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Laat ons allen een licht zijn voor elkaar
Met Kerst brengt schaduw niet het duister,
maar schijnt schaduw door in licht.
Licht, symbool van hoop en liefde,
op weg naar het nieuwe jaar,
bouwend aan herinneringen,
zijn we lichtjes voor elkaar.
Hans Cieremans

Rooster van vieringen:
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Zaterdag
Dinsdag

29 dec.
31 dec.
04 jan.
07 jan.
12 jan.
14 jan.
18 jan.
19 jan.
19 jan.
21 jan.
21 jan.
26 jan.
01 febr.
04 febr.

10.00 u.
18.00 u.
18.30 u.
19.45 u.
10.00 u.
18.30 u.
18.30.u.
10.00 u.
10.15 u.
19.30 u.
19.45 u.
10.00 u.
18.30 u.
17.30 u

Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Sociaal Kafhé
Eucharistie, in Vaassen, pastor Sebastian
Eucharistieviering in Epe, pastor Sebastian
Woco-viering, in Vaassen, werkgroep
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Licht op ons pad, in de St. Bernardusschool
Denktank
Sociaal Kafhé
Kanselruil, in Vaassen, ds. Visch
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Erwtensoepavond, opbrengst is voor Mobaye

Overleden
Op 14 december is overleden in de leeftijd van 93 jaar Anna Euphemia Theresia Olde
Nordkamp-Heerdink. Zij woonde sinds april dit jaar aan de W.D. van Dommelenstraat
in Heerde.
Dat zij moge rusten in vrede.




Sociaal kerstkafhé op 17 december, een verslag
Net als vorig jaar was uw correspondent op weg op de donkere Veluwe. Het was
aardedonker, je kon geen hand voor ogen zien. De regen ruiste door de bladerloze
boomkruinen en in de verte was het nostalgische geluid te horen van een
midwinterhoorn. Dit herinnerde aan het feit dat het Kerstfeest op handen was. Uw
correspondent naderde door de bossen het dorp Epe en daar, bij het beklimmen van de
Wachtelenberg, flonkerde in de verte een licht. Meerdere donkere gestaltes werden nu
zichtbaar, blijkbaar allen op weg naar dat ene lichtpunt in de duisternis.
Dichterbij gekomen bleek dit de toegang tot de Martinuslocatie van de Eper R.K.
Geloofsgemeenschap te zijn. De zaal was helemaal in kerstsfeer gebracht met lichtjes,
kaarsjes en kerstornamenten. Iedereen werd gastvrij ontvangen met warme koffie of
thee met een versnapering en zo tegen acht uur begon de kerstavond van het Sociaal
Kafhé met het ten gehore brengen van een aantal passende liederen. Daarna zongen
de aanwezigen zelf kerstliedjes, zoals o.a. Nu sijt wellecome. Ook het Stille Nacht,
Heilige Nacht klonk weer in de duisternis.
Daarna sloeg de moderne techniek toe: er werd een video vertoond van het kerstverhaal
met medewerking van een zandtovenaar op de markt van Gouda. De aanwezigen
bekeken het ademloos, het was zeer boeiend.
Vervolgens was het de beurt aan de bij ons zeer bekende nonnen Martha en Tina, die
op de van hen bekende wijze de actualiteit doornamen. Daarna trad Gijs de Jong op, die
op rijm het bijna afgelopen jaar weer in herinnering bracht.
Tot slot werd er een verrukkelijk koud en warm buffet aangericht dat de aanwezigen zich
goed lieten smaken. er was nog tijd om gezellig wat na te praten. Zo tegen tien uur
vertrokken de aanwezigen geheel in kerststemming en met een goed gevulde maag de
duisternis weer in, op weg naar huis. Kortom een zeer geslaagde avond waarvoor allen
die dit mogelijk maakten veel waardering verdienen.

Sociaal Kafhé
December was een drukke maand waar we met een glimlach op terug kunnen kijken.
Vol verwachting klopte ons hart en dit jaar heeft St. Nicolaas de “Mobayeshop” en de
winkel van Interact Contour uitgekozen als cadeautjeswinkel. We hebben daar een
mooie herinnering/memory aan en speelden allen het spel mee. De “zusters” zongen de
sterren van de hemel en voorzagen iedereen van een hapje en een drankje.
Ook de jaarlijkse kerstavond, u leest er elders meer over, heeft u misschien persoonlijk
meegemaakt en geraakt.




