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                                                      St. Martinus  
                    Geloofsgemeenschap 
                                    Epe–Heerde      
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 6, juni 2017 

Algemeen :  
 

Hemelvaart en Pinksteren 
Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus, die na zijn dood en verrijzenis aan diverse 

leerlingen is verschenen, voorgoed naar de Vader is opgestegen. (uit het Credo: …. Die 

opgestegen is ten Hemel) . Dat noemt men ook wel de veertigste Paasdag. 

 

                                                                                    Weer 10 dagen na Hemelvaart vieren we  

                                                                                    Pinksteren. Jezus beloofde bij zijn Hemelvaart  

                                                                                    een helper te sturen; de Heilige Geest. 

                                                                                    Dus dat is de vijftigste Paasdag (Pentacote) 

                                                                                     

                                                                                    Terwijl Zijn leerlingen bijeen zijn, angstig na  

                                                                                    alles wat zich heeft afgespeeld, worden zij  

                                                                                    bevangen door de Geest. Zij worden  

                                                                                    ‘begeesterd’ en durven in de openbaarheid te  

                                                                                     treden. Daarmee wordt het begin van de  

                                                                                     Christelijke Kerk gemarkeerd. In die zin is  

                                                                                     Pinksteren een belangrijk kerkelijk feest. 
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Locatieraad 

 
Op zondag 28 mei zouden we in Epe weer onze jaarlijkse Martinusdag houden.  
Maar…. Er waren diverse redenen deze dag uit te stellen: Pastor Wim Vroom is even 
‘uit de running’,  nogal wat parochianen hadden voor deze datum afgezegd, de 
werkgroepen waren niet allemaal voldoende bezet, enz. 
 
Dus heeft de locatieraad, na rijp beraad en overleg, besloten deze Martinusdag tot 
nader order uit te stellen. Waarschijnlijk wordt het september, maar daarover wordt u 
zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
 
Ondertussen kunnen we wel degelijk aandacht besteden aan het thema: 
Christen zijn in deze tijd – wat betekent dat voor ons dagelijks leven? 
 
Dat geldt natuurlijk ook voor de komende vakantieperiode. 
De locatieraad en de redactie wenst u een zonnige, veilige en ontspannen vakantie 
toe. 

  

 
Agenda komende periode: 

 
Dag                            Datum         Tijd          Wat/wie 
 

Zondag  04 juni 10.00 u. Pinksteren, Eucharistie in Vaassen, Pastor Hofstede 

Maandag  05 juni 10.00 u. Ochtendgebed volgens Getijdenboek,  

in Epe, D.J. Smit 

Zaterdag  10 juni 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, Pastor Sebastian 

Zondag  11 juni 10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep 

Dinsdag  13 juni 18.30.u. Eucharistie, in Epe, pastor Sebastian 

60-jarig huwelijksfeest fam. Bosma Nunspeet 

Dinsdag  13 juni 19.30 u. Denktank,  in Epe 

Zondag  18 juni 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, Pastor Hofstede 

Dinsdag  20 juni 19.45 u. Sociaal Kafhé  (laatste keer dit seizoen) 
Zaterdag  24 juni 18.30 u Eucharistieviering, in Vaassen,  

pastoor Daggenvoorde 

Vrijdag  30 juni 08.30 u. Bernardusschool 85 jaar, viering in de Grote of  

Sint Maartenskerk in Epe, pastor Vroom 

Zondag  02 juli 10.00 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Hofstede 

Zaterdag  08 juli 18.30 u. Eucharistie, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde 

en diaken den Hartog 
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Van de werkgroepen: 
 
Sociaal Kafhé   
 
Er is weer sociaal Kafhe op 20 juni. 
Dat is de laatste Kafhé bijeenkomst van het seizoen 2016-2017. 
Dus komt allen elkaar een fijne vakantie wensen. 
 
 

Werkgroep Eerste Communie 
 

 

Eerste Communieviering 21 mei 2017 

Op zondag 21 mei jl was het eindelijk zover. Samira, Aïsha, Kenjie, Santino, Joy, 

Stefan, Gabriëlla, Lieke, Anouk, Jenneke, Catrijn en Sophie kregen van pastoor 

Daggenvoorde voor de eerste keer een heilige hostie. In een mooie viering zaten alle 

kinderen samen met Tijn, Tim, Stan en Floris uit Vaassen, rond het altaar. Zo konden 

ze alles goed zien. Het koor Timeless zong de liedjes in de viering en met alle 

mensen in de kerk sloten ze af met ‘Oh happy day’ en ‘Lang zullen ze leven’. Vanaf 

nu horen de kinderen  elke viering in de kerk er helemaal bij.  

Mede namens de kinderen bedanken we iedereen die heeft meegeholpen aan de 

gezellige voorbereiding  en deze fijne dag.   

