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Algemeen : Stille Week en dan….Pasen ! 

 
De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek 
genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille 
Zaterdag.                             
In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen 
herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven 
en verrijzen van Jezus Christus. 
 
De Goede Week en Pasen wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste 
liturgische hoogfeest beschouwd. In de Goede Week kennen we vooral de vier 
dagen Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Palmzondag:  
De intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op Palmzondag wordt er door veel 
mensen met Palmpasentakjes gezwaaid. De kinderen geven die dan aan oude en/of 
zieke mensen. 
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Witte Donderdag 
Het laatste avondmaal en gebed in Gethsemane. Het verraad van Judas, resulterend 
in de gevangenneming van Jezus Christus. 
 
Goede Vrijdag 
Gedurende de nacht wordt Hij van rechtbank  
naar rechtbank gesleept. Tussen acht en 
 negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd,  
tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt  
het donker op heel de aarde,  
tot drie uur 's middags (Matth. 27:45).  
Dan sterft Jezus. De aarde schudt,  
het voorhangsel in de tempel scheurt van  
boven naar beneden en enkele doden staan op.  
Nog voor zonsondergang wordt Hij begraven. 
 
Stille Zaterdag of paaszaterdag 
Het lichaam van Jezus Christus is in het graf, Zijn ziel is in het paradijs. Men rouwt 
om het overlijden van Jezus. 
 
Maar dan volgt PASEN ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste 
liturgische feest. Met Pasen vieren de Christenen de opstanding van Jezus, ook wel 
verrijzenis genoemd, uit de dood. Het feest van Nieuw Leven ! 
 
Velen beschouwen het Paasfeest vooral als een lentefeest ! Het feest van het 
nieuwe leven in de natuur. Vandaar ook de levenssymbolen als: paastakken, 
paashaas, paaseieren. En zelfs Paasvuren, waarbij de oude dode takken worden 
verbrand. 
 
De redactie van de nieuwsbrief wenst u allen een Zalig Pasen ! 
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Palmpasen 9 april 10.00 uur: 
           De kinderen van de catechese groep nodigen u van harte uit om 
           samen met hen Palmpasen te vieren. In een korte viering lezen,  
           zingen en bidden we samen. De kinderen delen palmtakjes uit.  
           Na de viering staat de koffie en thee voor u klaar. De kinderen  
           zullen hun eigen palmpaasstok versieren, die ze u dan graag  
           laten zien.   
           U kunt uw kind of kleinkind opgeven om samen met de andere 
           kinderen een palmpaasstok te maken bij Marjolijne Meuleman,  
           marjolijne.meuleman@planet.nl of telefonisch op 06-26168923.  
           We zorgen dan voor extra knutselmateriaal en stokken. 

Graag tot zondag 9 april, 10.00u op de W.G. van der Hulst locatie.  
Werkgroep Catechese 

Locatieraad 

 
Op zondag 28 mei houden we in Epe weer onze jaarlijkse Martinusdag.  
Een werkgroep is al een tijdje bezig om hier weer een interessant en gezellig 
gebeuren van te maken. 
 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
10.30 – 11.00 uur – ontvangst met koffie/thee  -  door koffiegroep 
 
10.55  uur –             openingswoord door Plony Epping 
 
11.00 – 12.00 uur – woord- en gebedsdienst, voorganger Wim Vroom 
 
12.00 – 13.30 uur – lunch 
 
13.30 – 14.00 uur -  ‘voordracht/inleiding’ over het gekozen thema door Paul 
Daggenvoorde (ahv one-liners/kreten waarmee groepjes aan de slag kunnen?) 
 
14.00 – 14.45 uur -  workshop-achtige sessies  
aan de hand van het gekozen thema.   
 
Mogelijke workshops :  
a.: maak samen een liedtekst op de melodie van  
een van de gezangen uit de gebedsdienst  
van die ochtend  
b.: schrijf met elkaar een gedicht, verhaal  
over het thema,   
c. schilder iets in het thema,   
d. een vorm van toneel rond het thema  
e. een gespreksgroep m.b.t. het thema of  
een bepaalde stelling daaruit. 
 
14.45 – 15.00 uur -  presentatie van de resultaten  
uit de div. workshops -  waarin dus het dagthema  
nog een keer voor het voetlicht komt en  
officiële afsluiting van de dag  (door Martinus himself?) 
 
