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Aktie kerkbalans.
Het jaar is weer bijna om en in januari 2022 zal de aktie kerkbalans weer van start gaan. Ook
afgelopen jaar hebben we met uw bereidwillige medewerking, toch nog een mooi bedrag bij elkaar
kunnen krijgen. Om de uitgaven in onze parochie te kunnen bekostigen is uw bijdrage dan ook
nodig.
Als herinnering voor diegenen die een toezegging hebben gedaan een geldbedrag te storten, wil
ik vragen het geld spoedig over te maken. Als anderen zich geroepen voelen alsnog een bedrag
over te maken dan is dit van harte welkom.
Sjaak Thijssen
Penningmeester locatie H. Martinus Epe-Heerde.



Strooiveld RK gedeelte begraafplaats Norelbos.
In overleg met de gemeente Epe is de mogelijkheid gecreëerd om op het RK gedeelte van de
begraafplaats Norelbos, een strooiveld aan te wijzen. Dit strooiveld is gelegen achter de
Rhododendron groep achter de houten bank. Er zal een houten paal komen te staan waar
eventueel herinneringsplaatjes op bevestigd kunnen worden. Op 31 oktober zal tijdens de
bijeenkomst van “Bakkie Troost” hier aandacht aan worden besteed.



ACTIVITEITENROOSTER
R.K. EPE- VAASSEN
Zondag

31 okt.

Zondag

31 okt..

Dinsdag

02 nov.

Dinsdag

02 nov.

Dinsdag

02 nov.

Zaterdag

06 nov.

Zondag

07 nov.

Dinsdag

09 nov.

Zaterdag

13 nov.

Zondag

14 nov.

Dinsdag
Zondag

16 nov.
21 nov.

Zondag
Zaterdag

21 nov.
27 nov.

Zondag

28 nov.

Dinsdag
Zondag

30 nov.
05 dec.

09.00 u. Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
10.00 u. “Bakkie Troost”
In de aula van begraafplaats Norelbos
14.30 u. Klaagliederen op Allerzielen,
in de Grote of St. Maartenskerk in Epe.
U dient zich van te voren op te geven 0578-616425
of caroline_oljans@upcmail.nl
18.30 u. Allerzielen in Vaassen, pastor Vroom,
ook via internet te volgen
20.00 u. Allerzielen in Twello, Eucharistieviering
Pastoor Hermens, ook via internet te volgen
18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
09.00 u. Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
19.00 u. Woord- en Communieviering, in Epe,
pastor Vroom.
18.30 u. Woco-viering, in Vaassen,
pastor Vroom, ook via internet te volgen
09.00 u. Eucharistieviering, in Twello,
Pastores Hermens en Dashorst,
ook via internet te volgen
19.45 u. Sociaal Kafhé
09.00 u. Christus Koning van het Heelal
Eucharistieviering, in Twello,
Pastores Hermens en Dashorst,
ook via internet te volgen
10.00 u. Gebedsviering, in Epe, voorgegaan door parochianen
18.30 u. 1e Zondag v/d Advent
Eucharistieviering, in Vaassen,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
09.00 u Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
19.45 u. Sociaal Kafhé
09.00 u. Eucharistieviering, in Twello,
pastores Hermens en Dashorst,
ook via internet te volgen




Overleden:
Overledenen 07-10-2020/ 02-11-2021
De parochie is betrokken geweest bij de uitvaarten van onderstaande lijst
De contactpersonen van deze mensen worden uitgenodigd voor de Allerzielenviering in Vaassen
en voor het Bakkie Troost.
- Diederik Smit
* 03 september 1942 te Utrecht, † 08 mei 2021 te Enschede
- Johan Henry Niers
* 17 oktober 1936, † 27 mei 2021 te Enschede,
- Johannes Antonius Relou
* 27 januari 1931 te Helmond , † 31 mei 2021 te Apeldoorn

- Robertus Antonius Franciscus van de Loo
* 25 mei 1946, † 13 augustus 2021

- Johanna Maria Norp- de Jager
* 19 oktober 1932, † 17 september 2021
.
Lijst van overleden die genoemd zijn in de Nieuwsbrief. De parochie was niet betrokken bij de
uitvaart.
Johannes Antonius Carel Wensink.
Hendrikus Adrianus Bernardus Venmans
Josina Maria Sistermans- Bolmers.
Mevrouw Bolhaar,
Antonius Hendrik Willemsen
Maria Louisa Geertruida Dominica Verwiel- Schreurs
IJnstke Pronk Muntjewerff.
Nicolaas Maria Willard.
Bernardus Johannes Antonius Tangelder.
Hermine Hendrika Hazemeijer- Gerding.
Wilhelmus Gerhardus Maria Bourgonje