Werkgroep Eerste Communie Epe/Heerde 
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Pregrada;  lezing door pastor Kantoci 
 
‘Wat is het verschil tussen een Kroaat en een Nederlander?’ was de vraag die pastor 
Kantoci na zijn voordracht ‘God in mijn dorp’ tot slot uit het publiek voorgelegd kreeg. 
Hij wist daar direct woorden aan te geven. ‘Een Kroaat leeft meer uit zijn gevoel dan 
zijn verstand. Een Kroaat is vrijer, leeft niet zo vanuit planning of volgens de agenda. 
Een Kroaat is niet zo met geld bezig, deelt uit in het moment.’ Een kleine greep uit de 
verschillen die de pastor schilderde. De bovenstaande accenten waren terug te 
vinden in de manier waarop hij zijn verhaal op onze locatie op 16 mei over ‘God in 
mijn dorp’ ten gehore bracht. Bewogen, bevlogen, beeldend, ruimhartig en open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe anders moet het zijn geweest om in een communistische leefomgeving, waar 
godsdienst geen rol mag spelen, een religieus gevoel te laten ontluiken. Gevoed 
door de oude traditionele waarden van ouders die het van belang vinden om je 
dagelijks om half 7 ’s morgens de mis bij te laten wonen en van 7 tot 8, vòòr school 
uit, deel te laten nemen aan de catechismuslessen. Het wonderlijke toeval van het 
vinden van een Bijbelse Geschiedenis boek, toen hij een keer uit wandelen ging met 
de huiskoe om haar te laten grazen. In dat boek de bijzondere verhalen te lezen 
krijgen die interesse wekken. Het inzicht, de langzaam groeiende innerlijke 
overtuiging dat het ‘systeem’ geregeerd werd door angst. Dat daar geen vrijheid in 
was. Dat die vrijheid en de tegenhanger van angst slechts te vinden zijn juist in het 
geloof. Een verlangen voelen om daaraan, aan de vrijheid en de liefde voor de 
medemens, een bijdrage te leveren door een actieve rol te gaan vervullen in het 
uitdragen van dat gedachtengoed. 
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Om daar te komen volgde hij een pad dat hem wegleidde uit zijn dorp. Maar het 
contact met en zijn interesse in ‘zijn’ vertrouwde geloofsgemeenschap is gebleven. 
En zo kon hij ons verslag doen van hoe in dat dorp heden ten dage het katholieke 
geloof beleefd wordt. In vergelijking met de tijd van zijn jeugd is door de veranderde 
politieke situatie meer vertoon buiten de kerk mogelijk en daar wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt. 
Het zou zomaar kunnen dat, gelet op de door de pastor geschilderde inborst van het 
Kroatische volk, in die actieve gemeenschap wederom een jongeling het verlangen 
voelt om een actieve rol te vervullen bij het uitdragen van het geloof. Met dank aan 
de ambiance van Pregrada. 
 
Thea Bakker 

 
Overleden 
 
Op 2 mei is na een langdurig ziekbed overleden Margaretha Anna Johanna Bonhof- 
Geling. Zij mocht slechts 43 jaar worden. De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 
Mariëtte is de dochter van Anneke en Henk Geling uit onze geloofsgemeenschap. 
 
Wij wensen de ouders, maar ook haar man Richard en haar jonge kinderen Jarno en 
Manouk heel veel sterkte toe. 
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Overig nieuws: 
Anders kijken en luisteren 
 
Op zaterdagmorgen 10 juni maken we een wandeling in Hoog Buurlo, een 
bijzonder stukje Nederland. Hoe kijkt onze sociaalgeograaf Jan-Olaf Tjabringa om 
zich heen? Welke elementen vallen hem op, wat trekt zijn professionele aandacht?  
En hoe kijkt onze dichter Henk Posthouwer naar de natuur met daarin het imposante 
zendergebouw van het vroegere Radio Kootwijk? Er is door Jan-Olaf een mooie 
wandelroute uitgezet van 8,5 kilometer en Henk zal onderweg op plekken die hem 
geïnspireerd hebben zijn gedichten voorlezen. Er zijn er 11 en je krijgt ze keurig 
gebundeld mee als herinnering aan een unieke wandeltocht. 
De deelnemers, we denken aan een maximum van 20, verzamelen zich om 8.30 bij 
de Regenboogkerk, zo mogelijk met auto. Ter plekke kan dan worden afgesproken 
wie chauffeert en wie meerijdt.  
Onderweg zullen we geen  
horecagelegenheden kunnen bezoeken,  
maar er wordt wel voor  
koffie en thee gezorgd.  
Je zult voor de lunch weer thuis zijn,  
maar buitenlucht maakt hongerig,  
dus neem wat krentenbollen of andere  
heerlijkheden mee. 
Je kunt je opgeven bij  
Dineke van de Wetering, 
 amvandewetering@hetnet.nl. tel. 627732. 
 
Namens de werkgroep  
‘Kijken met andere ogen’, 
 
Henk Posthouwer 
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Inspiratiedag KRO-NCRV op 24 juni a.s. 
 
