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Vanuit locatieraad en pastoraatsgroep:
Pastoresteam geeft nieuwe speerpunten aan.
Eind februari ontvingen de pastoraatgroepen en locatieraden van onze parochie een
brief van pastoor Hermens m.b.t. de speerpunten van het pastoresteam van de
Franciscus & Claraparochie.
Als speerpunten heeft men gekozen voor: Kind en Kerk (de jeugd heeft immers de
toekomst) en de zorg voor de kwetsbare mens.
Er is voor gekozen om activiteiten als Eerste Communie, Vormsel, doopvoorbereiding,
e.d. te laten plaatsvinden in en rond het eucharistisch centrum in Twello. Ook
belangrijke vieringen, zoals het Paastriduüm en de Franciscus & Claradag zullen
voortaan in de Martinuskerk in Twello worden gevierd.
In Loenen en Vaassen zal nog wel – zoals nu ook al gebeurt – zoveel mogelijk elk
weekend een woord- en communieviering of een Eucharistieviering plaatsvinden. En
ook in de doordeweekse vieringen wordt vooralsnog niets gewijzigd.
Gezien de toenemende druk op de werkzaamheden van de pastores wordt het steeds
belangrijker om de tijd zo efficiënt mogelijk te besteden. En ook de samenwerking met
de parochie in Apeldoorn is groeiend: de pastores zijn inmiddels allemaal officieel
benoemd voor zowel Franciscus & Clara als de Emmaüs-parochie. Dat betekent voor
onze parochie dat we – naast pastoor Hermens, pastor Sebastian, pastor Vroom en
pastor Kantoci - ook de gezichten zullen gaan zien van diaken Ronald Dashorst (zeer
actief in diaconie) en mevr. Mariska Litjes (medewerkster kinderkatechese).
In de eerstvolgende Clara, die eind deze maand verschijnt, vindt u de complete tekst
van de brief.
Plony Epping, voorzitter locatieraad.

Overleden:
Op 22 februari is overleden Henri Gerardus Maria Dohmen.
Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar en woonde aan
de Albert Schweitzerlaan in Epe.

Op 2 maart is in de leeftijd van 72 jaar overleden
Paulus Johannus Adrianus Nicolaas Stern.
Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de
Soerelseweg in Epe.





Rooster van kerkdiensten en activiteiten
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Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Sociaal Kafhé
Sobere maaltijd, Grote of St. Maartenskerk
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Eucharistieviering, in Epe, pastoor Hermens
Sobere maaltijd, Martinuslocatie
Palmzondag, Woco-viering, in Vaassen,
pastor Vroom
Gebedswake, in Grote of St. Maartenskerk Epe
Raad van Kerken Epe, ds. van de Wetering
Gebedswake, in Grote of St. Maartenskerk Epe
Raad van Kerken Epe, pastor Vroom
Sociaal Kafhé, Lijdensmeditatie met samenzang
Gebedswake, in Grote of St. Maartenskerk Epe
Raad van Kerken Epe, ds. Versteeg
Paasviering St. Bernardusschool, pastor Vroom
In de Grote of St. Maartenskerk Epe
Witte Donderdag, in Vaassen, pastor Vroom
Witte Donderdag, Eucharistie in Twello
Pastoor Hermens
Witte Donderdag, live: “The Passion” op groot
projectiescherm in de Grote of St. Maartenskerk
Goede Vrijdag, kinderkruisweg in Twello
Goede Vrijdag, Kruisweg in Vaassen
Pastor Vroom
Goede Vrijdag, Kruisweg in Twello
Pastoor Hermens
Hoogfeest van Pasen, Paaswake in Twello
Pastoraal team
Eerste Paasdag, Eucharistie, in Vaassen,
pastor Hofstede
Eerste Paasdag, Eucharistie, in Twello,
pastor Sebastian
Morgengebed volgens het Getijdenboek, in Epe
Dhr. D.J. Smit
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede




