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Nieuwsbrief nr. 10, oktober 2017 

Algemeen :  
 

Deze maand oktober wordt gekenmerkt door 5 zondagen. Dat zijn de 26e tot en 
met de 30e zondag door het jaar. Dat wil zeggen dat er eigenlijk geen 
bijzonderheden zijn. We wachten min of meer op het einde van het kerkelijk 
jaar.  
De laatste periode van het kerkelijke jaar wordt ingeluid door Allerheiligen (1 
november) en allerzielen (2 november).  Hierover leest u meer in deze 
nieuwsbrief. De dag voor Allerheiligen wordt het Halloweenfeest gevierd; een 
feest ter nagedachtenis aan de doden. Vandaar de geesten, maskers en vuren. 
Eind november eindigt het kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning. 
Daarna begint de jaarcyclus opnieuw met de zondagen van de advent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  













 
Agenda komende periode: 

 
Dag                            Datum         Tijd          Wat/wie      
 

Zondag 

 

Dinsdag 

 

Zondag 

Dinsdag 

Zaterdag 

Dinsdag 

Donderd. 

 

Zondag 

Zondag 

Zaterdag 

Zondag 

 

Zondag 

Donderd. 

Zondag 

    01 okt. 

 

03 okt. 

 

08 okt. 

10 okt. 

14 okt. 

17 okt. 

19 okt. 

 

22 okt. 

22 okt. 

28 okt. 

29 okt. 

 

29 okt. 

02 nov. 

05 nov. 

10.00 u. 

 

19.45 u. 

 

10.00 u.  

18.30 u. 

18.30 u. 

19.45 u. 

19.30 u. 

 

10.00 u. 

12.00 u. 

18.30 u. 

10.00 u. 

 

19.00 u. 

19.00 u. 

10.00 u. 

Eucharistie, in Vaassen, pastores Daggenvoorde 

en Vroom, 100-jarig jubileum Martinuskerk Vaassen 

Avond met Zin, pastor Vroom over Clara, de eerste  

vrouwelijke volgeling van Franciscus,  

Franciscus en Claradag, in Loenen 

Eucharistie, in Epe, pastor Sebastian 

Eucharistie, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

Sociaal Kafhé 

Avond met Zin, kijken met andere Ogen, in Epe, 

Gebouw Antenne, De ramen van Marc Chagall, 

Woco viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 

Doopgelegenheid, in Vaassen, pastor Sebastian 

Eucharistie, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

Bakkie Troostviering, Gebedsviering,  

in Epe, werkgroep 

Taizéviering, in Epe in de Grote of St. Maartenskerk 

Allerzielenviering,  in  Vaassen, pastor Kantoci 

Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 

     
 

   

 
Van de werkgroepen: 
 
Data Sociaal Kafhé   
Het komend seizoen worden de volgende avonden gehouden: 
 
Dinsdag  17 oktober 
Dinsdag 7 november 
Dinsdag 5 december in het teken van St Nicolaas 
Dinsdag 19 december in het teken van Kerst 
  
2018 
Dinsdag 2 januari Nieuwjaarwensen 
Dinsdag 16 januari 
Dinsdag 6 februar 
Dinsdag 20 februari 
Dinsdag 6 maart 
Dinsdag 20 maart 
 

 
 







Avonden met ZIN en Kijken met andere Ogen 
 

In onze locatie hebben we regelmatig een bijeenkomst met de naam: Avond met ZIN. Iemand 

houdt dan een verhaal, een lezing of een powerpointpresentatie over een onderwerp dat tot 

nadenken aanzet. In de nabije toekomst willen we dat combineren met avonden in de Antenne 

waar soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd onder de naam: Kijken met andere 

Ogen. De bedoeling is echter hetzelfde: samen luisteren naar en denken of praten over een 

onderwerp dat verdieping aan ons denken en doen kan geven. 

Hieronder staan de data en de onderwerpen vermeld voor de komende tijd. 

