H. Martinus Geloofsgemeenschap
Epe- Heerde

Nieuwsbrief nr. 03, maart 2018
Op weg naar Pasen: “opnieuw geboren, opgestaan”
Opnieuw geboren, opgestaan,
voorgoed veranderd, opgericht,
door angst en sterven heengegaan
zien wij opnieuw het leven aan,
geschenk dat groot en kostbaar is.
Opnieuw geboren, opgestaan,
bezocht, gelouterd en onthecht,
In kou en duisternis gewacht,
lang vastgehouden in een nacht
die ongedacht weer ochtend werd.
Opnieuw geboren, opgestaan!
Mijn wapens had ik neergelegd,
zo klein en kwetsbaar stond ik daar,
bereid om elke weg te gaan,
ja, toen, toen ben ik opgestaan!

Overzicht vieringen en activiteiten
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag

03 maart 18.30 u.
06 maart 19.45 u.

Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde
Sociaal Kafhé

09 maart 18.30 u. Sobere maaltijd, Raad van Kerken Epe. in de
Goede Herderkerk
Zondag
11 maart 10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Dinsdag
13 maart 18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian
Vrijdag
16 maart 18.30 u. Sobere maaltijd, Raad van Kerken Epe. in de
Martinuslocatie, Van der Hulststraat 1 in Epe
Zaterdag
17 maart 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde
Zondag
18 maart 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Dinsdag
20 maart 19.45 u. Sociaal Kafhé
Donderd. 22 maart 19.45 u. Kijken met andere ogen, in Epe, gebouw Antenne
Toon mij uw kunst en ik zal zeggen hoe u gelooft,
Zie ook de rubriek Avond met Zin.
Vrijdag
23 maart 18.30 u. Sobere maaltijd, Raad van Kerken Epe. in gebouw
Antenne van de Regenboogkerk Raad van Kerken Epe.
Zondag
25 maart 10.00 u. Palmzondag, Eucharistieviering, in Vaassen,
pastor Hofstede
Zondag
25 maart 10.15 u. Palmpasenviering, in Epe, catechesegroep en
pastor Vroom, speciaal voor kinderen, maar iedereen
is welkom, zie ook de rubriek nieuws.
Zondag
25 maart 19.00 u. Palmzondagavond, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
Maandag 26 maart 19.00 u. Gebedswake, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
Dinsdag
27 maart 19.00 u. Gebedswake, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
Dinsdag
27 maart 19.45 u. Sociaal Kafhé, Avond met Zin
Passieavond/lijdensmeditatie
Woensdag 28 maart 19.00 u. Gebedswake, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
Donderd. 29 maart 11.00 u. Witte Donderdag, in Vaassen, pastor Vroom
Donderd. 29 maart 19.00 u. Witte Donderdag, in Twello, pastoor Daggenvoorde
Donderd. 29 maart 19.00 u. Witte Donderdag, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
Vrijdag
30 maart 13.00 u. Goede Vrijdag, Kinderkruisweg in Twello
Pastor Vroom
Vrijdag
30 maart 15.00 u. Goede Vrijdag, Kruisweg in Vaassen, pastor Vroom
Vrijdag
30 maart 15.00 u. Goede Vrijdag, Kruisweg in Twello,
Pastoor Daggenvoorde
Vrijdag
30 maart 19.00 u. Goede Vrijdag, in Twello, pastor Sebastian
Zaterdag
31 maart 20.30 u. Paaswake, in Twello, pastoraal team

Zaterdag
Zondag
Zondag
Maandag
Dinsdag

31 maart 21.00 u. Paaswake, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
01 april
10.00 u. Paaszondag, Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Daggenvoorde
01 april
10.00 u. Paaszondag, Wocoviering, in Vaassen,
Pastor Vroom
02 april
10.00 u. Morgengebed volgens het Getijdenboek, in Epe
dhr. P.J.G. Goris
03 april
19.45 u. Sociaal Kafhé

Overleden:
- Op 11 januari is overleden in de leeftijd van 79 jaar Josephus Johannes Jacobs.
Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Leeuwerikweg in Epe.
- Op 19 februari is in de leeftijd van 92 jaar overleden Maria Hullegie-Kooijer.
Zij woonde sinds juli vorig jaar in verpleeghuis Wendhorst in Heerde.

