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Overzicht vieringen en activiteiten
Zaterdag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

02 juni
05 juni
10 juni
10 juni
12 juni
16 juni
17 juni
19 juni
24 juni
26 juni
30 juni
08 juli
10 juli
14 juli
15 juli
22 juli
28 juli
05 aug.

18.30 u.
19.45 u.
10.00 u.
10.00 u.
18.30 u.
18.30 u.
10.00 u.
19.45 u.
10.00 u.
19.45 u.
18.30 u.
10.00 u.
18.30 u.
18.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
18.30 u.
10.00 u.

Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian
Sociaal Kafhé
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Eerste H. Communie, in Twello
Eucharistieviering, in Epe, pastoor Daggenvoorde
Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Sociaal Kafhé Cabaretavond
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Sociaal Kafhé, Slotavond voor de vakantie
Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian
Woco-viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede

Overleden:
Op 22 april is overleden in de leeftijd van 76 jaar de heer Leo Herman Maria Thoben.
Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Eikelkamp in Epe.




Sociaal Kafhé
Een gewone dinsdagavond in ’t Sociaal Kafhé:

Doe mee met ons Sociaal Kafhé!
De koffie en de thee staan altijd klaar,
alleen de spelling van het woord Kafhé is anders nietwaar?
Weet u waar de letters Kafhé voor staan?
Ze geven de essentie van onze avonden aan.
Brengt deze puzzel u van de wijs?
Doe u best en ga voor een prijs.
De goede oplossing hoort u tijdens een avond vol pret
Kom dus dinsdag 19 juni naar ons S.K. Cabaret.
Agenda sociaal kafhé:
5 juni
19 juni, CABARET AVOND
26 juni, slotavond voor de vakantie

Overig nieuws
Opbrengst sobere maaltijden
Zoals u weet zijn er in de weken voor Pasen weer sobere maaltijden gehouden in de
4 Epese kerken. 4 weken lang kwamen er zo’n 30 mensen bij elkaar voor een
sobere maaltijd, ontmoeting met elkaar en overweging aan de hand van het thema
‘Getsemane’. Waardevolle avonden, die ook nog eens een totaalbedrag van €
500,95 hebben opgebracht voor de Voedselbank!
De Raad van Kerken Epe bedankt allen die aan deze succesvolle avonden hebben
meegewerkt en hebben deelgenomen.
Plony Epping,
RK Martinus-locatie HH Franciscus en Claraparochie,
namens de werkgroep Sobere Maaltijden van de Raad van Kerken Epe



King of Kings Epe 2018
Het was weer feest in de feesttent in het Loeffpark in Epe op zondag 22 april. Het
was dit jaar extra feest omdat we het met verschillende kerken uit Epe georganiseerd
hadden. Het was heel mooi om samen als één kerk van Jezus midden in Epe te
staan! Het doel was hetzelfde als vorig jaar: we wilden met een laagdrempelig en
aansprekend programma juist ook die mensen te trekken die niet elke week in de
kerkbanken zitten. Dankzij het mooie weer was het lekker warm in de tent, het
verschil met de kou van vorig jaar had niet groter kunnen zijn.
De middag begon om 14:30 met een theatervoorstelling van Wonderwolk Theater.
William verwelkomde de kinderen en hun ouders in de tent en vertelde over de
Hemelse Koning, die een liefdesbrief heeft geschreven aan iedereen. Deze
liefdesbrief van Vader lag bij de uitgang voor de mensen om mee te nemen. Vivian
Schuur zong samen met de kinderen dat ze welkom waren en dat het fijn was dat ze
er ook bij waren! En toen nam Timo het publiek mee in het avontuur van Jona. Het
was een echt interactieve voorstelling, het publiek werd ingezet als toneelspelers en
als decor. Zo werd de mama die het zonnetje in huis was, de zon op het podium en
mochten de kinderen voorbijgangers spelen, of zelfs kapitein van het schip zijn.
Samen met het stoere schaap reisden we Jona achterna. Het avontuur eindigde op
zee, waar we in een storm terecht kwamen. Daar leerden we dat we de storm niet
kunnen stoppen door ons vol te eten, of door alleen maar feestjes te maken. Alleen
als we onszelf aan God overgeven, komt de storm tot stilte. En met die krachtige
boodschap mocht iedereen weer naar huis. Het is een bijzonder talent om het
publiek – bestaande uit kids en hun ouders – van begin tot eind zo geboeid en
vermaakt te houden. De voorstelling zat vol humor, en vrolijke liedjes, met een niet
mis te verstane diepe onderlaag van Gods goede boodschap.




Om 19:00 gingen de festiviteiten weer verder. Een band die samengesteld was uit
muzikanten van de lokale kerken verwelkomde alle binnenlopende geïnteresseerden.
Onder hun begeleiding begon de avond met het samen zingen van praiseliederen.
Dominee Sjoerd Muller van de Regenboogkerk opende de avond en gaf vervolgens
de vloer aan Sharon Kips. Sharon’s warme stem en uitstraling bezongen God’s
liefde, ze was niet alleen gekomen, maar had haar man (tevens pianist en zanger) en
twee backing vocals meegenomen. Ze zong bekende en minder bekende liederen,
luisterliedjes en samenzangliedjes. Ze werd afgewisseld door Sjoerd Muller – die
ondersteund met beeldmateriaal via de beamer – sprak over het thema feest. Het
was een avond vol met mooie muziek en een uitnodigende boodschap om God toe
te laten om het feest in je leven te laten zijn.

Via deze weg bedanken we iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het
evenement! We kijken terug op een heel geslaagde dag! De opkomst was groot, we
hebben ’s middags ongeveer 65 kinderen (en hun ouders) gezien en ’s avonds
waren er ongeveer 330 mensen. Via deze weg een groot dank-je-wel aan alle
mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie: met het verspreiden van de
flyers, het opbouwwerk, het beamerteam voor het beameren, het gebedsteam voor
de voorbede en het gebed, de band voor het musiceren allen die we hier nu niet
hebben genoemd. Reacties zijn nog altijd welkom, en mocht u/jij het leuk vinden om
ook te komen helpen bij dit soort evenementen, dan horen we dat ook graag!
Team King of Kings – info@geloveninepe.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.




