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Gebed bij Allerzielen
God en Vader,
wij mogen ons vandaag
bijzonder verbonden voelen
met zoveel mensen die ons zijn voorgegaan.
Wij gedenken hun leven,
zien weer hun gelaat,
voelen weer hoeveel zij van ons hielden.
Geef ons de moed om in hun spoor
het beste van onszelf te geven
tot wij in U voltooid worden
in tijdloze eeuwigheid.

Manu Verhulst
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Agenda komende periode
Dag
Donderd.
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag

02 nov.
05 nov.
07 nov.
11 nov.
14 nov.

Datum
19.00 u.
10.00 u.
19.45 u.
18.30 u.
18.30 u.

Dinsdag
Donderd.

14 nov.
16 nov.

19.30 u.
19.45 u.

Zondag
Dinsdag

19 nov.
21 nov.

10.00 u.
19.45 u.

Zaterdag
Zondag
Zondag

25 nov.
26 nov.
26 nov.

18.30 u.
10.00 u.
16.30 u.

Zondag
Dinsdag

03 dec.
05 dec.

10.00 u.
19.45 u.

Tijd
Wat/wie
Allerzielenviering, in Vaassen, pastor Kantoci
Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom
Sociaal Kafhé
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Daggenvoorde
Eucharistie en algemene ziekenzalving, in Epe.
pastoor Daggenvoorde
Denktank, in Epe
Kijken met andere Ogen,
De kerk als Klooster, in Epe, Gebouw Antenne,
zie ook elders in deze nieuwsbrief
Woco viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Avond met Zin, ds. A. Schiebaan over militair
geestelijke verzorging tijdens uitzending
Woco viering, in Vaassen, pastor Vroom
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Thomasviering, in Epe,
In de Grote of St. Maartenskerk
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Sociaal Kafhé, in het teken van Sint Nicolaas

Overleden
In verband met Allerzielen vermelden we de overledenen van het afgelopen jaar.
- Helga IJspeert- Zweber
- Gerritje Wezenberg- van Rijssen,

- Theodora Louise Hendriks-Beekman,

- Geertruida Maria Cornelia Dieleman-te Kolsté,

- Margaretha Anna Johanna Bonhof- Geling,

- Wilhelmus Petrus Maria van Hout

- Elizabeth Maria Josiena Grote-Verkleij

- Eleonora Maria Drabbe-Kuynders
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Verder is Hetty van Loon overleden. Zij was parochiaan van Epe en was vele jaren
een van de leerkrachten van de St. Bernardusschool. Ze woonde daarna in
Eindhoven.
Mogen zij allen rusten in vrede.

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 het secretariaat van R.K. Geloofsgemeenschap H.
Martinus Epe- Heerde, Postbus 137, 8160 AC EPE, telefoon 0630-012077 of via
mart.epe@hetnet.nl.

Gezamenlijke ziekenzalving:
Op dinsdag 14 november zal tijdens de Eucharistieviering om 18.30 uur in de v.d.
Hulstschool in Epe, de gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden. Pastoor
Daggenvoorde zal daarin voorgaan.
In welk licht kunnen we deze gebeurtenis zien? De betekenis van de ziekenzalving,
of zoals vanouds bekend, het sacrament van de zieken, is een bron van kracht.
Wanneer we last van kwalen krijgen of ouder worden, merken we dat we zwakker
worden, dat we minder kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren.
Dat is geen gemakkelijk proces. We hebben extra kracht en inzicht nodig om te
ontdekken wat het betekent om “leven in al zijn volheid” te hebben. In deze situatie
kan de ziekenzalving de kracht van Gods aanwezigheid geven.
De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen. “Vreest niet”, zegt Jezus
meerdere malen tegen zijn dierbaren. Het kan een steuntje in de rug betekenen voor
alle moeite die we kunnen hebben met beperkingen, om te gaan met de lasten van
ziekte, met de onzekerheid over het verloop van kwalen. Wij hoeven dat niet alleen te
dragen. We mogen er op vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze
situatie niet ten onder zullen gaan.
Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een sacrament voor onderweg, als
bemoedigend gebaar van de kerk voor ouderen, voor zieken.
In onze geloofsgemeenschap vieren we dit sacrament jaarlijks. Het betekent dat u
ieder jaar opnieuw dit sacrament kunt ontvangen. Uw familieleden zijn hierbij ook van
harte uitgenodigd.
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Mocht u willen komen en geen vervoer hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw
Huis in “t Veld. Tel: 0578-616983. Zij probeert dan vervoer te regelen. Dat lukt niet
als u in een rolstoel zit.
Mocht u, of uw familie, naar aanleiding van deze brief een vraag of opmerking
hebben dan kunt u die stellen bij: Mevrouw Annemieke Buiting. Tel 0578-621823 of
e-mail: annemieke_buiting@hotmail.com
Graag tot 14 november.
Namens de pastoraatgroep Epe,
Annemieke Buiting

