  
Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen. 
Dit jaar vieren we carnaval van 26 t/m 28 februari en begint de vasten op 
aswoensdag 1maart.  
 
De oorsprong van het woord moet waarschijnlijk gezocht worden in het Italiaanse 
carne levare (kerklatijn: carnem levare), het ‘vaarwel vlees'.  
Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te 
buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal 
noodzakelijke.  
 
Tegenwoordig wordt carnaval, ook los van de  
kerkelijke betekenis, gezien als een periode van  
ontspanning, feest, al het goede van eten en drinken  
tegenover de sobere periode van het vasten ofwel  
tijd van bezinning.  
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Agenda komende periode: 
 
Zaterdag 28 jan. 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Dinsdag 31 jan. 17.30.u. Sociaal Kafhé, Erwtensoepavond, kosten € 7,- 

Aanmelden  vóór 25 jan. Trees Smit of secretariaat 

Zondag 05 febr. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede,  

Zondag 05 febr. 12.30 u. Doopgelegenheid in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 07 febr. 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zaterdag 11 febr. 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, werkgroep 

Zondag 12 febr. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Dinsdag 14 febr. 18.30 u. Eucharistie, in Epe, pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 14 febr. 19.30 u. Denktank,  in Epe 

Zondag 19 febr. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede 

Zondag 19 febr. 10.00 u. Vormsel in Twello, vicaris Pauw en pastor Vroom 

Dinsdag 21 febr. 19.45 u. Avond met zin. Jan van Garderen vertelt over  

Johan Sebastiaan Bach en zijn relatie met het geloof. 

Zaterdag 25 febr. 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Woensd. 01 maart 19.00 u. Aswoensdag, in Vaassen, pastor Vroom 

Zondag 05 maart 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede 

Dinsdag 07 maart 19.45 u. Sociaal Kafhé 

 
Van de locatieraad: 
 
Vorig jaar hebben we onder de leden van de Martinus geloofsgemeenschap een  
enquête gehouden. 
Beloofd is beloofd: hier volgt een summiere analyse van de resultaten van de vorig 
jaar gehouden enquête.   
 
Algemeen: er hebben 27 mensen de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.  
Om even een beeld te geven:  onder hen waren Sjaak en Trees, Harry en Ria, Hans 
en Marian, ikzelf,  Trees en Diederik, Rina en Frank, - kortom: een hoog gehalte 
aantal ‘bekenden’ .  Ook waren er 2 lijsten anoniem. 
  
Daarvan hebben een aantal mensen aangegeven eventueel wel wat nieuwsbrieven 
te willen rondbrengen: Diederik (5à 10) – Jacqueline Siers (Heerde) – Richardo van 
Ham – Hans Borgers – Rina Buitendijk. 
  

Daarnaast heb ik de rubrieken 
doorgevlooid en de belangstelling voor 
de diverse onderdelen geturfd.  
Daarbij heb ik alleen genoteerd 
waarover men ‘neutraal’ (op de 
vragenlijst kolom 3) of positief 
(kolommen 1 en 2)  had ingevuld. Dat 
gaf het volgende beeld: 
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Eucharistieviering op dinsdag: 18 x waardering;  9 x neutraal 
Anders soortige liturgie:           19 x waardering;  4 x neutraal 
Thema-avonden:                      14 x waardering,  6 x neutraal 
Leesgroep/gespreksavond:       7 x waardering,   7 x neutraal 
Ouders met jonge kinderen:     1 x waardering 
Bijbelkring/volwassenenkat.:     4 x waardering,   9 x neutraal 
Sociaal Kafhé,                         12 x waardering,   8 x neutraal 
Bezoek pastor/vrijwilliger           1 x pastor,         10 x neutraal 
Uitstapje                                    9 x waardering,    8 x neutraal. 
  
De overige antwoorden waren óf negatief/geen belangstelling, óf niet van toepassing, 
óf gewoon niet ingevuld. 
De groep ‘neutraal’ heb ik wel meegenomen, omdat deze mensen mogelijk de 
betreffende activiteit best eens willen bezoeken als deze wordt georganiseerd. 
 
Plony Epping 

 
Van de werkgroepen: 
          SOCIAAL KAFHÉ 
 

                Mijn kerk verbindt…………….  

                

 

                                                             Daar waar we wonen, daar waar we 
werken, 
                                                                  daar waar we leven zal het moeten 
gebeuren.  
                                                                                   Daar is Gods-  dienst. 

