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Algemeen : Vasten                            

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om 
eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 
minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier 
van vasten probeert vier dingen te bereiken:                
-  een betere omgang met jezelf; 
-  een betere omgang met medemensen;         
-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 
-  een betere omgang met God.             
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede 
manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we 
God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het 
hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning. 
 

Locatieraad 

Op zondag 28 mei houden we in Epe weer onze jaarlijkse Martinusdag.  
Een werkgroep is al een tijdje bezig om hier weer een interessant en gezellig 
gebeuren van te maken. 
We adviseren u om deze datum alvast in uw agenda te noteren. 
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Agenda komende periode: 
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 

Zaterdag 11 maart 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Kantoci 

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

Dinsdag 14 maart 18.30 u. Eucharistie, in Epe, pastor Sebastian 

Zondag 19 maart 10.00 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 
Presentatie kinderen 1e Communie 

Dinsdag 21 maart  19.45 u. Sociaal Kafhé 

Vrijdag 24 maart 18.30 u. Sobere maaltijd, Raad van Kerken Epe, 

Zaterdag 
 
Dinsdag   

25 maart 
 
28 maart 

18.30 u. 
 

19.45 u. 

Maria Boodschap, Eucharistie, in Vaassen,  
pastoor Daggenvoorde, MOV 
Avond met ZIN over de kruisweg door Jan Baarspul 

Zondag 02 april 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Zondag 02 april 10.00 u. Woco viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 

Dinsdag 04 april 19.45 u. Sociaal Kafhé. 
    

 
Van de werkgroepen: 
 

Avond met ZIN over de kruisweg. 
Tijdens de stille of goede week staan we traditiegetrouw weer stil bij de laatste dagen 
van het leven van Jezus Christus. Op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal van 
Jezus centraal. In de katholieke traditie is het ook een godsdienstoefening die op 
dezelfde dag plaatsvindt. In nagenoeg iedere RK-kerk vind je een kruisweg, 
bestaande uit de veertien staties, uitgebeeld door middel van schilderijen of reliëfs. 

 

De negende statie uit de kruisweg van Jan Toorop in de Bernulphuskerk in Oosterbeek. 

 

Epenaar Jan Baarspul is weliswaar niet katholiek, maar hij is wel erg gefascineerd  
door de kruisweg. Hij heeft in zijn leven vele kruiswegstaties in binnen- en buitenland   
gefotografeerd en weet hier boeiend over te vertellen. Op 28 maart is hij daarom te  
gast bij de serie “Avond met Zin” en zal hij diverse kruiswegen laten zien en  
hierover vertellen. 
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Hij zal dan o.a. stil staan bij de volgende aspecten: 
-Niet in iedere katholieke kerk hangt een kruisweg. Hoe kan dat ? 
-Hoe is het ontstaan dat er een kruisweg in een RK-kerk hangt ? 
-In 14 afbeeldingen wordt de laatste dag van het leven van Jezus getoond. Zo’n   
 afbeelding heet een statie. Waarom heet zo’n afbeelding een statie ? 
-Het gaat in de presentatie voornamelijk over de 9de statie (Jezus valt voor de derde  
 keer) en de 11e statie (Jezus wordt gekruisigd) 
 Vooral de 11de statie wordt op heel veel verschillende manieren afgebeeld.  
 
De kruisweg is meerdere malen een inspiratiebron geweest voor kunstenaars. Er zijn 
kruiswegen bij die nooit in enige kerk vertoond zullen worden. De kruisweg eindigt 
(14e statie) met de graflegging. Een enkele keer is er een 15e statie: de opstanding. 
Hij zal ook albums met foto’s laten zien die hij heeft verzameld van de 9de en de 11e 
statie.  
De lezing over de kruisweg door Jan Baarspul zal plaatsvinden op dinsdagavond 28 
maart. De avond start om 19.45 uur en vindt plaats in de van der Hulstlocatie aan de 
W.G. van der Hulststraat 1 in Epe. (gebouw van InteraktContour)     
Belangstellenden van alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 19.30 uur van harte 
welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd en na afloop word ter bestrijding van de 
kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 

De werkgroep Missie 
Op 31 januari werd er, samen met het sociaal kafhé, een gezellige erwtensoepavond 
gehouden waarvan de opbrengst bestemd was voor de missie in Mobaye.  
Door de mooie opkomst en de gulle bijdragen was de netto opbrengst € 205,--, welke 
binnenkort zal worden overgemaakt. 
Tijdens de avond is verteld over de website van pater Olaf Derenthal die sinds korte 
tijd werkzaam is in Mobaye en omgeving. Op de website, die door hem zelf wordt 
bijgehouden, staat veel informatie over wat er daar allemaal is gebeurt. 
Het is de moeite waard om eens een kijkje nemen op https://olafcssp.wordpress.com  
De werkgroep dank iedereen voor de aanwezigheid en dankt ook de harde werkers 
van het sociaal kafhé. 
 