Uitnodiging voor Palmpasen
Op 14 april, Palmzondag, komen we weer samen met de kinderen van de
catechesegroep. We steken onze kleine paarskaars aan om 10.15u en blazen hem weer
uit om 11.30u. U bent van harte uitgenodigd om met ons de Goede week te openen. We
zullen samen lezen over de Intocht in Jeruzalem, over Witte Donderdag, Goede Vrijdag
en over de Opstanding. Tijdens de bijeenkomst zoeken en verzamelen we zoveel
mogelijk symbolen die met de Goede Week te maken hebben: palmtakjes, matzes om te
delen, een kruis, een haan…. Benieuwd naar wat we nog meer zullen vinden?
Heeft uw kind of kleinkind een Palmpaasstok gemaakt? Neem hem mee zodat iedereen
de stok kan bewonderen!
Ook voor hele kleine kinderen is er tijdens de bijeenkomst genoeg te zien en te doen.
Maar zonder kinderen bent u natuurlijk ook van harte welkom. We hebben koffie en thee
voor u klaar staan.
Graag tot zondag 14 april, 10.15u in de St. Bernardusschool aan de Willem Tellstraat in
Epe.
Werkgroep catechese Epe-Heerde ,Maarten Heere, Aseel Jazrawi, Marjolijne Meuleman





Vormsel en 1e communie
Zondag 24 februari was een bijzondere dag voor Marnix Ligtemoed.
Marnix woont in woonvorm het Slath in Epe. Hij is lichamelijk gehandicapt en praat
moeilijk. Wim vertelde dat het van Wim zelf veel geduld vroeg om met Marnix te
communiceren maar dat Marnix ook veel geduld heeft om duidelijk te maken wat hij wil
zeggen.
Marnix is vorig jaar gedoopt. Na het doopsel gaf hij te kennen dat hij ook de Eerste H.
Communie en het H. Vormsel wilde ontvangen. Hij is in dit proces begeleid door Wim
Vroom vanuit de geloofsgemeenschap. Zijn begeleider op het Slath heeft daarin een
verbindende en ondersteunende rol gespeeld



Marnix werd gevormd door pastoor Hermens en kreeg voor de 1e keer de Heilige
Communie.
Op 24 februari werd Marnix tijdens de zondagsviering in de St. Martinuskerk in Twello
gevormd en deed hij de 1e H. Communie. De Sacramenten werden toegediend door
pastoor Hermens. Wim Vroom begeleidde Marnix de hele dienst en sprak een
persoonlijk woord.
Tijdens de viering waren zijn familie, de begeleidster van woonvorm het Slath en
mensen van de Epese geloofsgemeenschap aanwezig.
Het was een mooie viering. Marnix genoot duidelijk van het deelnemen aan de
eucharistieviering. Met Wim aan zijn zijde werd hij door pastoor Hermens gevormd.
Aan het eind van de viering kreeg hij van Jacqueline van Boxtel, zijn vrijwilligster vanuit
onze geloofsgemeenschap, het duifje omgehangen dat andere vormelingen ook krijgen
bij hun Vormsel. Namens de geloofsgemeenschap overhandigde Annemieke Buiting
hem een kaars
Samen met Jaqueline van Boxtel zal hij af en toe een viering in Vaassen of in Twello
bezoeken. Op dit moment lijkt een bezoek aan de vieringen op de dinsdagavond in Epe
niet haalbaar ivm zijn gezondheid. Hij ligt s avonds al vroeg op bed.
Marnix hoopt op contacten met geloofsgenoten. Hij kiest voor vieringen waar na de tijd
ook koffie gedronken wordt. Hij vindt het fijn als u hem aanspreekt.
Annemieke Buiting, namens de locatieraad en pastoraatsgroep




Pasen, het hoogfeest van het kerkelijk jaar:
Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de
dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de
opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.
Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag
na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag
een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk
gezang begroet.
Pasen is niet elk jaar op dezelfde zondag, maar grof gezegd op de eerste zondag die
volgt op de volle maan na het begin van de lente, dit jaar dus 21 april 2019