 

Avond met ZIN 

Dinsdag 3 oktober 

Locatie: Gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 

uur, de avond begint om 20.00 uur.  

 

Pastor Wim Vroom over: Franciscus en Clara. 

 

Onze parochie draagt de mooie namen van 

Franciscus en Clara. Franciscus is de meest 

bekende van dit duo, al was het maar omdat hij 

gezien wordt als een dierenvriend. Maar wie 

Clara was en wat zij ons te zeggen heeft, dat is 

voor velen onbekend. Op de vooravond van 

dierendag, op dinsdagavond 3 oktober, zal 

pastor Vroom tijdens de Avond met ZIN 

vertellen over het leven van de heilige Clara. 

Wie was zij, wat betekende zij in haar tijd, wat 

was haar relatie met Franciscus en wat heeft zij 

ook ons nog te zeggen? Ook met behulp van 

afbeeldingen, gemaakt door zusters Clarissen 

uit Nederland, zal pastor Vroom ingaan op haar leven, kunnen we ons laten raken door haar 

boeiende verhaal.  

Locatie: Gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 

uur, de avond begint om 20.00 uur.  

 

Kijken  met   andere  Ogen         

Donderdag 19 Oktober 2017 

Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur. 

 

Ds.Hélène Evers over: De ramen van Marc Chagall. 

 

Mevr. Evers vertelt op deze avond over de ramen van Mark Chagall. Hij 

was een kunstschilder. Zij spreekt in het bijzonder over het raam 

,,Vrede” dat te vinden is in het Franse plaatsje Sarrebourg. 

Dit plaatsje is klein, maar hier staat wel het grootste raam van Chagall, 

Het is 12 meter hoog. Sarrebourg ligt ongeveer op dezelfde hoogte als 

Verdun waar in de Eerste Wereldoorlog zo zwaar is gevochten en waar 

zoveel slachtoffers zijn gevallen. Dit raam heeft hij de naam ,,Vrede”  

gegeven. Maar hoe vind je vrede en welke vrede laat Chagall ons zien in 

Sarrebourg?    Kijken  met   andere  Ogen         

Donderdag 16 November 2017 

Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur. 







 

 

Ds.Jeroen Jeroense over: De kerk als klooster 

 
In de Middeleeuwen waren kloosters veel meer dan 

alleen maar plaatsen waar werd gebeden en 

gevierd. 

Kloosters vervulden de rol van ziekenhuis, hotel, 

school, universiteit , atelier, 

open gevangenis, nachtverblijf, inloophuis, kerk, 

zendingsbasis, plek van  

gebed en geestelijke leiding. 

Het klooster was dus een centrum waar allerlei ontmoetingen konden plaatsvinden. 

Zou de kerk meer op zo’n vroeger klooster moeten gaan lijken? 

Hierover gaat  Ds. Jeroense, predikant in Elst en schrijver van het in 2009 uitgegeven pamflet 

De kerk als klooster, zicht op de toekomst, met ons in gesprek.   

 

Avond met ZIN 

Dinsdag 21 november 

Locatie: Gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De koffie 

en thee staan klaar vanaf 19.30 uur, de avond begint om 

20.00 uur.  

Ds Anne Schiebaan over geestelijke verzorging voor 

militairen tijdens een VN-missie. 

(volgende brief meer info) 

 

 

 

Kijken  met   andere  Ogen         

Donderdag 22 maart 2018. 

Adres: Gebouw Antenne . Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Ontvangst om 19.30uur. 

 

 

Dr. Henk Jan Hamoen over: Toon mij uw kunst en ik zal zeggen 

hoe u gelooft. 

 

Dit is een wandeling door de kerkgeschiedenis aan de hand van 

de ontwikkelingen in de kunst. Dat loopt vanaf ” De Goede 

Herder” in de vroege kerk, daarna de ontdekking van het kruis, 

via de majesteitelijke verbeelding van de Christusfiguur in de 

kerken van het Bijzantijnse tijdperk, de verbeelding van het 

oordeel in de kerken van de Middeleeuwen naar de moderne tijd 

met haar nadruk op de eigen emoties, ervaringen en vragen. 