Werkgroep Eerste communie 
In januari is de werkgroep Eerste Communie weer gestart met de voorbereidingen 
voor de Eerste Communieviering op zondag 21 mei. 
In een aantal bijeenkomsten praten, zingen, bidden, knutselen en spelen de kinderen 
samen rond thema’s als vieren, vergeven, delen en vriendschap. De 12 communi-
canten uit Epe/Heerde stellen zich voor, samen met de kinderen uit Vaassen, op 
zondag 19 maart om 10.00u tijdens de zondagsviering in de Martinuskerk in 
Vaassen. Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er voor de 
communicanten een speurtocht door de kerk. Zo leren de kinderen de kerk kennen.  

Overleden 
Op 27 januari is overleden Geertruida Maria Cornelia Dieleman-te Kolsté.  
Zij bereikte de leeftijd van 92 jaar. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 3 februari in 
de H. Martinuskerk in Vaassen. Aansluitend volgde de crematie in Kranenburg in 
Zwolle. 
 



4 

 

Overig nieuws 
 

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 ranke, 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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Pastoor Spit Op 21 maart zal het dertig jaar geleden zijn dat pastoor Spit is 

overleden. Dat is aanleiding voor de volgende terugblik. 
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Amnesty schrijfacties in maart 
In maart heeft de Amnesty werkgroep gemeente Epe weer twee schrijfacties. De 
nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Dankzij uw medewerking kunnen 
wij elke maand vanuit de gemeente Epe zo’n 300 schrijfkaarten versturen! 
Filipijnen: president wil de doodstraf terug 

Het ilipijnse congres buigt zich over een wetsontwerp om de 
doodstraf weer in te voeren voor een groot aantal misdaden. Sinds 
president Rodrigo Duterte in juni 2016 aan de macht kwam is er 
sprake van een alarmerende verslechtering van de 
mensenrechtensituatie in de ilipijnen. De overheid wil nu de 
doodstraf, die het land ruim tien jaar geleden afschafte, weer 
invoeren. De ilipijnen hebben in 2007 een overeenkomst bij het 
Internationaal verdrag voor burgerrechten en politieke rechten 

geratificeerd met als doel de doodstraf af te schaffen. Dit verplicht het land dus om de 
doodstraf niet opnieuw in te voeren. 
Brazilië: ruim honderd doden door gevangenisrellen 

Meer dan 116 gevangenen zijn in januari gedood tijdens 
opstanden en conflicten tussen criminele bendes in Brazilië. Dit 
gebeurde in vijf overvolle gevangenissen in het noorden van het 
land. Nationale instanties hebben eerder de onmenselijke 
omstandigheden in de overvolle gevangenissen aan de kaak 
gesteld, maar tot nu toe is er niets aan gedaan. De situatie blijft 
instabiel. Het dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat nog niet 
alle lichamen geïdentificeerd zijn. 

Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden  
op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

Bidden met de Benen 
Acht keer per jaar organiseert oecumenische werkgroep Bidden met de Benen een 
wandeling in of rondom Apeldoorn met een meditatief thema.  11 Maart a.s. start er 
een wandeling in de Dorpskerk, Schoolstraat 16, 7383 CG Voorst. Deze wandeling is 
in samenwerking met Voorst Wandelt voorbereid. De wandeling begint om 9.30 u. in 
de kerk met een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route. 
Daarna kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan.  
 
Het thema dit jaar is : een Toegewijd Lichaam en tijdens elke wandeling wordt 
gesproken en gemediteerd over het deelthema Handen / tasten. Een stuk van de 
wandeling wordt in stilte gelopen, dit staat aangegeven in de routebeschrijving.  
Er is een wandeling van ± 10 km. en een van ± 15 km. De deelnemers vinden elkaar 
bij een pauzeplek, waar koffie, thee en taart te kopen is, en waar bijgepraat kan 
worden. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom.  
Aanmelden is niet nodig.  
Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: 
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en 
Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl 
Opgave voor de nieuwsbrief via: biddenmetdebenen@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 20

e
 van de maand. U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin 

van de volgende maand. 