SOCIAAL KAFHÉ

plus

Dinsdagavond 16 april
Een avond ván en vóór parochianen.
In de Goede Week wordt u van harte uitgenodigd voor de lijdensmeditatie met samenzang.
“ Dood en Leven ”
De voorbereiding, door een aantal enthousiaste parochianen, is momenteel in volle gang.
Wij hopen u dan ook in groten getale te ontmoeten!
Vanaf half acht schenken we koffie en thee en om acht uur gaan we beginnen.
Een sfeervolle opmaat naar Pasen voor ons allen in Epe.
Heeft u vervoer nodig, laat het ons weten!
Noteer dus alvast deze datum:

16 april 2019



Palmpasen:
In de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het
begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen
door buxustakjes, in Midden-Europa door takjes met wilgenkatjes. In Nederland wordt dit ook wel
vervangen door takjes van een coniferenhaag. Bij het begin van de misviering zegent de priester de
palmtakken met wijwater. Hij gebruikt hiervoor de wijwaterkwast. Na de zegening volgt dan een
processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met
gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige
ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten
werd. Dezelfden die "Hosanna" riepen op zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op vrijdag. Enkele
van deze beroemde gregoriaanse antifonenzijn door verschillende componisten bewerkt
tot polyfone muziekstukken, zoals Gloria laus et honor tibi siten Pueri Hebraeorum (De kinderen der
Hebreërs). Na de Mis worden de gezegende palmtakken thuis achter de kruisbeelden gestoken.
Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen; de
tweede keer is op Goede Vrijdag.




STILLE WEEK 2019
Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe
Op Palmzondag 14 april begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor Pasen.
’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering worden
gehouden.
Het koor ‘To You’, onder leiding van Henk van der Maten zal het Passie-oratorium
‘Harvest of Sorrow’ van Joseph M. Martin ten gehore brengen met instrumentale
begeleiding op piano, Henk van der Maten, synthesizer, Willem Veldkamp en dwarsfluit,
Willeke van den Bosch. De koorzang wordt afgewisseld met Bijbellezingen.
De dienst begint om 19.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.
Op maandag, dinsdag en woensdag (15, 16 en 17 april) worden oecumenische
Gebedswaken gehouden in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De
gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbellezingen, liederen en
gebed. De voorgangers zijn resp. ds. A.M. van de Wetering, pastor W. Vroom en ds. L.J.
Versteeg.
Op Witte Donderdag (18 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang
19.00 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het
avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen.
De voorganger in deze dienst is ds. G.C. Buijs.
Let op: deze dienst begint, evenals vorig jaar, om 19.00 uur.
Na de Witte Donderdag viering wordt in de Grote Kerk vanaf 20.30 uur de
televisieproductie van de ‘Passion’ live geprojecteerd op een groot scherm.

De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op Stille Zaterdag (20 april) in de 
Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de vorm
van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar
doorgeven. Na de Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na de
verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de wereld
in.
De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering.




Passion in Epe
Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te
staan bij het lijden van Jezus Christus. De Raad van Kerken zendt de EOtelevisieuitzending van The Passion uit in de Grote Kerk in Epe. Voorafgaand aan de
uitzending lopen 20 mensen met een kruis in een stille tocht van ongeveer een kilometer
vanaf de Prins Willem Alexander Sporthal naar de Grote Kerk. De stille tocht start om
20:00 uur, de uitzending van The Passion start om 20:30 uur in de kerk. Door de
uitzending van The Passion wordt op een moderne manier het lijdensverhaal van
Christus getoond.
Je bent van harte welkom, en nodigen je uit om anderen mee te nemen. Ook willen je
vragen om voor het evenement te bidden. Ons doel is om met christenen samen te
komen voor de Ene zelfde Christus die zijn leven voor ons gaf. We nodigen alle kerken
uit en willen de eensgezindheid in Christus benadrukken.
Meer informatie? Kijk op www.geloveninEpe.nl





