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Vastentijd 
 
Afgelopen maand is op veel plaatsen carnaval gevierd. Veel mensen weten niet (meer) dat 
carnaval vooraf gaat aan de vastenperiode. 
‘Carne vale’  betekent eigenlijk ‘vlees vaarwel’.  Dus in de vastenperiode werd vroeger geen of 
minder vlees gegeten. Voorafgaand aan die vastenperiode van 6 weken worden de bloemetjes 
nog even buiten gezet met carnaval. Feest dus. 
En dan de vasten. Direct na carnaval is het aswoensdag. 
Het officiële begin van de vasten, 
Vroeger kregen we het ‘askruisje’ waarbij 
de priester zei: Gedenk dat ge stof zijt 
en tot stof zult wederkeren. Heel bijbels. 
Ik herinner me nog van vroeger dat mijn 
ouders één volle maaltijd per dag mochten  
nemen. Wij, als kinderen, hadden onze 
 ‘vastentrommeltjes’.  
We spaarden alle snoep en koek door-de-week 
en op zondag mochten we dat allemaal opeten. 
De zondag viel buiten de vastendagen. 
 
De laatste week van de vasten is de Goede of  
Stille week. In het aprilnummer van deze  
nieuwsbrief zullen we u daar iets meer over vertellen. 
Inmiddels proberen veel mensen op andere manieren iets aan de vasten te doen. Door anderen  
extra te helpen, door gast aan tafel te nemen, door deel te nemen aan de sobere maaltijden  
(zie elders in deze nieuwsbrief) of op andere manieren. 
De redactie wenst u een zinvolle vastenperiode toe. 







Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen (en deels rest parochie) 
 
    

Zondag 05 maart 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe 

Voorgegaan door parochianen 

Zondag 05 maart 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastor Sebastian 

Dinsdag 07 maart 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Zaterdag 11 maart 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastoor ten Have 

Zondag 19 maart. 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastor Sebastian  

Dinsdag 21 maart 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Donderdag 23 maart 19.30 u. Avond met Zin en Kleur, in Epe, Regenboogkerk 

Gebouw Antenne 

De beschermheiligen van Epe, Vaassen en Oene 

Lezing door mr. Theo Somsen 

Zaterdag 25 maart. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, Pastoor ten Have 

Zondag 02 april 10.00 u. Palmzondag, Eucharistieviering, in Vaassen,  

Pastor Sebastian 

 
Overleden: 
Op 15 februari is overleden Johanna Paulina Maria (Annie) van der Meer- Fazen. Zij bereikte 
de leeftijd van 85 jaar. Zij was afkomstig uit Nijmegen en trouwde in mei 1968 met haar man Chris, 
destijds  een enthousiaste vrijwilliger in onze toenmalige parochie. Het echtpaar woonde ruim 50 
jaar aan de Parkweg in Epe. Hun grote hobby was het wandelen in de natuur, met name in de 
omgeving van Norelbos. Haar echtgenoot Chris overleed een jaar geleden na een kortziekbed. 
Dat laatste jaar was moeilijk voor haar. Haar laatste woorden waren: “ Ik wil naar boven naar 
Chris.” Nu liggen ze samen begraven in de omgeving waar ze zo graag hun tijd doorbrachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAARTEN VOOR MOBAYE. 
  

De Missiewerkgroep wil u vol trots laten weten dat de actie Kaarten voor Mobaye ook in 2022 
een groot succes was. Er is  voor  € 1.100,= aan kaarten verkocht. Tezamen met overige giften 
betekende dit dat er  in totaal € 4.000,= overgemaakt kon worden naar de paters. De 
Missiewerkgroep is iedereen zeer dankbaar en we hopen ook in het komende jaar weer op u te 
kunnen rekenen. 
De dames van de werkgroep schaffen de benodigde materialen voor het maken van de kaarten 
voor eigen rekening aan. De opbrengst gaat dus in zijn geheel naar Mobaye waar ooit de Eper 
pater Ben van Breen werkzaam was. De opbrengst zorgt ervoor dat ook het komende jaar vele 
kinderen in Mobaye weer naar school kunnen. 
  
Namens de Missiewerkgroep, 
 Trees Smit 







Sociaal Kafhé: 

 

 

Vier.nu is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in 

Nederland. 

Wij nodigen u hier van harte uit om de belangrijke hoogfeesten van het 

christelijke geloof te vieren!                                                                                       

Vier ze mee met uw eigen parochie en kijk via zoekparochie op de parochiewebsite 

naar het vieringenrooster bij u in de buurt. Verder vindt u op deze website veelzijdige 

informatie over de belangrijke feesten en hoe deze worden gevierd in de Rooms-

Katholieke Kerk. De site wordt in de loop van het jaar per feest verder aangevuld met 

achtergronden, interessante links, werkjes voor kinderen en nog veel meer! 

 
 
 
 

 







AVOND MET ZIN EN KLEUR…… 

 
Beschermheiligen, iets van vroeger of hebben zij ons ook nu nog wat te bieden? 
 