Avond met Zin over geestelijke verzorging en militaire
uitzendingen.
Anne Schiebaan vertelt deze avond over zijn werk als geestelijk verzorger.
Rooms-Katholieke, Protestantse en Humanistische Geestelijke Verzorging (GV)
wisselen elkaar af bij uitzendingen. Aalmoezeniers (m/v), dominees (m/v) en
raadslieden (m/v) zijn ook betrokken bij de nazorg van veteranen met moeilijkheden
via het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn, ter plekke in Doorn, maar ook landelijk met
een netwerk van GeVeërs, die zelf uitgezonden zijn geweest en die nu de dienst uit
zijn met leeftijdsontslag en hiervoor letterlijk en figuurlijk ‘pro deo’ beschikbaar zijn.
PTSS/ PTSD is een fenomeen, dat vaak pas na jaren onderkend en door de
veteraan zelf erkend wordt, met alle nare gevolgen voor relatie, gezin en omgeving,
ongeacht waar die traumatische ervaringen opgedaan zijn.
Nog steeds speelt de Tweede Wereldoorlog daarin een rol; ook de Politionele Acties
in ‘ons’ Indië zorgen nog steeds voor nachtmerries, evenals Korea, Libanon,
Cambodja, Bosnië, etc.
De GeVeër, zelf ook veteraan, kan een vertrouwensrelatie opbouwen op basis van
gedeelde ervaringen en een schakel zijn naar professionele hulp van en via het Vi in
Doorn.
Oren zijn daarbij belangrijker dan woorden…….
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U bent van harte welkom bij deze avond met zin op dinsdag 21 november die
gehouden wordt in de van der Hulstlocatie, waar u vanaf 19.15 uur van harte welkom
bent. De lezing start om 19.45 uur.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Thomasviering op 26 november over “Twijfel”.
Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met
verlangen en voor gelovigen met vragen. In
de ruimte van de sfeervolle Grote of Sint
Maartenskerk in Epe wordt in dit kader op
zondag 26 november voor de vierde keer
ruimte geschapen voor geloofservaring en
persoonlijke bezinning.
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 beleving. Er wordt gevierd aan de
hand van uiteenlopende thema’s met woorden,
teksten en muziek, maar ook met verstilling en
verbeelding.
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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 vierde Thomasviering staat stil bij onderwerpen als angst, (zelf)vertrouwen,
keuzes en verbinden en heeft als thema “Twijfel” en vindt plaats op zondag 26
november om 16.30 uur in de Grote Kerk in Epe.
Een gelegenheidskoor verleent muzikale ondersteuning.
Wie het fijn vindt om 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.