Het geeft je begrip voor het feit dat in bepaalde tijden ook 

bepaalde vormen van verbeelding van het geloof ontstonden en 

waarom. 

Het is dus ook voor jezelf de vraag bij welke verbeelding je je het meeste thuis voelt: wat 

herken je en wat staat juist heel ver van je af. 

 
 
 







Overleden 
 
Op 18 september is overleden in de leeftijd van 83 jaar  

Eleonora Maria Drabbe- Kuynders.  

Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Dokter Mijsstraat in Epe. Zij was een 
trouwe parochiaan die in het verleden ook diverse vrijwilligerstaken uitvoerde.  
Haar uitvaart was op 22 september in de St. Martinuskerk in Vaassen.  
Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats Norelbos. 
 
 

Bakkie Troost 
  
De afgelopen 2 jaar hebben we op de begraafplaatsen een bakkie troost geschonken 
rond Allerzielen. 
Het doel daarvan was, onder het genot van een kopje koffie of thee, elkaar te 
ontmoeten en samen stil te staan bij onze lieve overledenen. 
  
Dit jaar willen we dit bakkie troost combineren met een gebedsviering van de 
werkgroep liturgie op zondagmorgen. Om de reden is de datum van de viering van 
de werkgroep liturgie verplaatst van 15 oktober naar zondag 29 oktober om 10.00 
uur in het gebouw van InteraktContour aan de W.G. van der Hulststraat 1 in Epe. 
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 
Vervolgens kunnen degenen die dat willen met elkaar naar de begraafplaats gaan. 
Er zijn auto's beschikbaar die mensen mee kunnen nemen die zelf geen vervoer 
hebben. 
  
U bent allen van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
Allerzielen  
 
Op 2 november is de jaarlijkse Allerzielenviering in Vaassen. Mensen die in het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben, ontvangen hiervoor een uitnodiging. De 
namen van de mensen wiens uitvaart in de kerk in Vaassen was of waarbij de 
parochie van de HH. Franciscus en Clara betrokken was bij de uitvaart, zijn bekend. 
Dat geldt niet voor overledenen die vanuit een andere plek zijn begraven of 
gecremeerd waarbij geen vertegenwoordiging namens de parochie aanwezig was. 
Mocht u toch een persoonlijke uitnodiging voor de Allerzielenviering willen ontvangen 
dan kunt u dat laten weten aan: 
  
Secretariaat R.K.  Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe- Heerde, 
postbus 137, 8160 AC EPE, 
tel. 0630-012077 
mart.epe@hetnet.nl 
 
 



