
1 

 

                                                      St. Martinus  
                    Geloofsgemeenschap 
                                    Epe–Heerde      
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 5, mei 2017 

Algemeen :  
 

Meimaand, mariamaand. 

 
Moeder Maria 
Geef mij de kracht U te zien als mijn moeder, 
Kom onder mijn dak, in mijn huis.  
Geef mij de kracht U te zien als mijn moeder, 
Kom onder mijn dak, in mijn huis. 
Laat mij bij alles wat we doen 
eerst even met u overleggen, 
doe mij dan denken aan wat u geleden hebt 
onder het kruis van Golgotha, 
waaraan uw zoon te sterven hing. Amen 
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Locatieraad 
 

Op zondag 28 mei houden we in Epe weer  
onze jaarlijkse Martinusdag.  
 
Dagthema:  
Christen zijn in deze tijd – wat betekent dat voor ons  
dagelijks leven? 

  
De werkgroep heeft het volgende programma samengesteld: 
10.30 – 11.00 uur – ontvangst met koffie/thee  
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 dagthema  

door Paul Daggenvoorde  
14.00 – 14.45 uur -  workshopachtige sessies n.a.v. het dagthema.  
14.45 – 15.00 uur -  presentatie van de resultaten uit de  

div. workshops,officiële afsluiting van de dag  
door Martinus himself. 

15.00 uur – ….       - Gezellig samenzijn met een hapje en drankje. 
 
Op korte termijn zal er een uitnodiging voor deze Martinusdag  worden verzonden.. 
 

 
Agenda komende periode: 

    
Dinsdag 02 mei 19.45 u. Sociaal Kafhé 
Donderd. 04 mei 18.30 u. Herdenkingsbijeenkomst, dodenherdenking, 

Grote of St. Maartenskerk Epe 
Zondag 07 mei 10.00 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Kantoci 
Dinsdag 09 mei 18.30 u. Eucharistie, in Epe, pastor Sebastian 
Zaterdag 13 mei 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom 
Zondag 14 mei 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 
Zondag  21 mei 10.00 u. Eerste Communie,  in Vaassen, Eucharistie 

Pastores Daggenvoorde en Vroom 
Zondag 21mei 19.00 u. Taizéviering, Grote of St. Maartenskerk Epe,  

Raad van Kerken Epe 
Donderd. 25 mei 09.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistie, in Twello,  

pastoor Daggenvoorde 
Zaterdag 27 mei 18.30 u. Woco viering, in Vaassen, werkgroep Vaassen 
Zondag 28 mei 10.30 u. Martinusdag, in Epe 
Zondag 04 juni 10.00 u. Pinksteren, Eucharistie in Vaassen, Pastor Hofstede 

Maandag 05 juni 10.00 u. Ochtendgebed volgens Getijdenboek, in Epe,  
door D.J. Smit 

Dinsdag 06 juni 19.45 u. Avond met Zin, pastor Kantoci over zijn parochie  
in Kroatië 
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Van de werkgroepen: 
 
Lijdensmeditatie 2017 
 
Op 11 april, dinsdag in de Goede Week, kwamen ruim veertig personen samen in 
onze Martinuslocatie ter voorbereiding op het Paasfeest. 
Toen de juiste toon eenmaal gevonden was, ontrolde zich een meditatie van 
overwegingen, gezangen en citaten uit de Bijbel over het leven en lijden van Jezus. 
Gedacht werd over de implicaties daarvan voor het leven in onze tijd. De graankorrel 
die sterft in de aarde maar uiteindelijk overwint als de akker met graan dat golft in de 
wind. Ten teken van die overwinning zongen de aanwezigen staande het slotlied: U 
zij de glorie, waarvan het laatste couplet luidde:  
Zijn wij hier samen, zingend tot uw eer, 
Sluiten nu af met “Amen”. Dank u God mijn Heer. 
Eén in geest verbonden met de moederkerk, 
Sterk en ongeschonden loven wij uw werk. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 
Een impressie van de lijdensmeditatie op 11 april 
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Sociaal Kafhé   
 
Er is weer sociaal Kafhe op 2 en 23 mei. 

 
 
Op 23 mei is er een speciale muziekavond. Omdat het om kinderen gaat beginnen 
we deze avond vroeger dan anders. Familie van de kinderen zal ook aanwezig zijn.  
Het is erg leuk om naar deze jonge pianisten te luisteren, dus allemaal van harte 
welkom.  Op 23 mei aanstaande zal er een pianoconcert verzorgd worden door 
leerlingen van Herman Riphagen en Joliene Brouwer.  
Vanaf 19:00 kan er geluisterd worden naar verschillende genres en stijlen: van 
klassiek tot pop, en van filmmuziek tot blues. Joliene Brouwer zal u tijdens deze 
avond met veel plezier vertellen over de achtergrond van de jonge muzikanten en  
de muziek die zij spelen. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 
 

Werkgroep Eerste Communie 

 

Blijf dit doen en denk aan mij - Eerste Communie Viering 2017 

Op 21 mei ontvangen Stefan, Samira, Aïsha, Kenjie, Santino en Joy uit Heerde 
samen met Lieke, Gabriella, Sophie, Anouk, Jenneke en Catrijn uit Epe voor de 
eerste keer de communie in een feestelijke viering. De kinderen hebben zich de 
afgelopen maanden hierop voorbereid aan de hand van thema’s als onze kerk en 
samenzijn, vriendschap en vergeven, breken en delen. Ze leerden dat de naam van 
God betekent ‘Ik zal er zijn’ en dat deze naam ook een belofte van God aan ons 
allemaal is. Ze hebben ademloos geluisterd naar pastor Wim Vroom die het verhaal 
van Mozes vertelde. En ze leerden van pastor Daggenvoorde dat als je goed kijkt, 
ontvangt, dankt, breekt en deelt, er genoeg is voor iedereen.  
In de viering op 21 mei sluiten de kinderen zich aan bij Tijn, Stan, Tim en Floris uit 
Vaassen. De eucharistieviering wordt gehouden in de Martinuskerk in Vaassen en 
begint om 10.00u. Iedereen is van harte uitgenodigd om erbij te zijn.  

