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                                                  Nieuwsbrief nr. 5, juni 2022. 

Aktiviteitenrooster Epe–Vaassen 
Zaterdag 28 mei 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 
Zaterdag 04 juni 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 
Zondag 05 juni 09.00 u. Hoogfeest van Pinksteren,  

Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag 12 juni 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
pastoor Hermens, ook via internet te volgen 

Zondag  12 juni 10.00 u. Woord- en Gebedsviering, in Epe,  
voorgegaan door parochianen 

Dinsdag 14 juni 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zaterdag 18 juni 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 
Dinsdag 28 juni 18.30 u. Algemene Ziekenzalving en Eucharistieviering in Epe 

Pastoor Hermens 
Dinsdag 28 juni 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zaterdag 02 juli 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

pastoor Hermens ook via internet te volgen 
Zondag 03 juli 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

pastoor Hermens, ook via internet te volgen 
 
Overleden: 
Op 22 april is overleden Maureen Eugenie van de Laar. Zij werd 45 jaar en woonde aan de Brinklaan in Epe. 
 Op 23 april is overleden Marinus Hendrikus de Winter. Hij werd 70 jaar en woonde samen met 
zijn  echtgenote aan de Enkweg in Epe. 
Op 13 mei is overleden Willem Adriaan de Raay in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde in Het Slath aan de 
Brinkgreverweg in Epe. Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden op 20 mei in Tiel. Hij is daar ook begraven. 
                                                         
Sociaal Kafhé: 
In de maand juni vindt het sociaal kafhé plaats op 14 en 28 juni. 
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Amnesty schrijfacties juni 2022 
 
GOED NIEUWS 
In Jemen is de Brit Luke Symons op 24 april 2022 vrijgelaten. Hij was opgepakt door de Houthi-
regering en zat meer dan 5 jaar gevangen in de hoofdstad Sanaa. 
Symons werd op 4 april 2017 gearresteerd bij een controlepost in het zuidwesten van Jemen 
omdat hij een Brits paspoort had. Hij is niet aangeklaagd en is nooit voor de rechter gebracht. 

In juni hebben we de volgende twee schrijfacties:  

De eerste schrijfkaart gaat naar Qatar:	advocaten krijgen levenslang voor deelname protest 

Op 10 mei zijn broers en advocaten Hazza en Rashed al-Marri veroordeeld tot een levenslange 
celstraf. Hazza werd gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest tegen een nieuwe 
discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al Murra-stam uitsluit. Rashed werd gearresteerd 
toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen. De broers weigerden een verklaring te ondertekenen 
waarin ze beloven te stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet. De Al Murra-stam is een 
van de grootste stammen in het oosten van Saudi-Arabië en Qatar. Zij hebben een lange tijd te 
maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang tot onderwijs, werk en 
gezondheidzorg.	

	
De tweede schrijfkaart gaat naar Nigeria:	absurd lange straf voor humanist. 
 
De prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala heeft op 5 april 2022 een celstraf van maar 
liefst 24 jaar opgelegd gekregen. Hij zat sinds april 2020 vast op beschuldiging van godslastering 
omdat hij een bericht op Facebook plaatste. Daarin sprak hij zich uit over zijn levensbeschouwing. 
Een rechter oordeelde in december 2020 dat Bala vrijgelaten moest worden. Maar de autoriteiten 
in het noorden van Nigeria weigerden dit. 
 
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 . 