mailto:mart.epe@hetnet.nl






Parochianen van Franciscus en Clara op bedevaart naar Kevelaer 
 
Zaterdag 2 september vertrok vanuit Twello, Vaassen en Apeldoorn een volle bus 
met pelgrims naar het bekende Maria-bedevaartsoort in Kevelaer in Duitsland. 
Troosteres der Bedroefden te Kevelaer 
Kevelaer is een van de bekendste bedevaartsoorden die wij kennen. Vele pelgrims 
ook uit Nederland, bezoeken jaarlijks de Mariabasiliek, de genadekapel en de 
lopende kruisweg in het park. Het thema van de bedevaart is dit jaar 'Met Maria het 
woord van God leven'. 
In de bus kwam de verbondenheid met elkaar van de diverse 
geloofsgemeenschappen uit onze parochie goed tot uiting. Door gezamenlijk de 
rozenkrans te bidden en met elkaar in gesprek te gaan gaf aan dat wij meer zijn dan 
alleen ons eigen kerkje. De parochie van Franciscus en Clara heeft zijn 
geloofsgemeenschappen in Twello, Vaassen, Apeldoorn. Door het organiseren van 
dit soort evenementen komt men meer tot één parochie. De hele dag door, te 
beginnen bij de eucharistieviering was verbondenheid aanwezig. Een van de hoogte 
punten de kruisweg die ruim een uur lopen is en ligt rondom een kerkhof, gaf nog 
eens aan dat wij gezamenlijk één parochie zijn. Samen op weg naar verbondenheid 
en broederschap. Geen muur van zij en wij, maar Franciscus en Clara. Het plechtig 
lof was bijzonder. Hier kwam traditie tot uiting. Dit moet je beschermen en bewaken, 
koesteren. Het kan een evenement zijn om ook in onze parochie enkele bijzondere 
diensten te houden zoals zo'n plechtig lof. Dit geeft aan dat we samen een eenheid 
zijn. 
De parochianen van onze parochie die deze bedevaart  
in Kevelaer beleefde voelde zich tot en met elkaar  
betrokken. Je kwam elkaar tegen op een terrasje,  
bij de koffie drinken of tijdens vieringen. Het is goed  
om samen als parochie elkaar te ontmoeten en met  
elkaar op te trekken. Activiteiten als deze geven aan  
dat wij een geloofsgemeenschap zijn die elkaar  
nodig hebben.  
Die er voor elkaar is. Festiviteiten die aangegeven  
worden door diverse geloofsgemeenschappen  
zorgen er voor dat de parochie meer eenheid wordt.  
Dit kan een bedevaart zijn maar ook 100 jaar bestaan  
van een geloofsgemeenschap zoals Vaassen. 
Het kost veel energie en inzet om te bevorderen dat  
onze parochie een eenheid vormt.  
Door bijzondere acties kan dit extra bevorderd worden. 

 
Jo van der Sloot 

 
WIKIPEDIA: 
In Nederland en België is Kevelaer vooral bekend als Maria-bedevaartsoord. Sinds 
1642 wordt er in het plaatsje een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de 
Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, 
dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de "Troosteres der 
Bedroefden". 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Overig nieuws: 
 
TAIZÉ viering op zondag 29 oktober 
 
Op zondagavond 29 oktober om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote 
Kerk georganiseerd door liturgiecommissie van de Raad van Kerken te Epe. 
De voorganger is ds. Jelbert Versteeg. Deze Taizé viering is een oecumenische 
meditatieve viering rondom gebeden, Bijbellezingen en liederen. De liederen die 
gezongen worden komen alle uit de Taizé traditie en worden meerstemmig en in 
verschillende talen gezongen. 
Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, 
dat voorafgaande aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor 
staat  
onder leiding van Inger Heij.  
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden 
bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.  
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en 
soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 
'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog even 
ingezongen. 
We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de 
gebedsdienst mee willen vieren. 
 
 

Samen deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. 
Vanuit de beide parochies op de Veluwe willen we met parochianen en andere 
belangstellenden als groep deelnemen aan de Bisdombedevaart naar Lourdes. Dat 
is van 28 april tot en met 5 mei 2018. De reis gaat per TGV (sneltrein). De trein doet 
er ongeveer zeven uur over. Van en naar de trein gaan we gezamenlijk met een bus 
vanuit onze parochies. En in Lourdes zitten we als groep samen in een driesterren 
hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn € 899,= op basis van tweepersoonskamer. 
Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,=, kinderen (t/m 11 jaar) € 499,=. In Lourdes nemen we 
deel aan het programma voor alle pelgrims uit het bisdom; meer dan duizend. 
Kardinaal Eijk gaat mee op bedevaart. En ook hulpbisschop Woorts en Vicaris 
Cornelissen. Hij is de hoofdaalmoezenier. Het programma in Lourdes is inspirerend 
en ook gewoon gezellig. De Eucharistieviering aan “de Grot van de Verschijning” is 
een unieke ervaring van ons geloof. De lichtprocessie en de sacramentsprocessie 
zijn indrukwekkend sfeervol. En onvergetelijk is ook de  gezamenlijke 
eucharistieviering met iedereen die vanuit heel veel landen tezelfdertijd als wij in 
Lourdes zijn. Toch ga je niet op in de massa. Dat komt omdat we als groep 
deelnemen. We zullen ter voorbereiding een informatieavond organiseren. Bezoek 
nu alvast de website van het bisdom (www.aartsbisdom.nl), of zoek naar de folders 
achter in de kerken. 
Opgave via het secretariaat in Twello:  Ineke Bouwmeester, tel. 0571 274445 (op 
dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur) , e-mail: 
secretariaat@franciscusenclara.com    
Trees Hendriks, lid pastoraatsgroep eucharistisch centrum Twello 
Paul Daggenvoorde, pastoor 

