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Locatieraad
Pastor Wim Vroom ziek
Wim Vroom moet het de komende maanden wegens problemen met zijn gezondheid, rustiger aan doen, waardoor hij tot de vakantieperiode niet actief kan zijn voor
onze parochie.
We wensen Wim een voorspoedig herstel.

Martinusdag uitgesteld
De Martinusdag die aanvankelijk eind mei zou plaatsvinden is uitgesteld en zal nu
na de vakantieperiode plaatsvinden.
Hiertoe heeft de locatieraad in goed overleg met de commissie die de Martinusdag
organiseert en de pastores besloten.
De dag is uitgesteld om de volgende redenen:
-1De ziekte van Wim,
-2Eind mei zijn een behoorlijk aantal trouwe parochianen afwezig,
-3Voorkomen dat het pastoresteam extra zou worden belast als de dag toch in
mei plaats zou vinden.
Zodra de nieuwe datum van de Martinusdag bekend is, wordt u hierover
geïnformeerd.

Avond met Zin op 16 mei!
In de digitale versie van de laatste nieuwsbrief staat dat de volgende avond met Zin
plaats zal vinden op 6 juni.
Dat is niet juist doordat deze verplaatst is naar dinsdag 16 mei.
In de papieren versie van de nieuwsbrief staat de datum wel juist vermeld.
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De invulling van deze avond zal worden verzorgd door pastor Ivan Kantoci met als
titel “”God in mijn dorp”".
Hij zal dan vertellen over zijn gelovige levensloop en hoe het parochieleven in zijn
geboorteplaats Pregrada in Kroatië er het afgelopen jaar uitzag.
Bovendien zal hij hierover beelden laten zien.

U bent 16 mei vanaf 19.15 uur van harte welkom in de van der Hulstlocatie en de
presentatie start om 19.45 uur.

Overlijden
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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