Nieuws uit Mobaye
Al zoveel jaren wordt door onze geloofsgemeenschap de missie in Mobaye Centraal
Afrika ondersteund. Het is bewonderenswaardig hoe dat nog steeds volgehouden wordt.
Vooral de laatste jaren krijgt u steeds van ons te horen hoe zorgelijk daar de situatie is.
Soms zal menigeen zich afvragen waarvoor wij het nog doen.
Maar om u te laten weten dat er met uw bijdrage mooie dingen gedaan worden hierbij
een korte samenvatting van een van de meest recente brieven van Pater Olaf Derenthal
uit Mobaye.
Midden tussen rebellengroepen, die weigeren hun wapens neer te leggen.
Midden tussen de tegenslagen en teleurstellingen komen er toch van die lichtpuntjes die
ons hoop geven op een betere toekomst.
Eén van die lichtpuntjes is onze school “Antoine Maanicus”
Misschien herinnert u zich mijn brief van december 2017 waarin ik u na de aanvallen op
Mobaye, de vlucht naar de Congo en de daarop volgende wapenstilstand, schreef van
een nieuw begin. De start van de school met één leraar en 16 leerlingen.
Wel nu telt het schoolcomplex meer dan 700 kinderen, 2 kleuterschoolgroepen, klassen
1a en 1b, , 2a en 2b en ook de klassen 3 tot en met zes.
In het afgelopen schooljaar werden wij met Unicef gelden door de lokale organisatie
“Kinderen zonder grenzen” ondersteund. Zij betaalden de leraarssalarissen en de
aanschaf van schoolartikelen. Dezelfde toezegging kregen wij voor het lopende
schooljaar. Maar zoals zo vaak met grote geldverstrekkers ging de toezegging niet door.
Er waren door ons echter al nieuwe leerkrachten aangesteld en nieuwe klassen
geopend. Met daarbij de belofte aan de ouders dat wij ook dit jaar geen schoolgeld
zullen vragen.
“INSPRINGEN” doen nu onze vrienden uit Nederland, vrienden en familie van een pater
van de Heilige Geest,( pater Ben van Breen) die twintig jaar lang hier in Mobaye heeft
gewerkt. Door hun hulp kan de school nu zonder problemen dit schooljaar blijven
bestaan.






Bericht van de werkgroep Amnesty International gemeente Epe

Amnesty schrijfacties in april
Goed nieuws: De gouverneur van Californië heeft het uitvoeren van de doodstraf verboden in
zijn staat. Hij verleent 737 gevangenen in de dodencel gratie.
Ook in de Democratische Republiek Congo zijn zo’n 700 mensen door een presidentieel pardon
vrijgekomen. Onder hen zijn veel gewetensgevangenen die alleen vastzaten vanwege hun
politieke denkbeelden of omdat ze deelnamen aan vreedzame protesten.
In april heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties die voor u klaarliggen in de kerk.
Dankzij alle mensen die meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke
maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. En schrijven helpt
wel degelijk want er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.
De eerste schrijfactie gaat naar de Verenigde Staten: Herenig moeder en kind.
De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om
bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en
zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien.
Valquiria’s zoontje woont bij zijn vader aan de andere kant van de Verenigde Staten. Hij is
getraumatiseerd en begrijpt niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken,
maar er is geen geld voor de reis. In de kaart naar de directeur van het kantoor van de
Immigration and Customs Enforcement in El Paso, roept u hem op Valquiria in afwachting van
de uitkomst van haar asielverzoek op humanitaire gronden vrij te laten.
De tweede schrijfactie gaat naar India:
De Indiase regering zet maatschappelijke
organisaties steeds meer onder druk. Organisaties
zoals Amnesty worden gehinderd in hun
activiteiten door beperkende wetgeving. En
activisten worden lastiggevallen, bedreigd en
vastgezet.
Ook voerden de autoriteiten een lastercampagne
om Amnesty zwart te maken. Er werd informatie
naar regeringsgezinde media gelekt, die Amnesty
afschilderden als een criminele onderneming.
In de kaart naar de Indiase premier Modi roepen
we hem op mensenrechtenactivisten en
organisaties zoals Amnesty niet te belemmeren in
hun werk.
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 informatie is ook te vinden op www.franciscusenclara.com




