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Nieuwsbrief nr. 5, mei 2019.
Verzet
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden.
Zoals storm met zacht geritsel in de tuin.
Of de kat die de kolder in z’n kop krijgt.
Zoals brede rivieren met een kleine bron,
verscholen in het woud.
Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer,
die de sigaret aansteekt.
Zoals liefde met een blijk, een aanraking,
iets dat je opvalt in een stem.
Jezelf een vraag stellen,
daarmee begint verzet.
En dan die vraag aan een ander stellen.
Remco Campert

Vanuit locatieraad en pastoraatsgroep:
Pastoraal team
De volgende twee mensen maken voortaan ook deel uit van ons pastoraal team:
--Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst is diaken, en verantwoordelijk voor het profiel
Diaconie. Hij is bereikbaar via 06-16912727 of via r.dashorst@rkapeldoorn.nl .
--Mariska Litjes is medewerkster kindercatechese. Zij is bereikbaar via 055-5266500
of via kindenkerk@rkapeldoorn.nl .

Overleden:
Op 7 april is overleden Lucia Maria Stokman-Geurtz in de leeftijd van 85 jaar.
Zij woonde in de Meidoornstraat in Epe.
Op 21 april is in de leeftijd van 84 jaar overleden Hendrika Johanna Harleman-Gorkink.
Zij woonde aan de Dalenweg in Emst.



Rooster van kerkdiensten en activiteiten
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zondag
Dinsdag

Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Sociaal Kafhé
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Denktank
Sociaal Kafhé
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Denktank
Hemelvaartsdag, Eucharistie, in Twello,
pastoor Hermens
02 juni 10.00 u. Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
04 juni 19.45 u. Sociaal Kafhé

05 mei
07 mei
11 mei
14 mei
19 mei
21 mei
21 mei
25 mei
26 mei
28 mei
30 mei

10.00 u.
19.45 u.
18.30 u.
18.30 u.
10.00 u.
19.30 u.
19.45 u.
18.30 u.
10.00 u.
19.30 u.
09.00 u.

Sociaal Kafhé
Even een terugblik op 16 april in de Goede week.
Wat maakte deze avond voor velen zo indrukwekkend?
-De inhoud van de overwegingen…
-De lezingen uit het Oude en Nieuwe testament…
-De momenten van stilte….
-De samenzang…
-Het begeleidende pianospel…
-Het aantal aanwezigen…
-Alweer de 5e passievond…
-Het lied van Martha en Tina “Mag ik dan bij U”…
Deze avond in de vastentijd bleek als voorbereiding op het Paasfeest
bij uitstek een moment om na te denken... te hernemen.
Onze volgende sociaal kafhéavonden zijn 7 mei en 21 mei.
Van harte welkom tussen 19.45 uur en 21.45 uur.
Er staat ook een cabaretavond gepland voor en met
parochianen, dus noteer alvast dinsdag 18 juni in uw
agenda als u een vrolijk avondje uit wilt.

Opbrengst sobere maaltijden
De secretaries van de Raad van Kerken Epe deelt mede dat de opbrengst van de
collecte bij de sobere maaltijden een totaalbedrag van € 430,50 heeft opgeleverd.
Dit bedrag wordt overgemaakt naar de voedselbank.
Per kerk was de opbrengst als volgt:
Regenboogkerk
€ 130,00
Goede Herderkerk
€ 95,00
Grote Kerk
€ 96,50
RK Geloofsgemeenschap H.Martinus € 109,00




Amnesty schrijfacties in mei
Vooral in de maand mei, waarin we in Nederland onze eigen vrijheid vieren, realiseren we ons
weer extra hoe belangrijk vrijheid is: de vrijheid om te zijn wie je bent en de vrijheid om voor je
mening uit te komen. Daarom heeft de Amnestygroep Epe ook in mei weer twee schrijfacties
voor u klaarliggen in de kerk. Want vrijheid is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn nog genoeg
landen waar we op moeten komen voor gewetensgevangenen. Dankzij alle mensen die
meedoen aan de schrijfacties kan de Amnestygroep gemeente Epe elke maand honderden
kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te krijgen. En schrijven helpt wel degelijk want
er komen geregeld gewetensgevangenen vrij.
De eerste schrijfactie gaat naar de Vietnam, waar de activist Huynh Truong Ca vijfeneenhalf
jaar onder zware omstandigheden vastzit. Hij moest de gevangenis in omdat hij wilde
deelnemen aan een vreedzame demonstratie en kritiek had op de regering. Hij lijdt aan een
longziekte, heeft maagproblemen, hoge bloeddruk en diabetes. In de gevangenis krijgt hij niet
de medische zorg die hij nodig heeft. Afgelopen maart werd hij bovendien overgebracht naar
een gevangenis 250 kilometer bij zijn familie vandaan. Het is voor zijn familie bijna onmogelijk
hem te bezoeken en zijn medicijnen te brengen. In de schrijfkaart vraagt u om zijn onmiddellijke
vrijlating.
De tweede schrijfactie gaat naar EquatoriaalGuinea, waar de politie jongerenactivist Joaquín Elo
Ayeto zonder duidelijke reden heeft gearresteerd.
Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij
gemarteld: hij werd in elkaar geslagen en aan zijn
handen opgehangen. Amnesty maakt zich ernstige
zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de
gevangenis. Ayeto is lid van een oppositiepartij en
verbonden aan een platform dat opkomt voor de
rechten van jongeren. Hij werd al eerder opgepakt
vanwege zijn werkzaamheden.

Het is beter een kaars te ontsteken, dan de duisternis te vervloeken
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.

Een verhaal voor kinderen (en volwassenen).
De draak en de vuurvlieg.
Er was eens een draak, een echte, eentje die vuur kon spuwen.
Dat deed hij met verve, vooral als hij onrecht zag.
Zo legde hij het huis van een inbreker in de as.
Jammer voor de huizen van de buren die ook afbrandden.
Een andere keer zag hij een rover in het bos.
Hij brandde alle bomen plat.
Weg was die rover.
Het bos trouwens ook.
Dat ging wat ver.
Maar vuur tegen onrecht is heilig vuur, vond de draak.




De vuurvlieg meende dat het te veel van het goede was.
Zijn vuur zorgde voor een beetje licht in het donker.
Een klein teken van hoop, noemde hij dat.
Ook dat was heilig vuur.
Dit vuur vond de draak te weinig van het goede.
De draak en de vuurvlieg hebben er lang over gepraat.
Ze praten nog steeds.
Wie er gelijk heeft, is nog altijd niet duidelijk.

_________________________________________________________________________________
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.
Veel informatie is ook te vinden op www.franciscusenclara.com