15.00 uur Gezellig samenzijn met een hapje en drankje.  
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Agenda komende periode: 
    

Zondag 02 april 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Zondag 02 april 10.00 u. Woco viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 

Dinsdag 04 april 19.45 u. Sociaal Kafhé. 

Zaterdag 08 april 18.30 u. Palmzondag, Eucharistie, in Vaassen, pastor Sebastian 

Zondag 09 april 10.00 u. Palmpasenviering in Epe voor kinderen 

Maan 
dag 

10 april 19.00 u. Gebedsdienst, Grote Kerk Epe,  
Raad van Kerken Epe 

Dinsdag 11 april 19.45 u. Sociaal Kafhé. Lijdensmeditatie door Gijs de Jong 

Dinsdag 11 april 19.45 u. Lijdensmeditatie, in Vaassen, pastor Vroom 

Woensd. 12 april 19.00 u. Gebedsdienst, Grote Kerk Epe,  
Raad van Kerken Epe 

Donderd. 13 april 11.00 u. Witte Donderdag, in Vaassen, pastor Vroom 

Vrijdag 14 april 15.00 u. Kruisweg, in Vaassen, pastor Vroom 

Zondag  16 april 10.00 u. 1e Paasdag, Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Maand. 17 april 10.00 u. Ochtendgebed volgens Getijdenboek, in Epe,  
dhr. P.J.G. Goris 

Dinsdag 18 april 18.30 u. Eucharistie, in Epe. pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 18 april 19.30 u. Denktank,  in Epe 

Zondag 23 april 10.00 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 

Zaterdag 29 april 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen. pastoor Daggenvoorde 

Dinsdag 02 mei 19.45 u. Sociaal Kafhé 

 

Van de werkgroepen: 
 

Sociaal Kafhé   
Er zijn sociaal kafhéavonden op: 4 april, 11 april en 2 mei van 19.45 uur -21.45 uur.    
  

Goede Week.                                                                          
Dinsdagavond 11 april bent u allen van harte uitgenodigd voor de jaarlijks 
terugkerende Passieavond in de Martinuslocatie. Deze avond zal gevuld worden met 
samenzang en de lijdensmeditatie wordt verzorgd door Gijs de Jong. Wat is de 
betekenis daarvan voor ons christenen. Jacky Kegel zal een gedicht voordragen en 
Wim van Waveren Hogenvorst gaat ons muzikaal begeleiden op de piano. Na afloop 
is er uiteraard gelegenheid om na te praten en wat te drinken met elkaar.  
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              VAN LIJDEN NAAR MEDELIJDEN                                           
 
I.v.m. de organisatie  is het prettig als u zich opgeeft via de intekenlijst of een mail. 
                                                      mart.epe@hetnet.nl    
 
 We wensen u alvast een inspirerende avond toe!  
                                Aanvang 20.00 uur.                                                                                                                                                                                     
 Deze avond is er inloop met koffie en thee vanaf 19.45  uur.   
 

Werkgroep Eerste communie 
De communicanten stellen zich voor … 

Op 21 mei april, om 10.00 uur vieren 12 kinderen uit Epe en Heerde samen hun Eerste Heilige 

Communie in de Martinuskerk in Vaassen. U bent van harte welkom bij deze viering.  

De communicanten stellen zich hier graag aan u voor. 

 

Stefan Wientjes is 7 jaar en woont in 

Heerde. Hij heeft een grote broer en een 

grote zus.  

Samen hebben ze 3 vissen en een hond. 

Stefan houdt van zwemmen en speelt 

piano. Maar hij zit ook graag achter de 

computer.    

 

Lieke van der Wiel is 7 jaar en woont in 

Epe. Ze is heel sportief; ze zwemt graag, 

speelt hockey en zit op turnen. Maar ze zit 

soms ook gewoon graag even voor de TV. 

Of voor het aquarium om naar haar vissen 

te kijken.   

 

Sophie van Geemen is 8 jaar en woont in 

Epe. Ze heeft een broer. Sophie is een bezig 

bijtje en zit niet snel stil. Ze speelt in 

musicals, houdt van tekenen en van 

knutselen. 

 

Kenjie Schakelaar is 8 jaar oud en woont in 

Heerde. Hij heeft 2 broertjes. Kenjie houdt 

van voetbal en van zwemmen. Hij heeft 

ook vissen. Kenjie is geboren op de 

Filippijnen.     



