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Extra nieuwsbrief,
september 2021.

Geloofsgemeenschap
Epe-Heerde

Onze eigen lokale geloofsgemeenschap :
ooster van vieringen:

De redactie van de Nieuwsbrief ontving nog een belangrijk bericht over geplande
zondagsvieringen in Epe in de maand september. De nieuwsbrief was echter al de
deur uit, daarom ontvangt u nu dit extra bericht.
Met vriendelijke groet,
Peter Weehuizen, secretariaat H. Martinus Epe- Heerde
---------------------------------------------------------------------------------------------EINDELIJK: NIEUWE ACTIVITEITEN MOGELIJK: We gaan voortvarend van start
op 3 zondagen in september!
Na een zeer turbulente tijd, waarin we steeds meer op onszelf werden terug geworpen en elkaar niet of nauwelijks konden ontmoeten
kunnen we weer – zij het toch nog met wat afstand – activiteiten organiseren.
Dat wil zeggen dat we graag willen starten met een gebedsdienst op zondag 19
september om 10.00 uur in de inmiddels vertrouwde locatie aan de Van der
Hulststraat.
Daarnaast willen we ook weer beginnen met het Sociaal Kafhé, maar nu in een
gewijzigde opzet.
Omdat lang niet iedereen ’s avonds gemakkelijk de deur uit gaat (zeker als het
straks weer vroeg donker is) willen we beginnen met een ‘Kafhé op zondag’
van 10.00 uur (inloop om 9.45 uur) tot ongeveer 12.00 uur.
Zo’n zondagochtend gaat er dan als volgt uitzien: we kijken eerst gezamenlijk naar
de Eucharistieviering op de televisie. Daarna drinken we een kopje koffie of thee,
praten we elkaar bij over ons wel en wee of praten we na over de zojuist bekeken
uitzending of …. wat verder zoal ter tafel komt.
Om 11.00 uur binnenlopen voor een praatje en drankje kan natuurlijk ook altijd. 
En als er andere ideeën zijn voor de zondagochtend, bijvoorbeeld samen nog



ter afsluiting een boterhammetje eten of een wandelingetje maken of…. , noem
maar op: dan horen we dat graag!
We starten op zondag 12 september en de volgende datum zal 26 september zijn. Daarna zal met de aanwezigen bekeken worden of deze opzet naar wens
is
of dat we de een andere manier om elkaar te ontmoeten kunnen bedenken.
Dus bij deze bent u van harte uitgenodigd op 3 zondagen in september: op
12 en 26 september voor het Sociaal Kafhé en op 19 september voor de gebedsdienst.
Omdat het voor ons handig is om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen
zou het fijn zijn als u zich voor deze 3 data van tevoren wilt opgeven, zodat we
kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke indeling van de ruimte. U kunt zich opgeven bij Plony Epping: 0578-611907 (thuis) of 611722(winkel) of via de mail:
mg.epping@outlool.com of mart.epe@hetnet.nl

Met betrekking tot Eucharistievieringen in Epe kunnen we -zoals u al hebt kunnen
lezen in de nieuwsbrief - helaas nog weinig meedelen. Daarover zijn we nog in
overleg met pastoor Hermens. Aangezien hij op dit moment de enige priester is
voor twee grote parochies (Franciscus & Clara en de Emmaüs in Apeldoorn) ziet hij
weinig mogelijkheden voor Eucharistievieringen in onze geloofsgemeenschap en
op andere plaatsen dan de Eucharistische Centra. Wij hopen dat hij door veranderingen in de huidige schema’s toch mogelijkheden hiertoe vindt.
Dat moeten we dus nog even afwachten. Daar staat tegenover dat pastor Wim
Vroom wel graag voorgaat in Epe. Hij zal dat doen in een woord- en communieviering op dinsdagavond 9 november op de gebruikelijke tijd van 18.30 uur in
de Van der Hulst-locatie.
Daarover hoort u in een volgende nieuwsbrief meer.

Graag tot ziens bij een van deze gelegenheden!
Hartelijke groet,
Namens de denktankgroep, pastoraatgroep en locatieraad
Plony Epping