Terugblik op avond met ZIN
Op 3 oktober 2018 hield pastor Wim Vroom voor een gehoor van 25 personen een
boeiende presentatie over de patronen van onze parochie Franciscus en Clara.
e
Beider levens speelden zich af in de eerste helft van de 13 eeuw. Franciscus van
Assisi leefde van 1181 tot 3 oktober 1226 en werd op 16 juli 1228 heilig verklaard
door paus Gregorius IX. Clara van Assisi leefde van 1193 tot 11 augustus 1253.
Twee jaar na haar dood werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. Op grond
van haar visioenen werd zij in 1958 door paus Pius XII tot patrones van de televisie
e
benoemd. De 13 eeuw wordt gekenmerkt door meer mobiliteit (Marco Polo) en
opkomende handel, waardoor geld belangrijker wordt.
De vader van Franciscus was een bemiddeld handelaar en wenste dat zijn zoon hem
zou opvolgen. Franciscus had hierin geen zin, werd eerst soldaat en werd gevangen
genomen. Zijn vader kon hem vrijkopen. De volgende ingrijpende gebeurtenis voor
Franciscus was een ontmoeting met een melaatse die hij omhelsde. Hierna kreeg hij
het gevoel: Wat bitter leek, bleek zoet!”
Voldoende reden voor hem om in gebed te gaan in een vervallen kerk waarin hij
meent dat het kruisbeeld zegt: “Herstel mijn kerk.” Dus ging Franciscus met zijn
handen aan de slag doch later kwam hij er achter dat het om een geestelijke
exercitie ging. Hij wilde Jezus navolgen, het Evangelie verkondigen en in armoede
leven, bedelmonnik zijn en bidden. Hij krijgt van de paus toestemming om de naar
hem vernoemde franciscaner orde te stichten. Franciscus sterft als hij 46 jaar is. Van
hem is ook het beroemde Zonnelied waarvan het eerste couplet luidt: “Allerhoogste,
almachtige, goede Heer van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening. U
alleen, Allerhoogste, komen zij toe. En geen mens is waardig U te noemen.”
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De ouders van Clara waren van adel. Zij was de oudste dochter en voelde zich
aangetrokken, naar het voorbeeld van Franciscus, tot de armen en vroeg haar
bisschop om toestemming hiervoor. Op Palmzondag 1212 gaf hij haar toestemming
middels het overhandigen van een palmtak. Hierna vertrekt zij van huis door de
dodendeur, een definitief afscheid van haar oude leven. Zij meldt zich bij Franciscus
die heur haar afknipt als teken van een nieuw leven. Clara sticht als het ware een
nieuwe orde in het klooster bij de San Damianokerk en gaat leven in armoede,
gehoorzaamheid en kuisheid. Daarna komen er medezusters en samen bezitten zij
niet meer dan het hoog nodige om in leven te blijven. Naar het voorbeeld van
Franciscus schrijft zij ook voor haar orde een Regel die uiteindelijk door de paus
wordt goedgekeurd. Clara was streng voor zichzelf en mild voor haar medezusters
en anderen en leidde een leven van werken en bidden. Vanuit het klooster, schreef
zij ook een aantal brieven, onder andere aan Agnes van Praag, de dochter van de
koning van Bohemen. Ondanks een lang ziekbed werd Clara toch nog 60 jaar oud.

Haar leven werd gekenmerkt door Verbondenheid: toewijding aan anderen en het
volgen van de Heer; door haar Levenskeuze: weg van huis om echt thuis te komen
en ruimte te creëren in haar binnenste; door haar Grondhouding: oog te hebben voor
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anderen en te kijken met het hart; door haar Leven van alledag: bevrijd te worden
van aards bezit en zich te hechten aan de Heer en met haar keuze, aandacht en
toewijding een uitstraling te zijn voor anderen.
Kort voor haar dood heeft Clara een zegen uitgesproken waarvan de eerste regels
zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zegene en
behoede u. Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u. Hij wende zijn gelaat
naar u toe en geve u vrede.”

