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Martinus Geloofsgemeenschap
Epe-Heerde

Nieuwsbrief nr. 3, april 2022
In deze nieuwsbrief:
Van de locatieraad
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Van de locatieraad.
De lente heeft zijn intrede gedaan en de eerste zonnestralen hebben ons weer opgewarmd. Fijn dat de
coronaregels achter ons liggen en kunnen we ons weer richten op ontmoeten en de contacten weer
aanhalen waar we weer behoefte aan hebben. Ook het Sociaal Kafhé is weer van start gegaan evenals de
gebedsdiensten. Zo komt de trein van stilstand weer langzaam in beweging en heeft de locatieraad samen
met de denktank vergaderd.
De actie kerkbalans is in de maand januari weer van start gegaan en zijn de toezeggingen ook voor dit jaar
hoopgevend. Vorig jaar heeft de kerkbalans voor onze locatie toch een mooi bedrag van € 17.000, -opgeleverd. Voor zover ik dit kan inschatten zal het dit jaar zeker niet minder zijn. Dat zou een mooi
resultaat zijn.
In het najaar van vorig jaar is het strooiveld op de begraafplaats Norelbos op het RK gedeelte voorzien van
een houten herdenkingszuil. Er bestaat de mogelijkheid om hier een herdenkingsplaatje op te bevestigen
van de overledene die hier is uitgestrooid. De afmeting van het plaatje mag niet groter zijn dan 15x10 cm.
De vorm en de kleur worden vrijgelaten. De kosten van deze plaatjes komen voor rekening van de
aanvrager. Zijn hierover vragen dan kunt u dit met mij bespreken.
Ik wens u allen hele fijne en gezegende paasdagen.
Hartelijke groet namens
de locatieraad en pastoraatsgroep.
Sjaak Thijssen.
Penningmeester.


Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen
Dinsdag
Zaterdag

29 maart
02 april

Zondag

10 april

Zondag
Maandag

10 april
11 april

Dinsdag

12 april

Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag

15 april

Vrijdag

15 april

Zaterdag

16 april

Zondag

17 april

Zondag

17 april

Maandag

18 april

Zaterdag

23 april

Zondag

01 mei

Zondag

08 mei

18.30 u. Woco-viering, in Epe, pastor Vroom
18.30 u. Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
09.00 u. Palmzondag, Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
10.00 u. Gebedsviering, in Epe, voorgegaan door parochianen
19.00 u. Gebedsdienst, in Grote Kerk Epe
Voorganger ds. van de Wetering
19.00 u. Gebedsdienst, in Grote Kerk Epe
Voorganger pastor Vroom
19.00 u Gebedsdienst, in Grote Kerk Epe
Voorganger ds. Lampen
18.30 u. Witte Donderdag, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
15.00 u. Goede Vrijdag, Kruisweg, in Vaassen
Pastoor Hermens, ook via internet te volgen
18.30 u. Goede Vrijdag, viering, pastoor Hermens en
Diaken Dashorst, ook via internet te volgen
20.00 u. Hoogfeest van Pasen, Paaswake, in Twello
pastoraal team, ook via internet te volgen
09.00 u. Hoogfeest van Pasen, Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Hermens, ook via internet te volgen
10.00 u. Hoogfeest van Pasen, Woco-viering, in Vaassen,
pastor Vroom, ook via internet te volgen
09.00 u. 2e Paasdag, Eucharistieviering, in Twello,
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
10.00 u. Woco-viering, in Vaassen,
pastor Vroom, ook via internet te volgen

Overleden:
Op 27 februari is in Apeldoorn overleden Christoffel Bernardus Maria (Chris) van der Meer. Hij werd 84 jaar en
woonde samen met zijn echtgenote aan de Parkweg in Epe. Hij was een trouwe parochiaan en een actieve
vrijwilliger die veel tijd gestoken heeft in het op orde brengen van het archief van de toenmalige H.
Martinusparochie in Epe. Chris heeft het archief van de St. Martinusparochie ondergebracht bij het Streekarchief in
Epe.
Hij was diep teleurgesteld over het feit dat onze parochie opging in de parochie van de HH. Franciscus en Clara en
dat onze St. Martinuskerk in Epe vervolgens werd gesloten. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 4 maart in de
Grote of Sint Maartenskerk in Epe. Aansluitend is zijn lichaam ter aarde besteld op de begraafplaats Norelbos in Epe.



