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Het tapijt van het leven
God, de hoogten vol rotsen, de weiden vol sappig gras.
de dampende paarden, de liefde van de mensen,
ze zijn allemaal lid van eenzelfde familie
In het kabbelende water klinkt de stem van onze voorouders.
De waterstroompjes zijn onze broers, ze stillen onze dorst.
De lucht is kostbaar voor de rode mens,
want alle levende wezens delen dezelfde adem,
dieren, bomen zowel als mensen.
God, leer ons en onze kinderen dat de aarde onze moeder is.
Als mensen haar bespuwen, spuwen ze op zichzelf.
De aarde is niet van de mensen, de mens is van de aarde.
Het tapijt van het leven werd niet door de mens geweven;
hij is er slechts een draadje van.
U, God, staat boven alles.
Gebed van Indianen uit Noord-Amerika




Overzicht vieringen en activiteiten:
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
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Dinsdag
Vrijdag
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26-03
29-03
31-03
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10.00 u.
19.45 u.
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Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Sociaal Kafhé
Aswoensdag, Eucharistie in Vaassen,
pastor Sebastian
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Catechesebijeenkomst, St. Bernardusschool
Eucharistieviering, in Epe, pastor Sebastian
Eucharistie, in Vaassen, pastor Sebastian
Denktank
Sociaal Kafhé
Sobere maaltijd, Regenboogkerk
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Taizéviering, Raad van Kerken Epe, in de Grote
of St. Maartenskerk
Avond met Zin, lezing door Pier Slump
Sobere maaltijd, Goede Herderkerk
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Sociaal Kafhé
Sobere maaltijd, Grote of St. Maartenskerk

Avond met Zin:
Op dinsdagavond 26 maart zal Dr. Pier Slump op onze Martinuslocatie W.G. van der
Hulststraat 1 Epe om 19.45 uur een presentatie houden, getiteld: Copernicus, de
Einstein van de 16e eeuw.
Copernicus was de Poolse wiskundige, arts, theoloog, jurist en sterrenkundige die
bekend werd door zijn heliocentrische theorie van het zonnestelsel, de theorie die er van
uit gaat dat de zon het middelpunt van het zonnestelsel is.
Dr. Pier Slump zal niet alleen aandacht besteden aan de nieuwe blik op de plaats van
de aarde in het heelal maar ook wat dit toen betekende op theologisch en godsdienstig
gebied. Dr. Slump kennende wordt het weer een interessante avond.
U bent welkom vanaf
19.45 uur. Uw vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.

Bij de foto’s, voor alle
zekerheid:
Links: Copernicus.
Rechts: Dr. Slump




De werkgroep Missie:
Het blijft een tijd van enorme spanningen in Mobaye.
De twee terreurgroepen, de Seleka-Rebellen en de Anti-Balaka-Militie vechten nog
steeds hun strijd over de hoofden van de plaatselijke bewoners uit.
En zij, de mensen van Mobaye, zijn het grootste slachtoffer hiervan, want hun weinige
bezittingen worden met grote regelmaat geplunderd en hun huizen in brand gestoken.
Als je het regelmatig toegestuurde verslag van pater Olaf leest kun je alleen maar
enorme bewondering hebben voor deze man en zijn helpers.
Zij en de mensen van Mobaye hebben elke keer weer de moed om het vernielde op te
bouwen.
En daarvoor hebben zij onze (financiële) steun nodig , het is eigenlijk het enige wat wij
van hieruit voor onze zusterparochie in Mobaye kunnen betekenen. Maar daarmee laten
wij hun wel weten dat zij op onze steun kunnen blijven rekenen.
Het is dan ook fijn om te kunnen vaststellen dat Epe Mobaye niet vergeet en dat in 2018
door ons allen weer een mooi bedrag is bijeengebracht.
Verkoop kaarten en diverse cadeaus
Opbrengst erwtensoepavond
Diverse giften

€ 1234,€ 250,€ 1560,=======
Een totaal bedrag is overgemaakt van € 3044,Wij blijven doorgaan met de verkoop van kaarten want er zal veel geld nodig zijn in
Mobaye om alles wat is vernield te herstellen en te zorgen dat de kinderen naar school
kunnen blijven gaan. Op de dinsdagavonden tijdens het Sociaal Kafhé
staat er altijd een collectie kaarten klaar om uw keuze uit te maken. Ook op zondagmorgen en dinsdagavond na de vieringen kunt u uw aankoop doen. Uw donaties blijven
natuurlijk ook van harte welkom op rekening NL68 ABNA0531886905 t.n.v.
paters v.d. H .Geest, tnv B. van Breen.
De mensen van Mobaye rekenen op u.

Overleden:
Op 28 januari is overleden in de leeftijd van 87 jaar Maria Behrendt.
Zij woonde sinds augustus vorig jaar aan de Sint Antonieweg.
Op 30 januari is overleden Yvonne Marijke Streppel-Steenweg in de leeftijd van 50 jaar.
Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Tongerenseweg.




