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De vakantie voorbij…….



In deze periode bevinden we ons in het grote groene vlak; de zondagen na Pinksteren.
Na de vakantie loopt die periode nog even door tot aan de eerste zondag van de advent;
dan begint het nieuwe kerkelijke jaar.
Omdat we geen bijzondere kerkelijke feesten hebben (behalve Allerheiligen en
Allerzielen) kunnen we extra aandacht geven aan activiteiten binnen onze
geloofsgemeenschap, zoals de avonden met zin, de lectio divina, het sociaal kafhé
vanaf 3 september, de bedevaarten, en de MARTINUSDAG.
U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.



Rooster van vieringen:
Zaterdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Donderdag

31 aug.
03 sept.
08 sept.
10 sept.
14 sept.
15 sept.
17 sept
22 sept.
24 sept.
28 sept.
01 okt.
03 okt.

Zondag
Dinsdag

06 okt.
08 okt.

Dinsdag
08 okt.
Donderdag 10 okt.
Zaterdag

12 okt.

18.30 u.
19.45 u.
10.00 u.
18.30 u.
18.30 u.
10.00 u.
19.45 u.
10.00 u.
19.30 u.
18.30 u.
19.45 u.
19.00 u.

Eucharistie, in Vaassen, pastores Hermens en Dashorst
Sociaal Kafhé, Startavond nieuwe seizoen
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Sociaal Kafhé
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Denktank
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Sociaal Kafhé
Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe,
Raad van Kerken Epe
???
F&C-dag, Viering in Twello, pastoraal team
18.30 u. Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving,
in Epe, pastoor Hermens
???
Avond met Zin, Ronald Dashorst over Sant’Egidio.
19.00 u. Lectio Divina, in Grote of St. Maartenskerk Epe,
Raad van Kerken Epe
18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom

Overleden:
Op 30 juni is overleden Theodora Johanna Hermina Peters- Donkers. Zij bereikte de
leeftijd van 94 jaar. Haar uitvaart vond plaats in de Martinuskerk in Vaassen op 6 juli.
Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats aan de Oude Wisselseweg in Epe.
Op 2 augustus is overleden in de leeftijd van 74 jaar Johannes Antonius Jozef Maria
Siemelink. Hij woonde aan de Hoge Weerd in Epe.
Op 12 augustus is overleden Johanna Jacoba Rodewijk- Beuk. Zij bereikte de leeftijd
van 85 jaar en woonde in de Rozenhof in Epe.
Op 16 augustus is overleden Anna Elisabeth Antoinette Catharina Bekkers. Zij woonde
in de Slathstraat in Epe en bereikte de leeftijd van 75 jaar.






Uitnodiging gezamenlijke ziekenzalving op 08 oktober 2019
Op dinsdag 08 oktober 2019 zal tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur in het
gebouw aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe, de gezamenlijke ziekenzalving
plaatsvinden. Pastoor Hermens zal daarin voorgaan.
In welk licht kunnen we deze gebeurtenis zien? De betekenis van de ziekenzalving, of
zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is een bron van kracht. Wanneer
we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat we
minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is geen
gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te ontdekken wat het
betekent om “leven in al zijn volheid” te hebben. In deze situatie kan de ziekenzalving de
kracht van Gods aanwezigheid geven.
De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. “Vreest niet”, zegt Jezus
meerdere malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor
alle moeite die we kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van
ziekte, met de onzekerheid over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te
dragen. We mogen er op vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie
niet ten onder zullen gaan. Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een
sacrament voor onderweg, als bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor
zieken.
In onze geloofsgemeenschap vieren we dit sacrament jaarlijks. Het betekent dat u ieder
jaar opnieuw dit sacrament kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij ook van harte
uitgenodigd. Mocht u niet over eigen vervoer beschikken, dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Huis in “t Veld, tel: 0578-616983. Zij probeert dan vervoer te regelen. Dat
lukt niet als u in een rolstoel zit. Mocht u, of uw familie, naar aanleiding van deze brief
een vraag of opmerking hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Annemieke
Buiting, tel 0578-621823 of e-mail: annemieke_buiting@hotmail.com Wij ontmoeten u
graag op 08 oktober.
Namens de pastoraatgroep Epe- Heerde,
Annemieke Buiting






Avond met ZIN.
Voor dit najaar zijn drie Avonden met ZIN georganiseerd;
--Op 08-10 informeert Ronald Dashorst ons over Sant’Egidio in Apeldoorn.
--Op 12-11 gaat Wim Vroom met ons op zoek naar Beelden van Maria en
--Op 10-12 vertelt Dorien Koetsier over geestelijke zorg en dementie.
In de volgende nieuwsbrief wordt meer verteld over de inhoud van
de eerste Avond met ZIN op dinsdag 08 oktober.