In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de 
Regenboogkerk, de Grote Kerk en de Martinus geloofsgemeenschap, wordt donderdag 23 maart 
de vijfde avond gehouden. 
De avond vindt plaats in de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe.  
We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 
 

 
 

Omstreeks het jaar 800 nestelde het christendom zich ook in het gebied van de huidige gemeente 
Epe. Met als gevolg dat er drie kleine, houten kerkjes werden gebouwd in zowel  Epe, Vaassen 
als  Oene. Deze kerken werden later vervangen door stenen kerken. Zoals toentertijd gebruikelijk, 
werd ieder van deze kerken gewijd aan een heilige en onder hun bescherming  geplaatst.  
Wie zijn deze patroonheiligen en wat hebben zij ons te bieden?  
Mr. Theo Somsen zal met ons in woord en beeld op zoek gaan. 
Het Martinusgilde uit Epe zal ook een bijdrage leveren aan deze avond.  
 

U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. 
Er wordt geen toegang gevraagd. Om de avonden ook volgende jaren weer te kunnen 
organiseren, vragen we een vrijwillige bijdrage.  

 
 
Adresgegevens Martinus geloofsgemeenschap: 
 

Omdat niet iedereen weet waar je terecht moet voor onze eigen lokale geloofsgemeenschap en 
omdat de nieuwe website van de Franciscusparochie deze gegevens niet vermeld, is het goed dat 
we deze informatie nog eens met u delen. 
 
 
Martinus geloofsgemeenschap  
Postbus 137 
8160 AC Epe 
 
bezoekadres, alleen na afspraak: 
W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe 
(gebouw van InteraktContour) 
telefoon: 0630-012077 
epe-heerde@franciscusenclara.com 
 
 









Samen op weg                                                 

   naar Pasen 
 

Ontmoeting en bezinning 

in de 40-dagentijd 

 
Ook dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk 

op weg naar Pasen met 6 bijeenkomsten 

in 4 kerken, waarbij iedereen welkom is 

op elke locatie! Deze keer gaat het om 2 

eenvoudige maaltijden,  één lezing 

met de titel:  ‘Pesach en Pasen’ en 3  

Gebedswakes in de Stille of Goede  

week. 

 

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 bijeenkomsten gaat het vooral om het 

samen optrekken als christenen op weg 

naar Pasen en staan we stil bij verschillende  

thema’s rond de veertigdagentijd. 

Wij hopen op inspirerende ontmoetingen! 

 

Wanneer Waar Opgeven bij 

vrijdag 
10 maart 
maaltijd  

Regenboogkerk/  
Antenne aan de  
Van Voorthuijsenstraat 

Lee de Kool 
tel.: 0578-621037 

donderdag 
16 maart 
lezing 

Goede Herderkerk 
aan de Enkweg 

Maartje van Ark 
tel.: 

dinsdag 
28 maart 
maaltijd 

RK Martinus-locatie 
aan de Van der 
Hulststraat 1. 

Plony Epping 
tel.: 0578 - 611 907 /    
611 722 

maandag  
3 april 
dinsdag 
4 april 
woensdag 
5 april 
Bezinning 

Grote of St. 
Maartenskerk 
aan de Beekstraat 

Reserveren is niet nodig. 

 
 
 
 
 







Amnesty schrijfacties in januari 2023 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 

Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden 
vrijgelaten en voelen zich gesteund.  
 
Bericht van de Amnesty werkgroep gemeente Epe 
 
Amnesty schrijfacties in maart 2023 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 
Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: de vervolgden voor wie 
wij schrijven voelen zich gesteund door de wetenschap dat mensen overal in de wereld aan hen 
denken en voor hun mensenrechten strijden. De schrijfkaarten kunnen in de kerken ondertekend 
worden, maar zijn ook beschikbaar in de wereldwinkel Epe en de bibliotheken.  
 
GOED NIEUWS: In Iran zijn Yasaman Aryani en haar moeder vrijgelaten. Samen deelden ze op 
Internationale Vrouwendag 2019 witte bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers. Ze droegen 
daarbij geen hoofddoek. Ze werden gearresteerd en veroordeeld tot 16 jaar cel. 
De eerste schrijfactie deze maand gaat naar Chili. We roepen de autoriteiten van Chili op het 
onderzoek naar 7 agenten te heropenen. In oktober 2019 nam de Chileense Moisés Órdenes deel 
aan een landelijke demonstratie voor sociale en economische gelijkheid. Tijdens het demonstreren 
werd hij aangevallen en gemarteld door 13 agenten. Enkele agenten sloegen Órdenes in elkaar 
met hun wapenstokken, terwijl de rest toekeek. Drie jaar later, op 5 december 2022, besloot de 
aanklager het onderzoek naar 7 van hen te staken. 
De tweede schrijfactie gaat naar de autoriteiten van Honduras. We roepen hen op om een grondig 
en onafhankelijk onderzoek te starten naar de moord op milieuactivisten Aly Domínguez en Jairo 
Bonilla. In januari 2023 werden zij doodgeschoten door gewapende mannen. Ze waren lid van een 
activistenbeweging die de Guapinol-rivier, in het noorden van Honduras, beschermt tegen 
vervuiling door een mijnbouwbedrijf. De Guapionol-rivier is een belangrijke bron voor schoon 
drinkwater voor de omwonende gemeenschap. De activisten die deze rivier beschermen, worden 
als criminelen weggezet door het mijnbouwbedrijf en de Hondurese overheid. 
 
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.sintfranciscusparochie.com. 