Bakkie Troost 2021 op 31 oktober op het Norelbos
Sinds een paar jaar is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten rond Allerzielen en onze dierbare
overledenen te gedenken bij het Bakje Troost. Dit leverde de afgelopen jaren mooie ontmoetingen
op de begraafplaats op. Het is mooi te ervaren welk een troost het kan geven, herinneringen met
elkaar te delen.
Bakje Troost 2021 is een combinatie van vieren, gedenken en het officieel openen van het
strooiveld op het katholieke gedeelte van de Norelbos begraafplaats.
Op zondag 31 oktober is er om 10 uur een gebedsviering in de Aula op de begraafplaats
van het Norelbos.
Deze gebedsviering wordt voorgegaan door de werkgroep en staat in het teken van Allerzielen en
elkaar troost bieden vanuit de gemeenschap. De familieleden van de mensen die het afgelopen
jaar zijn overleden zijn, worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Aansluitend op de viering wordt er een kopje koffie geschonken: “het Bakje Troost” De koffie staat
klaar tot 12 uur. Ook als u niet naar de viering komt, kunt u tussen 10.30 uur en 12 uur een kopje
koffie komen drinken en herinneringen ophalen aan overleden familieleden en/of mensen uit de
parochie.
Na de gebedsviering is er de gelegenheid om met elkaar op de begraafplaats de graven en
urnenmuur te bezoeken. Met elkaar herinneringen delen en stil te staan bij de graven/urnen van
onze dierbare overledenen.
Dit jaar is ook gelegenheid om te zien waar het nieuwe strooiveld ligt, op het katholieke
gedeelte. Deze wordt officieel in gebruik genomen.
Mocht u na de gebedsviering naar de katholieke begraafplaats aan de Tongerense weg willen en
daarbij begeleiding op prijs stellen, kunt u dat laten weten aan Annemieke Buiting. Tel:0682357983.
We hopen u daar te ontmoeten.
Peter Weehuizen, Sjaak Thijssen, Plony Epping en Annemieke Buiting
In Vaassen is op dinsdag 2 november om 18.30 uur een Allerzielenviering. Pastor Wim Vroom is
daar de voorganger. Familieleden van mensen die vanaf november 2020 zijn overleden en waarbij
de parochie betrokken is geweest bij de uitvaart, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
U bent hier ook allemaal van harte bij uitgenodigd.
Coronamaatregelen zijn verruimd. De vraag blijft of u tijdens de vieringen elkaar de ruimte wilt
geven. U wordt verzocht bij klachten niet te komen.
Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met Annemieke Buiting: tel: 06-82357983.
Mail: annemieke_buiting@hotmail.com
Annemieke Buiting




Klaagliederen op Allerzielen
‘ Allerzielen’ is een naam die gegeven wordt aan een bepaalde dag in het jaar, namelijk 2 november.
Het is een dag in het kerkelijk jaar die voornamelijk in de r-k traditie gevierd wordt. Ook in de
protestantse kerken krijgt deze dag geleidelijk aan een bepaalde vorm. Op deze dag die het karakter
van een ‘rouwdag’ heeft, worden overledenen, dichtbij of veraf, recent of lang geleden, herdacht.
Oorspronkelijk komt de ‘rouwdag’ voort uit de oude joodse traditie, waar hij ‘gevierd’ wordt eind
juli/begin augustus. De tekstlezingen op deze dag komen uitsluitend uit het bijbel-boek
Klaagliederen.
In de tijd dat het christendom zijn eigen traditie vorm ging vormgeven werden de Klaagliederen niet
meer aan de algemene treur-dag van de joodse traditie verbonden maar aan de lijdens-dagen van
Christus.
De algemene treur-dag werd verplaatst naar een andere datum, 2 november, en deze werd
Allerzielen genoemd.
Het lijkt passend om de Klaagliederen in ere te herstellen en ze te reciteren juist op de dag van
rouw die Allerzielen is. De rouw om de overledenen komt hier volledig tot zijn recht en de oude
liederen uit de bijbel geven nu een goede ondersteuning.
Er wordt een korte inleiding gegeven (ca. 5 min.) waarna een ruime selectie uit de teksten uit
Klaagliederen gereciteerd zal worden (spoken word).
Dit voordragen zal worden afgewisseld met muziek (op cd) van de renaissance componist
Palestrina. De lamentaties klinken prachtig in vloeiende gezongen melodieën.
Het tempo zal rustig zijn, bezonken. Zo zal voldoende ruimte gemaakt worden voor eigen bezinning
en herdenking. Ook de schoonheid en diepte van de teksten kunnen zo ten volle beleefd en ervaren
worden.
Ieder is van harte welkom op deze Allerzielen viering op
dinsdag 2 november 2021 in het koor van de Grote kerk, Beekstraat 1A in Epe.
Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.
In verband met de coronamaatregel van 1,5 m. afstand die hier nog gehanteerd wordt, vragen wij
om van te voren op te geven.
Caroline Oljans, 0578-616 425 of: caroline_oljans@upcmail.nl.