11 november Sint Maarten in de Grote of Sint Maarten Kerk
Op de avond van Sint Maarten komen alle kinderen uit ons dorp naar de Grote Kerk,
om het feest te vieren en daarna met de lichtjes langs de deuren te gaan.
Uit de kerk komen de kinderen naar het kerkplein, waar het Sint Maartens Gilde
vuurkorven heeft opgesteld. Hier vindt de verbranding van de briefjes plaats.
Op deze briefjes staan gebeden of intenties, die gedurende het afgelopen jaar
gedeponeerd zijn in het stiltemeubel binnen de Grote Kerk.
De predikant neemt de briefjes in ontvangst en strooit ze in het vuur. De rook stijgt op
ten hemel, waarbij de predikant een gebed uitspreekt.
Op deze wijze volgen we de traditie die plaats vindt in Jeruzalem, op de olijfberg,
waar de briefjes uit de klaagmuur worden verbrand.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, op zaterdag 11 november om
18.00 uur in de kerk en om 18.30 uur volgt dan de verbranding van de briefjes.
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Sociaal Kafhé
In deze nieuwsbrief vindt u alvast wat informatie over de Kafhé-avond van dinsdag 5
december. We gaan er dan met elkaar een ouderwetse Sinterklaasavond van maken
compleet met strooigoed, zang en misschien een presentje.
Komt u ook dit jaar, komen jullie weer dit jaar?

U mag zelfs dit jaar een schoen* inleveren (met naam), weet u nog, net als vroeger.
“ Vol verwachting klopt ons hart…”
De organisatie verheugt zich al op een grote opkomst. Iedere parochiaan is van harte
uitgenodigd voor deze avond.
Graag opgeven via de *intekenlijst of via mart.epe@hetnet.nl
*Schoen inleveren en intekenlijst *invullen kan op dinsdagavonden bij de dames van
de missiekaartverkoop, graag uiterlijk op dinsdagavond 21 november, tijdens de
Avond met Zin.
U bent deze Sint Nicolaasavond welkom vanaf 19.45 uur in de Martinuslocatie in de
van der Hulststraat 1 in Epe.
Wanneer u belemmerd wordt door weersomstandigheden, laat het ons dan even
weten. Er is vast iemand die u kan komen halen op 5 december.

De volgende sociaal kafhéavonden zijn:
Dinsdag 07 november: Ontmoeting + Missiekerstmarkt. De dames hebben
nieuwe prachtige kerstartikelen gemaakt en natuurlijk
kerstkaarten!!
Dinsdag 05 december: Een avond in het teken van St. Nicolaas.
Dinsdag 19 december: Een avond in het teken van Kerst. Informatie volg in de
nieuwsbrief van december.
Vanaf 19.45 uur tot 21.45 uur bent u van harte welkom.
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KIJKEN MET ANDERE OGEN
Door Gijs de Jong
Op donderdag 19 oktober 2017 hadden zich in het gebouw van de Antenne zo’n 50
mensen verzameld om te luisteren naar Ds. Evers over het leven en werk van Marc
Chagall (1887-1985), een Joodse schilder en glazenier.
Hoewel hij werd geboren in wat nu Wit Rusland is, heeft hij geleefd en gewerkt in Sint
Peterburg, Parijs, New York en stierf in Zuid Frankrijk in Saint-Paul-de-Vence. Hij had
die dag gewerkt, zoals hij - ondanks zijn 97 jaren - nog elke dag deed.
Kijken naar en denken over zijn kunst, schilderijen en gebrandschilderde ramen, kan
een inspiratie zijn voor ons denken als gelovige. Het bijzondere van zijn werk is dat
hij als Joods kunstenaar veel afbeeldingen maakte van Jezus als de lijdende mens.
Heel bijzonder voor een Jood vanwege het religieuze verbod op het afbeelden van
mensen, waar het Jodendom zich streng aan houdt en ook omdat het Jodendom
niets heeft met het Nieuwe Testament.
De afbeeldingen van Chagall worden gekenmerkt door de symboliek die hij heeft
‘verwerkt’ in de kleurstelling en afbeeldingen. Kortom: zijn werk geeft ons denkwerk
waarbij kennis van de Bijbel onontbeerlijk is om zijn werk op waarde te schatten.
Liefde en Vrede spelen in zijn werk een hoofdrol. Het hoogtepunt van zijn werk is
wellicht het grote raam in
de kerk te Sarrebourg,
genaamd Vrede. Veel van
zijn gebruik van symbolen
komt hierin samen:
- De kleur blauw die
verwijst naar de
schepping;
- Het kruis als boom van
het leven;
- De ladder als
verbinding tussen
hemel en aarde
(Jacob);
- Jezus als koning,
prediker en lijdend.
De avond werd afgesloten
met psalm 8, 4-9 en een
dankgebed.
Het was een mooie en
leerzame avond met stof
tot nadenken.
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Volgende lezing in het kader van “Kijken met andere
ogen.”
De werkgroep organiseert lezingen met als doel “na te denken over het gemeente –
kerk zijn in en voor de samenleving. We willen op zoek gaan naar vormen van
spiritualiteit en zingeving. U wordt van harte uitgenodigd onderstaande lezing bij te
wonen.
Plaats: gebouw Antenne. Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe
Datum : donderdag 16 november 2017.
Aanvangstijd : 19.45 uur.
Ontvangst met koffie /thee vanaf 19.30 uur.
Wij vragen, indien mogelijk, een bijdrage van € 5,- p.p.
Ds. Jeroen Jeroense houdt dan een lezing met als thema: ,,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 Dr. Jeroense, predikant in Elst en schrijver van het in 2009 uitgegeven
pamflet,, De kerk als klooster, zicht op de toekomst ” met ons in gesprek.