 

Overleden 
Op 3 april is overleden Cornelis Johannes Theodorus Hagenaars in de leeftijd van 80 
jaar. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan de Albert Schweitzerlaan in Epe. 
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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 diaken-wijding 
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. 
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 parochie-
secretariaat 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.) 

 
Overig nieuws 
 
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. 
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TAIZÉ viering op zondag 21 mei 
 
Op zondagavond 21 mei om 19.00 uur organiseert de liturgiecommissie van de 
Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de Grote Kerk. 
De voorganger is ds. Sjoerd Muller. Deze Taizé gebedsdienst is een meditatieve 
viering rondom gebeden, Bijbellezingen en liederen. De liederen die gezongen 
worden komen alle uit de Taizé traditie. Deze prachtige liederen zijn meerstemmig en 
in verschillende talen en liggen gemakkelijk in het gehoor. 
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. 
 

Raad van Kerken 
 
Tijdens de vastentijd zijn er in de Goede Herderkerk, Regenboogkerk, Grote Kerk en 
in het gebouw aan de van der Hulststraat (R.K gemeenschap Martinus) sobere 
maaltijden georganiseerd. Bij deze maaltijden  is gecollecteerd ten behoeve van de 
Voedselbank . De totale opbrengst bedraagt € 479,—.  
De opbrengst is als volgt gespecificeerd:  Goede Herderkerk      € 114,50 
Grote Kerk  € 79,00, Regenboogkerk € 90,40 en R.K. Martinus € 195,00. 

Bidden met de benen 
De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen kan terug kijken op een mooi 
wandelseizoen. Om door te kunnen gaan is er dringend behoefte aan versterking van 
de voorbereidingsgroep, met name mensen die de wandelingen willen uitzetten. 
De laatste wandeling van dit seizoen is op 13 mei 2017 om 09.30 uur. 
Dan starten we in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk, Hoofdstraat 18, 
7311 KB Apeldoorn.  
Het jaarthema is : Een toegewijd lichaam en het thema is deze dag: Hart/geraakt 
worden. Er zijn weer twee afstanden, ±10 en 15 km. 
We willen deze wandeling afsluiten met een drankje in de pastorietuin van de kerk 
om het afgelopen jaar te evalueren en ideeën uit te wisselen voor het nieuwe 
seizoen. Ook oude routebeschrijvingen zijn dan te koop. 
Alle wandelaars zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 
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20 MEI: Kijken bij en wandelen rond de kledingbank 
 
In het voorjaar samen op pad gaan: dat doen we in onze parochie al weer 
enkele jaren op een zaterdag in het voorjaar. We doen dat rond een plek in 
de parochie, waar mensen op een inspirerende manier actief zijn ten behoeve 
van een ander en/of het milieu. We luisteren naar het verhaal van de mensen 
die er bij betrokken zijn en maken een korte wandeling waarin we ook met 
elkaar in gesprek gaan over wat we hebben gehoord en gezien.  
Dit jaar maken we, op 20 mei, een uitstapje naar Apeldoorn.  
Want in onze buurparochie kent men een kledingbank, één van de activiteiten van de 
Sant' Egidiogroep van de parochie.  
Graag vertelt Ronald Dashorst, diaken vande parochie, over wat ze doen met de 
kledingbank, wat hun verdere activiteiten voor de arme kant van Apeldoorn zijn en 
ook wat hen daarin inspireert.  
We zijn van harte welkom. 
 
Waar: Kledingbank Apeldoorn, Oude Beekbergerweg 157, 7333AE Apeldoorn 
Wanneer: 20 mei 2017 
 
Programma: 
10.30-11.00 uur    Binnenkomst, met koffie en thee 
11.00-12.00 uur    Gesprek diaken Ronald Dashorst en bezichtiging  
                              kledingbank  
12.00-12.30 uur    Lunch (brood zelf meenemen) 
12.30-13.30 uur    Wandeling in de omgeving van de kledingbank 
13.30-14.00 uur    Afsluiting met kort gebedsmoment 
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Opgave: tot uiterlijk 8 mei bij het secretariaat van onze parochie: 
secretariaat@franciscusenclara.com of telefonisch: 0571-274445 (dinsdag en 
donderdag).  Aan het eind van de dag wordt een vrijwillige bijdrage in de 
kostengevraagd. U bent van harte welkom! 
 
De parochiële werkgroep bewustwording 
 
 

Opbrengst vastenactie en maaltijden 
 
De afgelopen tijd zijn er in de Goede Herderkerk, Regenboogkerk, Grote Kerk en in 
het gebouw aan de van der Hulststraat (R.K gemeenschap Martinus) 
sobere maaltijden georganiseerd.  
Bij deze maaltijden  is gecollecteerd ten behoeve van de Voedselbank .  
De penningmeester van de Raad van Kerken  laat weten dat de totale opbrengst 
bedraagt € 479,—.  
Dit bedrag zal op korte termijn naar de Voedselbank worden overgemaakt. 
De opbrengst is als volgt gespecificeerd:  Goede Herderkerk        €114,50 
                                                                    Grote Kerk                    €   79,-- 
                                                                    Regenboogkerk            €   90,45 
                                                                    R.K. Martinus               € 195, 05 
 
Wij hebben dus als Martinus geloofsgemeenschap een uitstekende bijdrage 
geleverd. 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 
 
 

 

 


