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Even op adem komen……
Tja, na alle feesten, na het afscheid van de kerstboom en het kerststalletje, zelfs na
Blue Monday, is het tijd om weer even op adem te komen. Tijd om je in stilte te
bezinnen op het voorjaar, op de vasten met het voorafgaande carnaval, op de
sneeuwklokjes, de narcissen, de tulpen, de viooltjes, kortom het nieuwe leven !
‘Epifanie, de periode na kerst tot de vasten,
gaat over de verschijning van de Zoon van God,
het openbaar worden van het kind van Bethlehem
als koning van de volken, als de Messias.
Epifanie kent drie kernthema’s: de komst van de
magiërs uit het oosten die, geleid door een ster,
naar de pasgeboren koning komen,
de doop van Jezus in de Jordaan waarbij uit de
hemel klinkt ‘Dit is mijn geliefde Zoon,
in hem vind ik vreugde’,
en de bruiloft te Kana, als Jezus voor het eerst
in de openbaarheid treedt en toont wie hij is.’
Je zou kunnen zeggen dat we in deze periode
het leven van Jezus in een oogwenk voorbij zien
komen tot aan de vastenperiode, waarin we ons
gaan voorbereiden op het belangrijkste feest: Pasen.
Van kind tot jongeling,
van zoon van Maria tot de openbaring als Zoon van God.



Dit jaren hanteert de kerk voor het kerkelijk jaar de letter C. Dat betekent dat dit jaar
vooral het Lucas-evangelie centraal staat in de lezingen.
Die verhalen horen we vooral tijdens de vieringen komende maand.




Overzicht vieringen en activiteiten:
Zondag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
dinsdag
Zondag
Dinsdag

03 febr.
03 febr.
05 febr.
09 febr.
12 febr.
17 febr.
19 febr.

10.00 u.
10.00 u.
19.45 u.
18.30 u.
18.30 u.
10.00 u.
19.45 u.

Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Woensdag

23 febr.
24 febr.
26 febr.
27 feb.

18.30 u.
10.00 u.
19.45 u.
19.45 u.

Zondag
Dinsdag

03 maart
05 maart

10.00 u.
19.45 u.

Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Vormselviering, in Twello
Sociaal Kafhé
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Eucharistieviering, in Epe, pastoor Hermens
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Avond met Zin, ontwikkelingssamenwerking,
met Wiet Palmen
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Sociaal Kafhé
Kijken met andere Ogen, Kijken met je ziel
Ds. Hans Tissink uit Zwolle over Vincent van Gogh.
Gebouw Antenne bij de Regenboogkerk
Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,= gevraagd
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Sociaal Kafhé

Sociaal Kafhé:
In januari zijn er twee avonden geweest voor de parochianen om elkaar te
ontmoeten.
Deze eerste kafhéavond is er ook hard gewerkt om de brieven voor de aktie
kerkbalans 2019 verzendklaar te maken en zo werd de Martinuslocatie deze avond
voor meerdere doeleinden gebruikt.
In een lied (MERCI Martha) werd gezongen dat dit geen honderd miljoen zal gaan
opbrengen máár dat de aktie kerkbalans ons allen wel sympathiek is. Van harte
aanbevolen!

Op 29 januari is er in samenwerking met de missiegroep een erwtensoepavond
gehouden. De opbrengst zal ten goede komen aan Mobaye. We hebben met smaak
ons buikje rond gegeten, de erwtensoep en het dessert smaakte weer goed, dank
aan de organisatie en Trees! Mede door de heerlijke soep is het mooie bedrag van
€ 270,= bijeengebracht voor de missie, hartelijk dank allemaal!
In februari bent u weer welkom op de eerste en *derde en extra vierde dinsdag, op 5
en 19 en 26 februari. De eerste kafheavond in maart is dinsdag 5 maart.
*De derde dinsdag, 19 februari, geven we podium aan ” Avond met Zin.” Elders in
de nieuwsbrief leest U meer over de de inhoud van deze avond.