Sociaal Kafhé:
Op dinsdagavond 5 en 26 april wordt weer Sociaal Kafhé gehouden.
We hopen onze ‘vaste gasten’ te mogen ontmoeten. Maar daarnaast natuurlijk
alle andere belangstellenden.

Samen op weg naar Pasen
Ontmoeting en bezinning in de 40- dagentijd bij vier eenvoudige maaltijden op vier
vrijdagen in vier kerken in Epe Iedereen is welkom op elke locatie! De deur van de
locatie gaat open om 18.00 uur. De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van
soberheid en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het
Paasfeest om het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van
Christus met Pasen te vieren. Bij deze maaltijden gaat het vooral om het samen
optrekken als christenen op weg naar Pasen en staan we stil bij het thema voor
2022: “Van U is de toekomst….” Wij hopen op inspirerende ontmoetingen
Wanneer
18 maart
25 maart
1 april
8 april

Waar
RK Martinus de v.d. Hulststraat 1
Regenboogkerk/ Antenne
Goede Herderkerk aan de Enkweg
Grote Kerk aan de Beekstraat.

Opgeven bij
Plony Epping tel.: 0578 - 611 907 / 611 722
Anneke Laponder tel.: 0578 – 615 667
Greetje Vrieling tel.: 06 300 27 002
Jopie van Van Zuuk tel: 06-22978240 of
e.van.zuuk1@kpnplanet.n

Aanvang van de maaltijden om 18.30 uur.
In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de
desbetreffende maaltijd opgeeft bij de bovengenoemde contactpersonen. Wij hopen u/jou op een
of meerdere locaties te mogen begroeten. ( Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De
meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank.)

Bezinning in de Stille Week
Op maandag 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april is er om 19.00 uur een gebedswake
in de Grote of St. Maartenskerk, voorgegaan door een van de pastores/predikanten. Ook hiervoor
bent u van harte uitgenodigd.



Lezing van Rabbijn Eisen uit Jeruzalem
Komende woensdag 30 maart 9.30 uur is er een lezing van Rabbijn Chaim Eisen live stream via de website
van 'Christenen voor Israël'.
Predikanten en voorgangers kunnen zich opgeven en live luisteren in Nijkerk. Via de website kan iedereen
kijken en luisteren naar deze lezing.
Het zal bij velen bekend zijn, maar toch breng ik het graag onder uw aandacht. Zijn diepe verbinding met
het Woord heeft mij getroffen.
Jacobus zegt: 'wees snel in het luisteren en langzaam in het spreken'. Wat heeft onze 'oudere broer' te
zeggen?
Marianne van Dokkum.

Amnesty schrijfacties in april 2022
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 schrijfkaartenactie kunt u een verschil maken: mensen worden vrijgelaten en voelen zich gesteund.
Gelukkig is er ook deze maand GOED NIEUWS te melden:
De Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Anoosheh Ashoori zijn vrijgelaten uit een Iraanse gevangenis. De
vrouwen zaten jaren vanwege onduidelijke aantijgingen van spionage gevangen in Iran.
In april hebben we de volgende twee schrijfacties:
De eerste schrijfkaart gaat naar Colombia. Kevin Agudelo nam op 3 mei 2021 in de stad Cali, in het zuiden van
Colombia, deel aan een wake voor een jongeman die de dag ervoor tijdens een protest was doodgeschoten.
Veiligheidstroepen gebruikten buitensporig geweld tegen de deelnemers aan de vreedzame wake. Ze schoten
met scherp en gooiden traangas. Drie jongeren, onder wie de 22-jarige Kevin, kwamen om het leven.
De tweede schrijfkaart gaat naar Nigeria. Op 29 januari 2022 maakten bulldozers honderden huizen in de
sloppenwijken van de Nigeriaanse havenstad Port Harcourt met de grond gelijk. De grootschalige ontruiming
liet duizenden mannen, vrouwen en kinderen dakloos en ontredderd achter.
De Nigeriaanse overheid mag mensen niet zomaar op straat zetten. Ze moet bewoners tijdig informeren,
consulteren en met hen in gesprek gaan om naar oplossingen te zoeken. Gedwongen huisuitzettingen zijn
onwettig, onrechtvaardig en vormen een ernstige schending van het recht op huisvesting en onder meer het
recht op gezondheid en het recht op werk.
WEL 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.

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 .