6 

 

 

Santino Schakelaar is het broertje van 

Kenjie en hij is 7 jaar. Hij houdt ook van 

voetbal en van zwemmen, maar boeken 

leest hij ook graag. Santino gaat net als zijn 

broertje in Heerde naar school.   

 

Samira Blok is 9 jaar en woont in Heerde. 

Ze zit op turnen. Ze heeft een zusje. Ze gaat 

naar een leuke school: Wereldwijs. 

Samira is geboren op de Filippijnen.  

 

Aïsha Blok is het zusje van Samira en is 7 

jaar. 

Ze houdt ook van turnen en speelt graag 

spelletjes met Samira. Ze vindt het fijn om 

naar haar familie op de Filippijnen te gaan 

voor de vakantie.  

 

 

Anouk Heere is 8 jaar en woont in Epe. Ze 

heeft twee zusjes. Ze zit op atletiek en 

houdt van lezen. Ze leest heel veel boeken. 

Maar ze speelt ook graag spelletjes op de 

tablet.  

 

Jenneke Heere is 7 jaar. Anouk is haar grote 

zus, Catrijn is haar tweelingzusje. Samen 

hebben ze 2 konijnen. Jenneke zit ook op 

atletiek, maar even TV kijken doet ze ook 

graag. Samen met haar zusjes gaat ze naar 

Jenaplan ’t Hoge Land. 

 

Catrijn Heere is 7 jaar en woont in Epe. Ze 

is het tweelingzusje van Jenneke. Ze houdt 

net als haar zusjes van atletiek en van TV 

kijken. Catrijn kan ook heel mooi tekenen.   
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Gabriella Dekker woont in Epe en is 7 jaar. 

Ze zit op hockey, houdt van zwemmen en 

van TV kijken. Ze heeft een grote witte kat 

die Bo heet. Gabriella zit op de St. 

Bernardusschool.  

 

Joy Amo is 16 jaar en woont in Heerde. Ze 

zit in haar examenjaar. Dat is best een druk 

jaar, maar gelukkig heeft ze nog tijd voor 

haar grootste hobby: dansen. 

 
 

Overleden 
 
Op 16 maart is in de leeftijd van 84 jaar overleden Geertruida Maria Antonia Koedijk- 
Heinen. Zij woonde aan de Lohuizerweg. 
 
 

Overig nieuws 
 
RAAD VAN KERKEN Epe:  STILLE WEEK 2017 
 
Op Palmzondag 9 april begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor Pasen. 
’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering worden gehouden. 
Het Gospelkoor Alemet, onder leiding van Erik Korterink, zal het Paasproject ‘Lord, 
remember me’ ten gehore brengen met begeleiding van een instrumentaal ensemble 
(piano, violen, cello, dwarsfluit en klarinet). Dit koorwerk wordt afgewisseld met 
Bijbellezingen, meditatieve momenten en samenzang.  
De dienst begint om 19.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. 
 
Op maandag, dinsdag en woensdag (10, 11, en 12 april) worden oecumenische 
Gebedswaken gehouden in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De 
gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbellezingen, liederen en 
gebed. De voorgangers zijn resp. ds. B. Lampen, ds. A.M. van de Wetering en pastor W. 
Vroom. 
 
Op Witte Donderdag (13 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang 19.30 
uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het avondmaal en 
gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen. in deze dienst zal de Sela 
zanggroep enkele liederen zingen.  
De voorganger in deze dienst is ds. L.J. Versteeg. 
 
Op Goede Vrijdag is om 19.30 uur een gezamenlijke dienst van de Regenboogkerk en de 
Grote Kerk in de Grote Kerk, voorganger L.J. Versteeg. 
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De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op Stille Zaterdag (15 april) in de Grote 
Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de vorm van de 
Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar doorgeven. Na de 
Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na de verkondiging over de 
nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de wereld in. 
De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering. 

 
Bidden met de benen…. 
 
8 april volgende wandeling 
 
In eerdere berichten stond 14 april als volgende datum. Dat is geen zaterdag. Toen 
we er 15 april van maakten ontdekten we dat dat de derde zaterdag in april is.....Dus 
nu voor de derde keer een wijziging, en die is definitief: We wandelen verder op 
zaterdag 8 april 2017 en de start is bij het Assel Don Bosco Centrum  
Pomphulweg 104/106, 7346 AN Hoog Soeren. 
Het thema is : Longen / ademen. 
Er is weer een wandeling van 10 km. en een van 15 km. 
Het begint om half tien en het belooft weer een mooie wandeling te worden! 
 