Verhuizing pastor Annie Ottenschot
Ik heb van de zus van Annie Ottenschot een verhuisbericht door gekregen.
Annie is verhuist naar een kleine woonvorm in Haaksbergen.
Haar adres is Merelstraat 29-49, 7481 AK Haaksbergen.
Sjaak Thijssen




Sociaal Kafhé



Inzegening mens en dier
Op 6 november is dit jaar de Hubertusrit in Epe. St. Hubertus is de beschermheilige van de jagers
en daarmee ook van de dieren en de natuur.
Traditioneel worden de paarden gezegend bij de voorheen katholieke kerk. Dit jaar gebeurt dat bij
restaurant de Ossenstal. Pastor Vroom gaat de paarden zegenen. Nieuw is dit jaar dat ook honden
gezegend kunnen.
De zegening vindt 6 november plaats tussen 10.30 uur en 12.00 uur.





Amnesty schrijfacties in november
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:
De journalisten Maria Ressa en Dmitry Muratov hebben de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen
als erkenning voor hun strijd voor de vrijheid van meningsuiting in respectievelijk de Filipijnen en
Rusland. Dit is een overwinning voor de persvrijheid wereldwijd.
In november hebben we de volgende twee schrijfacties:

De eerste schrijfkaart gaat naar Iran:
Maryam Akbari Monfared zit al bijna 12 jaar onterecht in de gevangenis. In
maart werd ze plotseling overgebracht naar een uiterst smerige gevangenis op
ruim 200 kilometer van haar familie. De autoriteiten willen haar straffen omdat ze
vanuit de gevangenis een open brief schreef waarin ze gerechtigheid vroeg voor
haar broer en zus die in 1988 in het geheim werden geëxecuteerd. In de
gevangenis waar Monfared nu zit, lopen de toiletten over en mogen gevangenen
zelden douchen. Ziektes, infecties en luizen verspreiden zich er in razendsnel
tempo en er is geen medische zorg. Monfared zit sinds 2009 vast. Ze werd na
een oneerlijk proces veroordeeld tot 15 jaar cel omdat ze familieleden heeft die
lid zijn van een verboden oppositiegroep. In de schrijfkaart roept u de
autoriteiten van Iran op om Maryam Akbari Monfared onmiddellijk vrij te laten.
De tweede schrijfkaart gaat naar de Verenigde Staten:
Bij de grens tussen de VS en Mexico hebben Haïtiaanse
asielzoekers zich gevestigd in kampen nadat hen de toegang is
geweigerd tot de VS. Agenten van de Amerikaanse douane
bestormden de asielzoekers met paarden en dreven hen uiteen met
zweepslagen. Duizenden Haïtianen zijn al gedeporteerd. Het is
gewetenloos om mensen terug te sturen naar een land dat zich
midden in een politieke, economische, en milieucrisis bevindt. Daar
kunnen zij slachtoffer worden van geweld en dakloos raken. Het zijn
met name zwarte immigranten en asielzoekers die door de VS
worden uitgezet. De wreedheid, het racisme en de onderdrukking van migranten en asielzoekers
aan de grens kunnen niet onbeantwoord blijven. In de schrijfkaart roept u de autoriteiten van de
Verenigde Staten op om alle uitzettingen naar Haïti onmiddellijk te stoppen.
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 va
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 .