 
 







 
ZONDAG 22 OKTOBER 2017: H. GERARDUS MAJELLA BEDEVAART 
  
Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. 
Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het 
dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz 
Schubert. 
  
Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. 
Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met 
feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), 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 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 
19.00 uur, is er 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 parochiecentrum 
van de Gerardus Majella kerk: 
op werkdagen open 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.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. 
  
Graag tot ziens, u bent van harte welkom! 
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 
 
 

Bidden met de benen:  

een nieuw seizoen  In het afgelopen voorjaar was het onduidelijk of we door konden 
gaan met de meditatieve wandelingen van Bidden met de Benen. Gelukkig hebben 
zich nieuwe routemakers gemeld, waardoor wij in ieder geval een aantal 
wandelingen door kunnen laten gaan! Nieuwe routemakers kunnen zich nog steeds 
melden bij Ben van Assema of Ronald Dashorst. We beginnen in oktober met een 
nieuw Jaarthema: 
" De Kracht van de Verbeelding " 
Voorafgaande aan elke wandeling wordt rondom dit thema een inleiding gehouden, 
elke keer komt een ander deelthema aan bod.  De wandelingen beginnen om 9.30 
u.in de aangegeven kerk. Na een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking 
van de route kunnen mensen individueel of in groepjes op pad gaan.  Er is een korte 
( ± 10 km. )en een lange ( ± 15 km. )route.   Wandelen brengt je dichterbij jezelf, en 
de thema's zijn zo gekozen dat deze dat ook doen. In elke route zit ook een stilte-
wandeling, waarin alle ruimte is om de verbinding te zoeken met de natuur om je 







heen en de meditatieve vragen die worden aangereikt. De deelnemers aan de korte 
en de lange route vinden elkaar weer bij een horeca-gelegenheid waar onder het 
genot van koffie of thee bijgepraat kan worden en daarna loopt iedereen weer terug 
naar het beginpunt van de tocht.  Deze herfst wandelen wij twee keer: 
14 oktober 2017: Hervormde kerk Hall, Dorpsstraat 57, 6964 AA Hall Deelthema: 
Verbeelden   
11 november 2017: Dorpskerk Wilp, Dorpsstraat 35, 7384 AS Wilp Deelthema: 
Verbinden 
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Voor meer informatie zijn de volgende personen beschikbaar: Henri ten 
Brinke, tel. 055-3015015, henri.tenbrinke@upcmail.nl en Ronald Dashorst, 06-
16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl U kunt de nieuwsbrief aanvragen via 
biddenmetdebenen@gmail.com 

 
Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de ‘Mariadag’ die dit jaar op zondag 8 oktober 2017 
gehouden wordt ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk, en Koningin en 
Moeder van Overijssel. 
 
Evenals vorige jaren vindt ook dit jaar de feestdag plaats rondom de kerk van de H. 
Nicolaas te Schalkhaar. Na de feestelijke eucharistieviering, waarin pastoor Baneke, 
diaken Brinkhuis en pastoraal werker Clazien Broekhoff voorgaan, trekken we in 
processie door het ‘pastoorsbos’, naast de kerk. Onderweg bidden we de rozenkrans 
en worden er Maria-liederen gezongen. 
Na de processie is er gelegenheid te lunchen in de restaurant De Lindeboom. Er 
wordt voor soep, koffie, thee en een broodje gezorgd. U mag ook zelf een 
lunchpakketje meenemen. 
Na de lunch gaan we weer naar de kerk, waar tot slot van deze dag een plechtig 
Marialof wordt gehouden. 
Het St.Nicolaaskoor verleent zijn medewerking aan deze dag. 
 