Avond met Zin:
Ontwikkelingssamenwerking door Wiel Palmen.
Wiel Palmen is in de regio Twello en Deventer bekend van de stichting El Mundo
Nepal, van zijn betrokkenheid bij Nepal en Thailand, van zijn professionele manier
van ontwikkelingssamenwerking en van zijn boek 'Nepal meer dan de Himalaya'.
Maar wie is hij zelf? Waar komt zijn betrokkenheid bij ontwikkelingslanden vandaan?
Wat is zijn persoonlijke verhaal, hoe groeide hij op, wat was zijn werk, en wat
inspireert hem?
U zult ontdekken dat hij niet alleen een duidelijke visie op ontwikkelingssamenwerking heeft, maar dit ook in praktijk weet te brengen.
Daarnaast is hij thuis in de christelijke cultuur waarin hij is opgegroeid, maar weet hij
ook veel te vertellen over de boeddhistische cultuur, waar hij een tijd deel van uit
maakte.
Hij vertelt zijn boeiende en inspirerende verhaal op dinsdag 19 februari in het kader
van de Avonden met Zin in de van der Hulstlocatie aan de van der Hulststraat 1 in
Epe.
Dan is er ook alle gelegenheid om hem vragen te stellen.
De avond begint om 19.45 uur, u bent welkom vanaf 19.15 uur. De entree is een
vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en thee.



Wiel Palmen te midden van vrouwen uit Haripur, dalits, onaanraakbaren.





Overleden:
-

-

Op 14 december is overleden in de leeftijd van 71 jaar Marinus Johannes
Gerhard Brölman. Hij woonde met zijn echtgenote aan de Bergweg in Epe.
Op 22 december is overleden in de leeftijd van 91 jaar Gerritje KoerhuisToorn. Zij woonde in Brinkhoven in Heerde.
Op 29 december is onverwacht overleden Antonie de Koning, lid van het Sint
Maartensgilde, in de leeftijd van 72 jaar. Hij was weliswaar niet katholiek maar
had toch een warme belangstelling voor het reilen en zeilen van onze
geloofsgemeenschap. We mochten hem regelmatig in onze Martinuslocatie
begroeten.
Zijn uitvaart was op 4 januari in de Regenboogkerk. Aansluitend is zijn lichaam
in besloten kring gecremeerd.
Op 13 januari is overleden in de leeftijd van 82 jaar, Antonia Hagenaars. Zij
woonde aan de Korteslag in Heerde.






“Kijken met je ziel”
De werkgroep “Kijken met andere ogen “ heeft weer een interessante lezing in petto.

Heilig kijken met Vincent van Gogh
Onder deze titel schreef ds. Hans Tissink een boekje over de beroemde schilder
Vincent van Gogh.
Aanvankelijk wilde Van Gogh predikant worden, maar dat mislukte.
In 10 jaar tijd schilderde hij tal van werken die nog steeds de ziel van velen weet te
raken. Wat bezielde Van Gogh? Hoe neemt hij ons mee in de wereld van de
spiritualiteit?
Ds. Tissink uit Zwolle zal aan de hand van verschillende schilderijen iets vertellen
over het leven en de ‘zielzorg' van deze bijzondere kunstenaar en ziener.
Tijd en plaats :
Woensdag 27 februari 2019
Ontvangst met koffie om 19.3o uur.
Aanvangstijd: 19.45uur.
Adres: Gebouw Antenne, Dr. Van Voorthuysenstraat 6 in Epe.
Wij vragen ,indien mogelijk, een bijdrage van € 5,= p.p.
Voor informatie:
0578- 620098.

Amnesty schrijfacties in februari
In februari heeft de Amnestygroep Epe weer twee
schrijfacties die voor u klaarliggen in de kerk.
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 Vietnam.
De Vietnamese mensenrechtenverdediger Trần Thi
Nga is niet veilig in de gevangenis. Ze werd bijna 2 jaar geleden opgepakt voor haar
deelname aan een protestactie waarin de overheid opgeroepen werd maatregelen te
nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfabriek gif in zee dumpte.
Ze kreeg 9 jaar cel en 5 jaar huisarrest. In de gevangenis werd ze aangevallen.



Zeer waarschijnlijk in opdracht van de gevangenisdirecteur. Ook werd ze in de
gevangenis meermaals in elkaar geslagen door medegevangenen. Ze dreigden haar
zelfs te vermoorden.
De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk straffen. Ook mag ze
geen bezoek ontvangen omdat ze geen bekentenis wil afleggen.
- De tweede schrijfactie gaat naar Burundi.
Mensenrechtenverdediger Germain Rukuki werd in
april dit jaar veroordeeld tot 32 jaar celstraf omdat hij
streed tegen marteling in Burundi. Dit is een absurd
lange straf!
Rukuki zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid
hebben bedreigd’, omdat hij zich als werknemer van
de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi
inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde
hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende
beweging’. Maatschappelijke organisaties worden in
Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een politieke crisis uitbrak.
President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te stellen.
Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land
ontvlucht. Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd
en vervolgd na valse aanklachten.

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