     
                                                                  
 
 
 
 

 

Hartelijk dank voor 
uw gulle bijdragen 
tijdens de gezellige 
erwtensoepavond 
voor ons project in 
Mobaye.       

 
SOCIAAL KAFHÉ: 7 februari,  7 maart, 21 maart 
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Jan van Garderen vertelt  
over Johan Sebastian Bach en diens relatie tot het geloof. 
 
Op 21 februari 2017 vertelt Jan van Garderen in het kader van de avonden met ZIN 
over het fascinerende leven van Johan Sebastian Bach en de relatie van Bach met 
het geloof. De avond start om 19.45 uur en vindt plaats in  de van der Hulstlocatie 
aan de van de Hulststraat in Epe. 
 
Bach leefde van 1685 tot 1750 en wordt  
in de huidige tijd gezien als een van de  
grootste en invloedrijkste componisten  
ooit. Wie kent bijvoorbeeld niet zijn 
Matheüs Passion, het Weihnachts- 
oratorium, de Hohe Messe of een van zijn  
vele cantates? Toch was zijn faam in zijn  
tijd niet zo vanzelfsprekend. Hij werd  
toendertijd namelijk ook ook als  
revolutionair gezien, die door velen niet  
werd begrepen. 
Bach vond in het geloof een belangrijke  
inspiratiebron en heeft daardoor veel  
gewijde muziek gecomponeerd en  
opgevoerd. Zijn geloof en zijn werk waren  
daardoor onafscheidelijk met elkaar verbonden. 
 
Jan van Garderen is van jongs af aan ook gefascineerd door muziek. Hij speelt vanaf 
zijn jeugd orgel. Hierdoor kwam hij in aanraking met Bach. Hij raakte gaandeweg niet 
alleen gefascineerd door de muziek van Bach maar ook door de wijze waarop Bach 
leefde en hij  
zijn beroep als componist, organist, koorleider en leraar gestalte gaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 februari zal Jan van Garderen vol enthousiasme vertellen over het genie 
Johan Sebastian Bach en ter illustratie korte gedeeltes van de muziek van 
Bach laten horen. 
Belangstellenden van alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 19.30 uur van 
harte welkom in de van der Hulstlocatie. Voor koffie en thee wordt gezorgd en 
na afloop word ter bestrijding van de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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Van de missiewerkgroep 
Beste mensen van de geloofsgemeenschap St. Martinus Epe 
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de totale opbrengst  in 2016 voor de 
missie in Mobaye.  
 
kaartverkoop            € 1370,- 
erwtensoepavond  €   264,- 
extra collecte             €   287,70 
diverse donaties  €  2130,- 
eenmalige schenking €  5000,- 
 
Een prachtig totaalbedrag van € 9051,70 
Vooral  door dat pater Olaf Derenthal in Mobaye zijn werkzaamheden is begonnen 
zijn wij er van overtuigd dat er, mede door deze prachtige opbrengst, weer veel 
mooie activiteiten kunnen plaatsvinden bij de gemeenschap die al zo lang door ons 
wordt ondersteund 
Wij danken u allen hartelijk voor uw aankoop of spontane bijdrage voor de missie in 
Mobaye. 
 
Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in 
Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen weer naar 
school kunnen gaan. 
Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé staat er altijd een collectie kaarten 
klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de 
vieringen kunt u uw aankoop doen. 
Uw donaties blijven natuurlijk van ook harte welkom op  
rekening nr. NL68 ABNA 0531886905 paters van de H .Geest t.n.v. B. van Breen 
De mensen van Mobaye rekenen op u.. 
 

 
 
Op bovenstaande foto ziet u pater Olaf staan (2e van links). Mooi is dat hij samen   
met de bisschop staat voor de kerk die door Pater Ben van Breen is gebouwd,. 
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Overleden 
Op 28 december is overleden Elisabeth Maria Henriëtte Verberg- Verkerk. Zij 
woonde aan de Kloosterallee in Veessen en bereikte de leeftijd van 90 jaar. 
 
Op 23 januari is overleden Hendrika Johanna Maria  Roescher-Bouwmeester. Zij 
woonde aan de Albert Schweitzerlaan   in Epe en bereikte de leeftijd van 76 jaar. 
 
Samen leven is ook mee-leven en mee-lijden! 
    
 
 
 
 
 

 
Samen op weg naar Pasen. 

Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de 
vastentijd in vier kerken in Epe. De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen 
(volwassenen en kinderen) van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de 
veertigdagentijd worden in vier kerken in Epe vier sobere vastenmaaltijd 
georganiseerd, waarbij ontmoeting en bezinning centraal staan. 
 
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. 
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich hierdoor voor op het Paasfeest  
om gelouterd het lijden en sterven en de verrijzenis van Christus met Pasen  
te gedenken en te vieren.  
Het klinkt wel tegenstrijdig; een vastenmaaltijd, vasten en toch eten!? 
Met de vastenmaaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert, gaat het  
vooral om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen. 
Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2017: “Sterk en dapper.” 
 
De tafel zal om 18.30 uur gedekt zijn op: 
--17 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg, 
--24 maart in de van der Hulstlocatie  van de RK Martinus geloofsgemeenschap    
  aan de v.d. Hulststraat, 
--31 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat en  
--7 april in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk aan de van Voorthuysenstraat. 
 
In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag vooraf-
gaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch of per mail opgeeft: 
voor 17 maart bij: Ammy van de Velde. telefoon: 0578-615056 of ammy46@live.nl 
voor 24 maart bij: Ria Franke, tel. 0578-628462 of via harryenriafranke@hetnet.nl 
voor 31 maart bij: Hermien Makaske, tel. 0578-612700 of hermien@makaske.nl 
voor 7 april bij: Anke Veenstra tel. 0578-611989 of ankeveenstra-mooij@kpnmail.nl     
 
Per maaltijd kunnen 30 gasten worden ontvangen.  
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.  
De meeropbrengst is bestemd voor de plaatselijke voedselbank. 
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Pastoraatsgroep:  Vormsel 2017 
Op 19 februari worden 15 kinderen uit de Franciscus en Clara  
parochie gevormd. 
Vanuit onze gemeenschap doet Iwan Jazrahwi het vormsel, 
Onder leiding van pastor  Wim Vroom, Hanny Melenhorst en  
zijn moeder Aseel heeft hij zich voorbereid op het Vormsel. 
Tijdens de voorbereiding heeft hij het meest samengewerkt  
met 3 kinderen uit Vaassen. Daarnaast was er een  
gezamenlijke bijeenkomst in Twello.  
 
Iwan vertelde dat hij het een leuke voorbereiding heeft gevonden. Ik heb 1 keer een 
bijeenkomst bijgewoond bij een ouder in Vaassen. Ik was onder de indruk van de 
betrokkenheid van de jongeren bij het project. Ze maakten van klei hun eigen steen. 
Dit symboliseerde dat ze op hun manier een bijdrage willen leveren aan de wereld 
om hen heen.  
Iwan verheugt zich op het Vormsel. Het zou leuk zijn als er mensen uit onze 
gemeenschap aanwezig zijn om met hem en zijn ouders deze viering bij te wonen. 
 
De Vormselviering is op 19 februari om 10 uur in Twello. 
We wensen Iwan en zijn ouders een mooie toekomst met Gods zegen. 
 
Annemieke Buiting 
Pastoraatsgroep Epe 

 
Benoeming: 
 
In het parochiebestuur heeft plaatsgenomen: 
 
M.B. (Maarten) Heere                                                          0578 613359 
Oud Wisselseweg 22, 8162 HK  Epe 
e-mail: maarten.heere@gmail.com 

 
Overig nieuws 
Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de Benen een 
wandeling in of rondom Apeldoorn met een meditatief thema. Op 11 februari 2017 
om 9.30 u begint onze volgende wandeling in Het Bolwerk, Ravelijn 55, 7325 NT, 
Apeldoorn. Het jaarthema is “ Het Toegewijde Lichaam” en het thema van deze 
ochtend is : Mond / proeven. Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de 
uitreiking van de route gaan mensen individueel of in groepjes op pad. Onderweg 
wordt er een stuk in stilte gelopen, dit wordt in de routebeschrijving aangegeven. 
Hierin is alle ruimte om de verbinding te zoeken met de natuur om je heen en de 
meditatieve vragen die worden aangereikt. En er is een pauze-plek waar men koffie, 
thee e.d. kan gebruiken en elkaar kan ontmoeten. De wandeling is ongeveer 10 
kilometer. Het belooft weer een mooie wandeling te worden! 
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Voor informatie kunt u zich wenden tot Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, 
henritenbrinke@upcmail.nl, en Ronald Dashorst, 06-16912727, 
r.dashorst@rkapeldoorn.nl.     
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

 