Lectio Divina

een andere manier van bijbel lezen

Het is stil in de kerk. De Paaskaars brandt. Iemand leest een Bijbelgedeelte. Je laat de
woorden op je inwerken. Wat hebben de woorden jou te zeggen? Wat ontdek je in de
ontmoeting met God?
Dat is de kernvraag bij de Lectio Divina,
een oeroude vorm van bijbel lezen,
die nu in de breedte van de kerken wordt
herontdekt.
Het gaat dus niet om Bijbelstudie of om
het vergroten van kennis. Zoals een
ervaringsdeskundige het formuleert:
het gaat hier om een beweging van het
hoofd naar het hart. Daarom is het ook
geschikt voor ‘beginners en gevorderden’.
Zo mogelijk ontstaat er een gesprek tussen
de deelnemers: wat raakte je en waarom?
Het gesprek kan uitmonden in een gebed.



We beginnen met vier bijeenkomsten in de Grote Kerk, die ons gastvrij een plek biedt.
De data zijn 3, 10, 17 en 24 oktober. We komen bijeen van 19.00 tot 19.45 uur.
Opgave vooraf is niet nodig.
De leiding is in handen van Egbert Dijkgraaf, die door een cursus deze werkvorm
ontdekte, en van Ds. Dineke van de Wetering die al enige ervaring heeft opgedaan.
Wie gunt zichzelf deze momenten van stilte en bezinning?
Raad van Kerken



Martinusdag 2019.
Zoals in de vorige nieuwsbrief is medegedeeld zal deze dit jaar plaatsvinden
op zondag 10 november 2019.
In de volgende nieuwsbrief zal een uitnodiging voor deze dag worden geplaatst,
waarbij ook aangegeven zal worden hoe u zich aan kunt melden.







Kerkbanken aangeboden
Wie wil er 1 of 2 kerkbanken uit onze voormalige parochiekerk.
De banken zijn nog in prima staat en kunnen gratis opgehaald of gebracht worden.
Degene die belangstelling heeft kan contact opnemen met Sjaak Thijssen.
(0578-621285)

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel
Op zondag 20 oktober 2019 zal in Overdinkel voor de 107de keer de Heilige Gerardus
Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale
medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en
herenkoor.
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend
om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C.
M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de processie volgt.
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.
Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims
vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel
bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van
de pelgrims.
Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.
Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om
19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus.
Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden
georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.




Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum
van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag
gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.
Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v.
W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.
Graag tot ziens, u bent van harte welkom!
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl






Amnesty schrijfacties in september
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.
Zo is de Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir vrijgelaten. Hij werd in 2014 ter dood
veroordeeld na het publiceren van een blog over slavernij en discriminatie. Na zijn vrijlating
ontmoette Mkhaïtir medewerkers van Amnesty International. Hij bedankte Amnesty voor de
gevoerde acties: ‘Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn vrijgelaten. Tijdens mijn vijf jaar
gevangenschap zag ik de zon slechts zes keer. Er is de afgelopen vijf jaar zoveel veranderd en
ik moet nog steeds wennen aan het leven buiten de gevangenis. Nu ik vrij ben, hoop ik weer
terug naar school te gaan en mijn opleiding af te maken.’

De Amnestygroep Epe heeft ook in september weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de
kerk.
De eerste schrijfactie gaat naar de Verenigde Staten.
36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren uit Arizona
werd op 17 januari 2018 door een Amerikaanse
grenspatrouille in de boeien geslagen omdat hij water
uitdeelde aan migranten die via de woestijn de VS binnen
willen. Warren werd aangeklaagd voor het bieden van
humanitaire hulp aan twee mensen zonder papieren.
Warrens rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een
celstraf van tien jaar krijgen.

De

De tweede schrijfactie gaat naar Paraguay. De inheemse
Tekoha Sauce-gemeenschap in Paraguay werd in de jaren
’70 van hun land verjaagd, waar zonder hun instemming een
waterkrachtcentrale werd gebouwd. Drie jaar geleden
keerden ze terug naar een deel van hun land. Het
staatsbedrijf dat eigenaar is van de waterkrachtcentrale eist
dit land nu weer op. Mogelijk worden de Tekoha Sauce dus
weer verdreven van het land dat al zo lang hun woongebied
is.
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 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




Kijk eens in de spiegel en lach om jezelf…….