Beste bestuurders en vrijwilligers in de parochie,   
  
Meer dan tien jaar achtereen hebben we vanuit de KRO en voorheen RKK, de 
landelijke parochiedag georganiseerd. Dat was telkens weer een groot feest in het 
huis van de KRO te Hilversum. Doelstelling van deze dag richtte zich meer en meer 
op het inspireren van vrijwilligers en bestuurders in al die kerken in katholiek 
Nederland.  
Die inspiratie was ook het doel van het Kansfonds op een aantal landelijke 
inspiratiedagen rondom het katholiek sociaal denken. Kansfonds steunt vanuit haar 
katholieke en sociale betrokkenheid al jaren (diaconale) projecten in Nederland, 
waarin mensen omzien naar kwetsbaren. Deze twee doelen liggen dicht bij elkaar. 
Bovendien hebben de KRO en Kansfonds een lange historie samen: Kansfonds is 60 
jaar geleden opgericht door de KRO. Daarom hebben KRO en Kansfonds besloten 
de krachten te bundelen.  
Dat gebeurt op 24 juni in Utrecht en is onderdeel van een brede KRO-NCRV 
Inspiratiedag die wordt georganiseerd in Museum Catherijneconvent in Utrecht.  
 
Programma 
* lezingen van o.a. Theo Bovens (gouverneur van Limburg, voorzitter Kansfonds): 
* workshops voor parochies en kerken door o.a. Laetitia van der Lans en Tim 
Schilling: 
Daarnaast is er een algemeen programma voor alle bezoekers met: 
* speciale stadswandelingen; 
* lezingen van onze presentatoren; 
* een optreden van de Zandtovenaar; 
* bezoek aan de Maria tentoonstelling in Museum Catharijneconvent.  
 
Ten slotte is er de Kans Inspiratieprijs voor een kerk of parochie met een inspirerend 
voorbeeld op diaconaal gebied. Kansfonds maakt mogelijk dat de winnaar een 
bedrag van € 1.000,-ontvangt . 
 
Kom ook naar de Inspiratiedag  
Kansfonds en KRO-NCRV nodigen u van harte uit om op 24 juni naar Utrecht te 
komen. Laat u verrassen met inspirerende voorbeelden van diaconale presentie uit 
het hele land, luister naar mooie verhalen van KRO en NCRV-coryfeeën zoals 
Wilfred Kemp, Jacobine Geel, Annemiek Schrijver en Roderick Vonhögen.  
Tickets kosten € 7,- per persoon. (Let op, u kunt ter plekke geen tickets kopen, deze 
zijn alleen vooraf te boeken).  
 
Graag tot zaterdag 24 juni. 
  
 
Met hartelijke groet, 
Leo Fijen 
Hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV 
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Amnesty schrijfacties in juni 
In juni 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: Drie jaar cel voor online kritiek 
De Chinese activiste Su Changlan krijgt drie jaar cel 
omdat ze op sociale media haar steun betuigde aan 
demonstranten in Hong Kong. Ze betuigde in 
september 2014 haar steun aan de demonstranten die 
massaal de straten op gingen voor meer democratie in 
Hong Kong. De Chinese autoriteiten pakten haar kort 
daarna op. 
De rechter veroordeelde Su Changlan op 31 maart 
2017 voor het verspreiden van valse informatie over de 
communistische partij en de regering in Beijing op 
sociale media en internationale websites. Ze vroeg 
online aandacht voor vrouwenrechten, geheime gevangenissen en democratische 
verkiezingen. 
Su Changlan ontving twee weken voor haar veroordeling nog een toonaangevende 
prijs uit handen van Chinese mensenrechtenactivisten voor haar mensenrechtenwerk 
in China. 
 
Iran: Activiste in hongerstaking 
In november 2016 vielen gemaskerde agenten het huis 
van Atena Daemi binnen. Ze haalden haar op om een 
eerder opgelegde straf uit te zitten. Ze sloegen haar en 
gebruikten pepperspray toen Daemi een arrestatiebevel 
wilde zien. Haar zussen probeerden de agenten te 
stoppen en werden ook hardhandig aangepakt: later 
kregen de zussen drie maanden celstraf, omdat ze bij 
Daemi‘s arrestatie agenten zouden hebben beledigd. 
Atena Daemi zelf kreeg in september 2016 in hoger 
beroep zeven jaar celstraf opgelegd omdat ze kritiek 
uitte op executies en andere mensenrechtenschendingen in Iran. Ze is van mening 
dat de autoriteiten haar familie lastigvallen om haar te intimideren. 
Onlangs ging Atena Daemi in hongerstaking uit protest tegen de veroordeling van 
haar zussen. Het gaat inmiddels slecht met haar gezondheid en ze moet onmiddellijk 
opgenomen worden in het ziekenhuis. 
 
Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit 
 
 

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