TAIZÉ viering op zondag 24 maart
Op zondagavond 24 maart om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote
Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor W.
Vroom. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom gebeden
en aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé
traditie.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor dat,
voorafgaande aan de dienst, vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat
onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven via i.heij@live.nl. Graag vermelden bij
welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en
soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in
'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de viering wordt in de Grote
Kerk nog even ingezongen. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen
en op velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Samen op weg naar Pasen
Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden
op vier vrijdagen tijdens de vastentijd
in vier kerken in Epe.
De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen)
hierbij van harte uit.
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning.
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om gelouterd het
lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te
vieren.
Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?!
Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid
en het samen optrekken als Christenen op weg naar Pasen.
Wij hopen op inspirerende ontmoetingen! Tijdens de maaltijd staan we stil bij het
(jaar)thema voor 2019: “ Aan tafel met Jezus…”
De deur zal om 18.00 uur opengaan. De maaltijd start om 18.30 uur
• op 22 maart in de Regenboogkerk/De Antenne aan de Voorthuysenstraat,
• op 29 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg,
• op 5 april in de Grote Kerk aan de Beekstraat,
• op 12 april in de RK Martinuslocatie aan de v.d. Hulststraat 1.
In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag
voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:
• voor 22 maart bij: Lee de Kool, tel.: 0578 – 62 10 37
• voor 29 maart bij: Ammy van de Velde, tel.: 0578 – 61 50 56
• voor 5 april bij: Hermien Makaske, tel.: 0578 – 61 27 00
• voor 12 april bij: Plony Epping, tel.: 0578 – 61 19 07



Per maaltijd kunnen + 30 gasten worden ontvangen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.
De meeropbrengst s voor de plaatselijke voedselbank.
*op alle vier locaties. U kunt dus ook gezellig in een van de andere kerken aanschuiven!

Excursie naar Sjoel Elburg

Meet & Connect
U heeft vast wel eens van Stichting
Present gehoord, die de verbinding
maakt tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daardoor
geholpen kunnen worden.
In de gemeente Epe wonen nieuwkomers, mensen die oorspronkelijk niet
uit Nederland komen maar wel een
verblijfsvergunning hebben om in
Nederland te blijven wonen. Deze
mensen zijn hard bezig de Nederlandse
taal en onze cultuur te leren kennen.
Present heeft een nieuw project: ‘Meet & Connect’ om de ontmoeting met deze
nieuwkomers tot stand te brengen.



Met het project ‘Meet & Connect’ wil Present de verbinding maken tussen Nederlandse
gezinnen en nieuwkomers. Dit doen ze door inwoners uit Epe, Vaassen, Emst en Oene
in contact met elkaar te brengen. De gezinnen/personen worden voor een periode van
één jaar aan elkaar gekoppeld. In dit jaar is er regelmatig contact en worden er dingen
ondernomen, zoals een berichtje sturen, koffie drinken of samen boodschappen doen.
Om meer bekendheid te geven aan het project organiseert Present op maandag 25
maart a.s. een informatieavond. Zij nodigen u graag uit. De informatieavond zal
plaatsvinden in de Regenboogkerk, Dr. van Voorthuysenstraat 6 in Epe. Inloop vanaf
19.00 uur, de avond start om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Arnold Spierenburg (06-23571191) of Margreet de Jonge (06-44193357) van
Present Epe-Heerde.

Amnesty schrijfacties in maart
In maart 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 van
de 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 India. Daar zit een
journalist vast voor kritische Facebookbe-richten. Vorig jaar
werd journalist Kishorchandra Wangkhem twee keer
gearresteerd voor Face-bookberichten waarin hij kritiek
uitte op de regering. Hoewel hij beide keren op borgtocht
vrijkwam, pakten de autoriteiten hem weer op. Volgens hen
is hij een gevaar voor de nationale veiligheid.
De tweede schrijfactie gaat naar China. De Chinese
autoriteiten pakten de prominente activist en advocaat Gao
Zhisheng in augustus 2017 op. Waar en waarom hij wordt
vastgehouden is nog altijd niet bekend. Mogelijk pakten de
autoriteiten hem op vanwege een interview dat hij gaf
waarin hij kritiek uitte op de communistische partij en
president Xi Jinping. Een maand later bevestigde een
overheidsambtenaar dat Zhisheng in Beijing werd
vastgehouden. Daarna heeft zijn familie geen nieuwe
informatie meer gekregen.
Zhisheng werkte als advocaat aan zaken van Falun Gongbeoefenaars. Ook verdedigde hij mensen die ter dood waren veroordeeld. Hij werd
vanwege zijn werk eerder onder huisarrest geplaatst en vastgezet in geheime detentie.
Hier werd hij gemarteld.
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