Nogmaals ….. van harte welkom !

Amnesty schrijfacties in november
Allereerst goed nieuws: de executie van de Amerikaan Clinton Young is uitgesteld en
de Oezbeekse mensenrechtenverdediger Azam Farmonov is na 12 jaar vrijgelaten.
In november 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!
Indonesië: organisaties voor rechtshulp aangevallen
Bijna duizend gewelddadige ‘anticommunisme’-demonstranten vielen op 17
september de instituten voor rechtshulp in Jakarta aan. Ze dachten dat er een
bijeenkomst zou plaatsvinden over de massamoorden van 1965. Tussen de 500.000
en één miljoen vermeende communisten werden toen gedood omdat het leger
beweerde dat de communistische partij een staatsgreep wilde plegen. Er is nooit een
strafrechtelijk onderzoek gestart naar deze wrede gebeurtenissen. De woedende
menigte gooide stenen naar het kantoor en honderden politieagenten. Op 18
11

september wist de politie de menigte uiteen te drijven. Een dag voor de aanval had
de politie nog een besloten bijeenkomst van overlevenden van 1965 op het kantoor
verboden. De autoriteiten doen er alles aan om dergelijke bijeenkomsten te
verhinderen. Ze willen het verleden niet oprakelen.
In de schrijfkaart roepen we de autoriteiten in Indonesië op maatregelen te treffen
zodat medewerkers van de rechtshulporganisaties veilig hun werk kunnen blijven
doen.
Saudi-Arabië: lange celstraf voor Saudische activist
Abdulaziz al-Shubaily kreeg in mei 2016 een
gevangenisstraf van acht jaar en een even lang
reisverbod. Ook mag hij niet meer publiceren op sociale
media. De aanklachten tegen hem zijn politiek
gemotiveerd en hij kreeg geen eerlijk proces.
Al-Shubaily is medeoprichter van de Saudische
Vereniging voor Burgerlijke en Politieke Rechten
(ACPRA). ACPRA is een onafhankelijke organisatie in
Saudi-Arabië die onderzoek doet naar
mensenrechtenschendingen. Ook helpt de organisatie families van politieke
gevangenen die zonder aanklacht worden vastgehouden. De autoriteiten besloten in
2013 dat ACPRA moest worden ontbonden. Inmiddels zitten bijna alle ACPRA-leden
lange gevangenisstraffen uit.
In de schrijfkaart roepen we de autoriteiten van Saudi-Arabië op om
gewetensgevangene Al-Shubaily onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
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.
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