Sociaal Kafhé
In de Goede Week bent u van harte welkom! Noteer de datum alvast in uw aganda
zodat u deze inspirerende avond niet mist.

Het sociaal kafhé zal tot de grote vakantie tijd plaatsvinden op de volgende data,
steeds op de dinsdagavond:
Op 06, 20 en 27 maart , 03 en 17 april, 01, 15 en 29 mei en op 05 en 19 juni.
Misschien is het handig om dit alvast in uw agenda te noteren.

Avond met Zin.
Op donderdag 22 maart wordt er in het kader van de door de Regenboogkerk
georganiseerde avonden “Kijken met andere ogen” een avond gehouden met als thema:
“Toon mij uw kunst”, waarbij u ook van harte welkom bent.
De volgende datum In het kader van de Avonden met Zin kunt u ook al in uw agenda
noteren: dinsdag 24 april. Pier Slump zal dan vertellen over de Reformatie en de
contrareformatie.

Samen Palmpasen vieren

Op zondag 25 maart vieren de kinderen van de catechesegroep samen de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Net als vorig jaar nodigen we iedereen, groot en klein, van harte uit op de
locatie aan de W.G. van de Hulststraat. We beginnen om 10.15u en ronden af om 11.30u.
In de viering lezen we uit de bijbel, bidden we, vertellen we elkaar verhalen, dekken we samen
de tafel, delen we eten en drinken en maken we vervolgens Palmpaasstokken. Alle kinderen
kunnen meedoen. We zorgen voor voldoende materiaal.
De viering zelf is afwisselend, informeel en vooral ook heel gezellig. Ook zonder kinderen bent
u van harte welkom!
Opent u de Goede Week met ons? We zijn heel benieuwd naar uw verhalen rondom Pasen.
Graag tot zondag 25 maart, 10.15u locatie W.G. van de Hulststraat 1!
Namens de kinderen van de catechesegroep,
Maarten Heere, Aseel Jazrawi, Marjolijne Meuleman
Meer informatie? Uw kind of kleinkind opgeven? marjolijne.meuleman@planet.nl,
0626-168923

Sobere maaltijden Raad van Kerken
In de vastentijd zijn er weer 4 sobere maaltijden in Epe:
-- op 2 maart in de Grote Kerk,
-- op 9 maart in de Goede Herderkerk,
-- op 16 maart in de Martinuslocatie en
-- op 23 maart in de Regenboogkerk.
Aanvang 18.00 uur.
Het thema voor deze reeks sobere maaltijden is: GETSEMANE
Hiertoe worden delen uit het Marcus-evangelie genomen en hoofdstuk 14 in 4 stukken
geknipt. De verdeling is als volgt:
-- 02 maart vers 32-36,
-- 09 maart vers 37-42,
-- 16 maart vers 43-46 en
-- 23 maart vers 47-49.
Zo komt het hele verhaal aan bod, maar elk deel kan ook apart beleefd worden.

Bidden met de benen.
Oecumenische wandelgroep Bidden met de benen organiseert een paar keer per jaar een
wandeling met een meditatief thema. Dit voorjaar gaat de werkgroep door met het thema:
“De kracht van de Verbeelding” . Voorafgaande aan de wandeling wordt hierover een inleiding
gehouden. Op zaterdag 10 maart is het deelthema: “Delen” . Start om 9.30 u.in Parochieel
Centrum Irene naast de Dorpskerk in Twello, Dorpsstraat 10, 7391 DD Twello.
Er is een korte ( ± 10 km ) en een langere wandeling ( ± 14 km) Bij elke wandeling lopen wij
een stuk in stilte en er is een pauzemogelijkheid. Er zijn geen kosten aan verbonden, een
vrijwillige bijdrage is welkom. Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact
opnemen met: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en Ronald
Dashorst, 0616-912727, r.dashorst@rkapeldoorn.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.

