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Geloofsgemeenschap
Epe-Heerde

Extra nieuwsbrief nr. 5,
maart 2020.

Onze eigen lokale
geloofsgemeenschap :
ooster van vieringen:

In verband met (de bestrijding van)
het coronavirus is het volgende georganiseerd, dat wellicht ook voor u van
belang is.

Eucharistieviering
Zondag 23 maart zal er om 10:00 uur
een besloten Eucharistieviering van
de Franciscus en Clara parochie
plaatsvinden in de kerk in Loenen.
Pastoor Hermens zal voorgaan.
Deze Eucharistieviering is te bekijken
en te beluisteren via de website:
WWW.KERKDIENSTGEMIST.NL
Klik door naar Loenen, de kerk
H. Antonius Abt.
Eucharistievieringen in Loenen staan
ook vermeld op de website van onze
parochie www.franciscusenclara.com
Kijk daar zelf ook eens even!

Kerk Vaassen open
De kerk in Vaassen is een paar uur per
dag (ongeveer van 10-4) open zodat
mensen even naar de kerk kunnen.
Er liggen ook misboekjes klaar om mee
te nemen, zodat mensen de viering met
een boekje kunnen volgen.

Kerkboekjes
Voor belangstellenden liggen er een
aantal kerkboekjes voor de komende
weken klaar in de kookwinkel Koken en
Trends, Hoofdstraat 64, bij Plony dus.

Ondersteuning of hulp
nodig?
De locatieraad en denktank hopen dat
de bijzondere situatie als gevolg van het
(voorkomen van) het coronavirus, niet al
te veel vervelende gevolgen voor u met
zich meebrengt. In deze bijzondere
tijden is het, meer dan gewoonlijk, nog
belangrijker dat er mensen zijn waar u,
indien dit wenselijk is, een beroep op
kunt doen.
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn
of heeft u gewoon behoefte aan contact,
weet dan dat u kunt bellen of mailen
naar de volgende twee personen:
--Annemieke Buiting via 0578-621823 of
annemieke_buiting@hotmail.com en
--ons secretariaat: Peter Weehuizen via
0630-012077 of mart.epe@hetnet.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 .