4 mei Herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk  
Op verzoek van de Wilhelminavereniging organiseert de Werkgroep 
Maatschappelijke Activiteiten, onderdeel van de Raad van Kerken, de 
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk op 4 mei.  
De bijeenkomst begint om 18:30 uur en eindigt op een tijdstip waarop de deelnemers 
aan deze bijeenkomst, die dat wensen, zich aan kunnen sluiten bij de Stille Tocht 
wanneer deze de kerk passeert. 
Het nationale thema van de herdenking is dit jaar “De kracht van het persoonlijke 
verhaal”.  
Barry Hofstede, een 45 jarige Bosnië veteraan, zal tijdens  
deze herdenkingsbijeenkomst enkele persoonlijke gedachten met u delen.  
Barry Hofstede groeide op in Heerde en is auteur van het boek  
NL-Peacekeeper. In zijn boek beschrijft hij de enorme invloed  
die een militaire uitzending kan hebben op een mensenleven.  
Hofstede is tevens columnist en tekstschrijver van theaterstukken. 
De negentienjarige Liset van de Hulst draagt een gedicht voor,  
passend in het thema van deze herdenkingsbijeenkomst. 
De Epenaren Jan Aalbers en Wim van den Bedem verlenen  
aan deze bijeenkomst hun muzikale medewerking  
op hobo en contrabas. 

 
Uitnodiging om samen naar de diakenwijding van Ronald den 
Hartog te reizen 

Op zondag 21 mei a.s. ontvangt Ronald ’s middags om 15.00 uur de diakenwijding in 
de kapel van ‘Priester- en Diakenopleiding Bovendonk’, in Hoeve (dichtbij Breda). 
Dat is het opleidingsinstituut waar hij de afgelopen zes jaar in deeltijd heeft 
gestudeerd. Ronald  ontvangt de diakenwijding op weg naar het priesterschap.  
De priesterwijding zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar plaatsvinden in 
Utrecht. Ronald zal dan elders in het bisdom benoemd zijn, en niet meer in Twello 
wonen. 
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Belangstellenden uit de beide parochies waar Ronald stage loopt, bieden we tegen 
onkostenvergoeding graag de mogelijkheid per bus gezamenlijk naar Hoeve te 
reizen om zijn diakenwijding mee te maken. (max. € 20,= per persoon, retour)   
Deze busreis voor zestig personen wordt georganiseerd vanuit het 
parochiesecretariaat in Twello, en is bedoeld voor parochianen en andere 
belangstellenden vanuit zowel de parochie HH. Franciscus en Clara als de 
Emmaüsparochie.  
We zullen zowel in Apeldoorn als in Twello opstapmogelijkheid bieden rond het 
middaguur. U zult daarom zelf een lunchpakket moeten meenemen. Aan boord 
schenken we koffie. We zullen dan tijdig in Hoeve zijn waar de viering van de 
diakenwijding om 15.00 uur begint. Nadien kunt u Ronald feliciteren tijdens een 
receptie. We verwachten vanaf 18.30 uur de terugreis naar Apeldoorn en Twello te 
kunnen maken. U bent midden in de avond weer thuis.    
 
Om met een busmaatschappij goede afspraken te kunnen maken, vragen we 
belangstellenden zich vóór 1 mei op te geven bij het parochiesecretariaat in Twello,                
e-mail: secretariaat@franciscusenclara.com; tel. 0571 274445 (di. en do.) 

 
Amnesty schrijfacties in april 
In april 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! 
 
 
China: Tibetaanse onderwijsactivist aangeklaagd 
De Tibetaan Tashi Wangchuk zette zich in voor Tibetaanse taallessen in het 
onderwijs. De Chinese autoriteiten pakten hem ruim een jaar geleden op omdat hij 
zou aanzetten tot separatisme. Hij zit sinds eind januari 2016 vast en kan vijftien jaar 
gevangenisstraf krijgen. 
Tashi Wangchuk uitte op social media zijn zorgen over het feit dat Tibetaanse 
kinderen hun moedertaal niet meer vloeiend leren spreken, omdat alle lessen worden 
gegeven in het Mandarijn.Tibetanen in China worden vaak gediscrimineerd en 
beperkt in hun recht op vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. 
Israël: Palestijnse tiener vast zonder aanklacht 
De 17-jarige Palestijn Ahmad Azmi Abdurrahman Hanatsheh zit al sinds augustus 
2016 in administratieve detentie. Dit betekent dat hij zonder aanklacht en voor 
onbepaalde tijd vastgehouden mag worden. 
Op 1 augustus 2016 werd Ahmad in het holst van de nacht door Israëlische soldaten 
in zijn huis overmeesterd. Ze bonden zijn handen achter zijn rug, blinddoekten hem 
en brachten hem naar een onbekende plaats waar hij twee uur lang op de grond 
moest zitten. Ahmad zou stenen hebben gegooid en opruiende foto’s op Facebook 
geplaatst hebben. Hij zit al ruim zes maanden in administratieve detentie. Ahmad 
weet niet precies waarom hij vastzit of voor hoelang nog. 
 
Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit 
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Derde Thomasviering over “De wereld van verschil”. 
 
 

 

 
Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars 
met verlangen en voor gelovigen met 
vragen.  
 
In de ruimte van de sfeervolle Grote Kerk 
in Epe wordt in dit kader op 30 april voor 
de derde keer ruimte geschapen voor 
geloofservaring en persoonlijke 
bezinning.  
 
Met woorden, teksten en muziek, maar 
ook met verstilling en verbeelding.  
 

Thomasvieringen bieden een thuis voor zowel gelovige mensen met vragen als 
mensen die spiritueel ‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels 
en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’. 
De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders eigen beleving. In een 
sfeer van openheid wordt er gevierd aan de hand van uiteenlopende thema’s.  
 
Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de dienst een gedeelte van ongeveer tien 
minuten, ‘de Heilige Chaos’, waar je in verschillende hoeken van de kerk op je eigen 
manier bezig kunt zijn. Hierna vormt men een kring, waar brood en honing gedeeld 
worden. De viering gaat verder met gebeden en het zingen van liederen. 
 
Er is een inzameling voor een goed doel. De Thomasvieringen duren ruim een uur. 
Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting. 
 
De Thomasvieringen in Epe vinden plaats op initiatief van de geloofsgemeenschap 
Martinus als oecumenisch project en worden voorbereid door een groep mensen met 
verschillende geloofsachtergronden. De Raad van Kerken Epe ondersteunt dit 
project van harte.  
De derde Thomasviering staat stil bij thema’s  als verwarring, angst, vertrouwen en 
verbinden en heeft als thema “De wereld van verschil” en vindt plaats op zondag 30 
april om 16.30 uur in de Grote Kerk in Epe.  
Een gelegenheidskoor onder leiding van Inger Stienstra verleent muzikale 
ondersteuning. Wie het fijn vindt om met dit koor mee te zingen, kan zich opgeven bij 
Nely Zevenbergen, via nely-zevenbergen@kpnmail.nl of telefoon 0578-620098. 
Koorleden worden verzocht om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 

Beste zusters, broeders, Presenters,  
 

Na mooie, enthousiaste projecten rondom de nationaal bekende NLdoet- en de Veranderdagen op 9 en 

10 maart jl. merkten we opnieuw dat we als Present Epe-Heerde een grote bedrage kunnen leveren aan 

onze omgeving (zie facebook Present Epe-Heerde). 

 

Er zijn heel veel mensen die hulp willen bieden en helaas ook veel mensen die deze inzet goed kunnen 

gebruiken. Er zijn dus nog genoeg bruggen te bouwen! 

 

We zijn daarom opzoek naar mensen die mee willen bouwen aan deze bruggen; terugkerende taken 

waar een bepaalde belangstelling, ervaring of deskundigheid wenselijk voor is: 

 

Penningmeester 

Contactpersoon bedrijven 

Coördinator fondswerving 

ICT-er 

Kartrekker PR 

Secretaris 

Notulist 

 

Sommige taken zijn bestaande en andere taken zijn nieuw geformuleerde activiteiten, omdat we deze 

graag meer aandacht willen geven. We streven ernaar samen Present Epe-Heerde te vormen, waarbij zo 

weinig mogelijk vergaderd wordt. 

 

Graag komen we in contact met belangstellenden. Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met  

Reina van Mourik, info@presentepe-heerde.nl of 06-1537 9440 (algemeen coördinator Present)  

Egbert Dijkgraaf, egbertdijkgraaf@gmail.com of 06-5130 1978 (voorzitter Present) 

 

We hopen samen een team te vormen die vrijwilligers ondersteunen en stimuleren om naar elkaar om 

te zien. 

 

Vriendelijke groeten, 

Reina en Egbert 
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