Het programma van zondag 9 oktober 2016 
11.00 uur    Eucharistieviering en aansluitend een processie door het pastoorsbos   
12.30 uur    Lunch bij restaurant De Lindeboom  
13.30 uur    Plechtig Lof in de kerk 
± 14.00 uur   Afsluiting 
 
Het is goed om te weten dat: 
- De genoemde tijden bij benadering zijn, in principe sluit alles op elkaar aan 
- U bent uitgenodigd om uw (klein)kinderen mee te nemen 
- De organisatie zorgt voor koffie, thee, soep en een broodje tijdens de lunch bij 
restaurant  De Lindeboom 
- Er voldoende parkeergelegenheid is 
- Er een kindercrèche wordt geregeld in het Koetshuis (naast de kerk) 
 
Wij hopen u op deze feestelijke dag te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Heilige Lebuinusparochie,  
geloofsgemeenschap H. Nicolaas te Schalkhaar 







Amnesty schrijfacties in oktober 

 
Allereerst goed nieuws: de 25-jarige Palestijnse circusartiest, Mohammad Faisal Abu Sakha, 
waarvoor we vorige maand schreven, is vrijgelaten!! Zo zien we maar weer dat het schrijven 
van kaarten wel degelijk helpt. 
 
In oktober heeft de Amnesty werkgroep gemeente Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe 
schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten levert u 
een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt gelegd om de 
mensenrechten te respecteren. Dankzij uw medewerking kunnen wij elke maand vanuit de 
gemeente Epe zo’n 300 schrijfkaarten versturen! 
 
Iran: gewetensgevangene ernstig ziek 
Arash Sadeghi ging 71 dagen in hongerstaking en 
werd daardoor ernstig ziek en kan alleen vloeibaar 
voedsel eten. Hij heeft dringend medische zorg 
nodig buiten de gevangenis. Het is een vorm van 
marteling dat de autoriteiten hem dit blijven 
ontzeggen. De gevangenisautoriteiten weigeren 
echter om hem in een ziekenhuis te laten 
behandelen. Met zijn hongerstaking protesteerde 
Sadeghi tegen de veroordeling van zijn vrouw 
Golrokh Ebrahimi Iraee. Zij schreef een fictief 
verhaal over steniging, een wrede lijfstraf die in Iran 
nog wordt uitgevoerd. Ze moest hiervoor vijfenhalf 
jaar de cel in. 
Sadeghi zit sinds juni 2016 een straf van negentien jaar uit. Hij werd veroordeeld voor onder 
meer het delen van informatie over de mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty 
International en de Verenigde Naties. 
 
Saudi-Arabië: doodstraf na gedwongen bekentenis 
Veertien Sjiitische moslimmannen kregen na een 
oneerlijk massaproces de doodstraf. Ze kunnen elk 
moment worden geëxecuteerd. Ze stonden terecht 
omdat ze geweld zouden hebben gebruikt tijdens 
protesten tegen de discriminatie en onderdrukking van 
sjiieten in de oostelijke provincie van Saudi-Arabië. 
Zodra de Koning van Saudi-Arabië zijn handtekening 
zet onder het executievonnis van de veertien mannen 
kunnen de executies worden uitgevoerd. Hoger beroep 
is niet meer mogelijk. De mannen vertelden de rechter 
dat ze waren gemarteld om een bekentenis te krijgen. 
Ze werden geslagen en gedwongen lange tijd rechtop 
tegen een muur te staan. Sinds 2013 wordt de doodstraf in Saudi-Arabië steeds vaker 
toegepast om politieke dissidenten, waaronder Sjiitische moslims, de mond te snoeren. 
 
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. 

 
 
 
 

 

http://www.epe.amnesty.nl/






 
KLEURPLAAT voor de kinderen: 
 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 
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