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                                                      St. Martinus  
                    Geloofsgemeenschap 
                                    Epe–Heerde      
 
 
 
 
 
 
 
                   Nieuwsbrief nr. 8, september 2017 
Agenda komende periode: 

Dag                            Datum         Tijd          Wat/wie 

Zaterdag 
Zondag 

 
 

02 sept. 
03 sept.  

 18.30 u. 
 10.30 u. 

Woco viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 
Martinusdag  in Epe 

Dinsdag  05 sept.  19.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag  10 sept. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, Pastor Hofstede 
Dinsdag  12 sept. 18.30 u. Eucharistie, in Epe, pastoor Daggenvoorde 
Dinsdag  12 sept. 19.30 u. Denktank, in Epe 
Zaterdag  16 sept. 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Kantoci 
Zondag  17 sept. 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 
Dinsdag  19 sept. 91.45 u. Sociaal Kafhé 
Zondag  24 sept. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede 
Zondag  01 okt. 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen,  

pastores Daggenvoorde en Vroom,  
100-jarig jubileum Martinuskerk Vaassen 

Dinsdag  03 okt. 19.45 u. Avond met Zin, pastor Vroom over Clara 
  

 
Overleden 
Op 30 juni is overleden in de leeftijd van 79 jaar Johanna Wilhelmina Rosalia 
Strenger- van Vessum. Zij woonde aan de St. Mariënweg in Epe. 
 
Op 2 juli is in de leeftijd van 77 jaar overleden Antonio Deidda. Hij woonde samen 
met zijn echtgenote aan het Geerstuk in Epe. 
 
Op 5 juli is overleden  Margaretha Mulder- Grümmer in de leeftijd van 84 jaar. Zij 
woonde samen met haar echtgenoot aan de A. Schweitzerlaan in Epe. 
 
Op 14 juli is overleden Gerardus Wilhelmus Maria Pelgröm in de leeftijd van 37 jaar. 
Hij woonde in de Rozenhof. 
 
Op 20 juli is overleden in de leeftijd van 93 jaar Elizabeth Maria Josiena Grote-
Verkleij. Zij woonde aan de St. Antonieweg in Epe. Toen haar gezondheid het haar 
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nog toestond was zij een zeer actieve vrijwilligster die talloze taken vervulde in onze 
toenmalige parochie en de Raad van Kerken Epe. Met haar verliezen wij een 
parochiane die onze gemeenschap met hart en ziel was toegedaan. Haar uitvaart 
heeft plaatsgevonden op woensdag 26 juli op de begraafplaats Norelbos in Epe. 
 
Op 15 augustus is overleden in de leeftijd van 89 jaar Aleida Geertruida Man in ´t 
Veld- Koedijk. Zij woonde aan de Populierenlaan in Epe. 
  
Mogen zij rusten in vrede. 
 

Avond met ZIN over Clara, de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus 

 
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. 
Eenieder is van harte uitgenodigd voor deze Avond met ZIN, op 3 oktober in het 
gebouw aan de v.d. Hulststraat 1 in Epe. De thee staat klaar vanaf 19.15 uur, de 
avond begint om 19.45 uur. 

 
De volgende avond met ZIN vindt plaats op dinsdag 21 november. 
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Kun je zingen, zing dan mee!  
Het Martinuskoor in Vaassen is op zoek naar versterking voor alle stempartijen. 
Houd je van zingen dan ben je van harte welkom om bij ons te komen meezingen. 
Repetitie donderdags 19:30 tot 21:30 uur, ’s winters in het parochiehuis, zomers in 
de kerk. 
 

Vaste activiteiten van ons koor: 
� Donderdagavond repetitie. 
� Opluisteren van de vieringen in de Martinuskerk in Vaassen volgens rooster. 

Optionele activiteiten: 
� Lessons & Carols in de Kersttijd 
� Elke 2 tot 3 jaar een koorreis 
� Caecilia-avond in november 
� Jaarlijks kooruitje in september 
� Elke eerste donderdag van de maand, na de repetitie “Time-out” 
� Incidenteel “buiten de deur”, na plenaire afstemming 

 
Onze repetities verlopen in een ontspannen sfeer: serieus oefenen en regelmatig 
lachen. Het sociale aspect speelt een belangrijke rol; we helpen elkaar waar het kan. 
Indien nodig wordt onze lief- en leedcommissie door vrijwel alle leden bijgestaan. We 
kennen een bestuur, een muziekcommissie, een feestcommissie en een 
reiscommissie, kortom -een voor allen en allen voor een-. 
 
Wilde je altijd al eens in een koor te zingen, of ben je een geoefend zanger maar 
kwam het er de laatste tijd niet van, dan is nu het moment aangebroken. 
En heb je twijfel, kom dan gewoon eens meezingen tijdens de repetitie. Daarna 
beslis je of je blijft of niet. 
Inlichtingen: Joke Peters (0578-571173) of dirigent Ineke van der Brugge (038-375 
8760). 
Bedenk: velen dachten dat ze niet konden zingen maar werden toch goede en 
gewaardeerde zangers in ons koor! 
 

Willibrordprocessie 2017 
De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van 
Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017.  De Willibrordprocessie is een 
gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is 
ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’, aldus pastoor Huitink van de organiserende 
Salvatorparochie.   
Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond 
de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof 
zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met 
allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat 
de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle 
christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan 
dat wij geen gemeenschap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven 
vanuit een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus 
Christus en Zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in 
navolging van Willibrord.” 
 
Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de 
H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 volgt het opstellen op het Janskerkhof, 
waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen 



4 

 

de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het 
Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 
16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers 
welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het 
Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal). 
 

Amnesty schrijfacties in september 
In september 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! 
 
Israël: Circusartiest nog altijd vast zonder proces  
De 25-jarige Palestijn Mohammad Faisal Abu Sakha 
werd in december 2015 zonder aanklacht of uitleg door 
het Israëlische leger opgepakt. Hij was onderweg naar 
een Palestijnse circusschool waar hij optrad en les gaf 
aan kinderen met een handicap. Abu Sakha kreeg zes 
maanden administratieve detentie opgelegd. Dit 
betekent dat hij zonder aanklacht en voor onbepaalde 
tijd vastgehouden mag worden. Zijn detentie is 
inmiddels al vier keer verlengd. Volgens internationaal 
recht zou Abu Sakha in een gevangenis in de bezette Westbank, waar hij vandaan 
komt, vastgehouden moeten worden. Omdat hij in een gevangenis in Israël zit moet 
zijn familie telkens een vergunning aanvragen om naar Israël te reizen om hem te 
bezoeken. Zijn ouders hebben hem al drie maanden niet kunnen zien omdat de 
Israëlische autoriteiten dit “vanwege veiligheidsredenen” weigeren. 
 
India: Activisten vast vanwege organiseren herdenking  
De autoriteiten van de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu 
pakten in mei 2017 vier activisten op. De mannen 
wilden een vreedzame herdenking op het strand 
organiseren voor de slachtoffers van het gewelddadige 
conflict in Sri Lanka. Hiervoor hadden ze geen 
toestemming. Ook meldde de politie in de media dat er 
meerdere strafrechtelijke aanklachten tegen de mannen 
lopen. Ze zouden zich schuldig maken aan criminele 
activiteiten en het verstoren van de openbare orde. De 
vier mannen: G Thirumurugan Gandhi, D Arun Kumar, 
M Tyson, en Ilamaran worden vastgehouden in administratieve detentie. Dit betekent 
dat de autoriteiten hen een jaar kunnen vasthouden zonder aanklacht of proces. 
 
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. 