Na twee mooie sociaal-kafhéavonden in december zijn we vol vertrouwen begonnen
aan 2020. Onze eerste avond is op dinsdag 7 januari. Hier ligt ook een intekenlijst klaar
voor de jaarlijkse erwtensoepavond die dit keer op dinsdag 4 februari plaatsvindt. Ook
hier leest u meer over in deze krant. Noteer deze data alvast in uw agenda.
Succesvolle tradities moet je vol blijven houden, dus ook de Erwtensoepavond 2020.
Ook dit jaar organiseert de werkgroep Missie weer samen met het Sociaal Kafhé een
erwtensoepavond op dinsdag 04 februari 2020.
Wij beginnen om 17.30 uur met een aperitief en gaan om 18.00 uur aan tafel.
Waar: Martinuslocatie W.G. van der Hulststraat 1 Epe
De opbrengst is voor de missie in Mobaye. De kosten zijn 7 euro p.p.
Komt u ook en eet u mee dan het liefst voor 30 januari opgeven bij Trees Smit via 0578614588. Of noteer uw naam op de intekenlijst bij een viering of Sociaal Kafhé of meldt u
aan per per e-mail bij mart.epe@hetnet.nl

Amnesty schrijfacties in januari.
Allereerst willen de leden van de Amnestygroep gemeente Epe iedereen een gezond en
zorgeloos 2020 wensen. Daarnaast willen ze de mensen bedanken die elke maand de moeite
nemen om een handtekening te zetten onder een Amnesty schrijfkaart. Dankzij die mensen kan
de Amnestygroep elke maand honderden kaarten versturen om gewetensgevangenen vrij te
krijgen en op te komen tegen onrecht en discriminatie. En schrijven helpt wel degelijk want er
komen geregeld gewetensgevangenen vrij. De Amnestygroep Epe heeft ook in januari weer
twee schrijfacties voor u klaarliggen in de kerk.
De eerste schrijfactie gaat naar China.
De Oeigoerse Tashpolat Tiyip, academicus en directeur
van de universiteit van Xinjiang, verdween in 2017. De
Chinese autoriteiten veroordeelden hem in het geheim voor
‘separatisme’: hij zou streven naar afscheiding van de
Chinese provincie Xinjiang.
De Chinese autoriteiten voeren sinds 2016 de
onderdrukking op van de Oeigoeren, een voornamelijk
islamitische minderheidsgroep in de regio Xinjiang. Zo’n
miljoen mensen zitten opgesloten in zogenaamde
heropvoedingskampen.
Tiyip werd veroordeeld na een oneerlijk proces. Hij kreeg de doodstraf opgelegd, met een
proeftijd van twee jaar. Dat is nu twee jaar geleden. Omdat hij in het geheim wordt
vastgehouden kan hij elk moment worden geëxecuteerd.




De tweede schrijfactie gaat naar Iran.
De 29-jarige Zahra Mohammadi leidt een organisatie die
opkomt voor de rechten van Koerden in Iran, onder meer
door Koerdische taallessen te geven. Haar activisme is
waarschijnlijk de reden waarom de politie haar oppakte. Ze
beschuldigden haar van samenwerking met Koerdische
oppositiegroepen en dwongen haar een bekentenis af te
leggen. Die weigerde ze. Ze zit nog altijd vast.
Agenten in burgerkleding pakten Zahra op 23 mei 2019
thuis op en hielden haar acht dagen vast op een geheime
plek. Ze dreigden haar familieleden ook te arresteren als ze
niet zou bekennen. Zahra bleef ontkennen.
Zahra heeft maag- en darmproblemen waarvoor ze een speciaal dieet heeft en medicijnen
moet slikken die ze in de gevangenis niet krijgt. De gevangenisautoriteiten weigeren haar
naar het ziekenhuis te brengen voor onderzoek.
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.

Bidden met de Benen in Ugchelen op 8 februari
De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per
jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn.
Op zaterdag 8 februari 2020 begint de volgende wandeling om 9.30 uur in de Bronkerk,
Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen.
Het jaarthema is “Onderweg zijn” . Na een inleiding in de kerk gaan we onderweg.
U kunt de wandeling individueel of in groepjes lopen. Er is een wandeling van 10 km. en
een van 15 km. Een gedeelte van de wandeling wordt in stilte gewandeld om te
mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauzeplek om bij te
praten en de inwendige mens te versterken. Opgeven is niet nodig, een vrijwillige
bijdrage mag.
Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met: Coen van 't
Riet, tel tel. 055-5413183, coenvantriet@upcmail.nl en Henri ten Brinke, tel. 0553015015, henritenbrinke@upcmail.nl. De nieuwsbrief kunt u aanvragen op
biddenmetdebenen@gmail.com U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!

____________________________________________________________________________________
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 vonden op www.franciscusenclara.com




