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Van de locatieraad
Vanuit Pastoraatgroep en Locatieraad (Annemieke Buiting, Sjaak Thijssen en Plony
Epping) een kort woordje in deze nieuwsbrief over dat virus dat mensen over de gehele
wereld nu zo enorm bezig houdt.
Aan de ene kant worden we – de een meer dan de ander – behoorlijk beperkt in onze
contacten, in onze vrijheden. Soms lastig, vaak verdrietig helaas.
Maar aan de andere kant zie je ook steeds meer lieve en creatieve initiatieven ontstaan
om de mensen in onze omgeving toch bij te staan en een hart onder de riem te steken.
Variërend van kaartjes en boodschappen-acties dóór schoolkinderen, tot ‘Zet een beer
voor je raam’ vóór schoolkinderen. Van mensen die telefonisch elkaar weten te vinden
tot mensen die via internet, skype en beeldbellen elkaar toch in het vizier houden.
Ook onze pastores dragen een creatief steentje bij: u kunt wekelijks de
Eucharistieviering* volgen via www.franciscusenclara.com. Daar kunt u op het knopje
Kerk-TV Loenen klikken, nogmaals op de foto en dan vindt u niet alleen de vieringen
van de afgelopen weken, maar kunt u ook een aantal maanden terugkijken en zo
meevieren in minder zorgelijke tijden. Ook vindt u daar dagelijks een bemoedigende
boodschap van één van de pastores. Een aanrader om regelmatig eens te bekijken.
Een gebed van de afgelopen week – geplaatst door diaken Ronald Dashorst – vindt u
hieronder.
En onze nieuwsbrief-werkgroep draait op volle toeren om u – al dan niet via extra
berichten – op de hoogte te houden.



Zit u veel thuis en bent u niet handig op internet, vraag dan of de mensen die u nu nog
wel bezoeken u behulpzaam kunnen zijn met het bedienen van een I-pad/tablet
computer. Het is echt heel eenvoudig om de website van de Franciscus en
Claraparochie te vinden. En op die site vergt het slechts één of twee klikken om de
diensten te volgen en de berichten van de pastores te lezen.
En stelt u het op prijs om eens gebeld te worden door iemand vanuit de
geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde, schroomt u niet en geef dat op bij:
Annemieke Buiting (tel. 0578-621823), Sjaak Thijssen (0578-621285), Plony Epping
(0578-611907/611722) of via de locatietelefoon: 06-30012077 (hier kunt u eventueel
een boodschap inspreken). Wij kijken dan of we u ook met anderen in contact kunnen
brengen.
Blijf gezond! Dat is de kreet waarmee velen momenteel een bericht of contact afsluiten.
En dat willen we u hier ook toewensen.
Blijf gezond! Houdt moed. En blijf omzien naar elkaar!

Trouwe God,
geef ons de wijsheid en de kracht om met elkaar een weg te vinden naar
het Licht, naar de morgen die komen zal.
Help ons niet in onze angst te verdrinken, maar ons hart open te houden
voor U God en voor onze naaste, om lief te hebben.
Geef troost en kracht aan de mensen die ziek zijn, die eenzaam zijn, die
zich buitengesloten voelen en angstig zijn.
Geef kracht en uithoudingsvermogen aan de mensen die zich inzetten in de
zorg voor anderen.
Laat ons delen met elkaar en bevrijdt ons van de angst tekort te komen.
Geef vrede in onze harten.
Maak ons een liefdevol cordon van mensen die als één groep immuniteit
opbouwen om de kwetsbaren onder ons te beschermen.
Help ons daarbij God, dat vragen wij in naam van uw Zoon, onze Heer en
Broeder, Jezus de Christus, amen.
*PS: uit Vaassen hebben wij een aantal misboekjes gekregen: van 29 maart, 5
april/Palmzondag, 12 en 13 april/Pasen en 19april. Deze boekjes kunt u op (laten)
halen bij Plony in de kookwinkel of even bellen : 611 722 dan worden ze bezorgd.





Rooster van vieringen:
In het blad van de Emmaüsparochie in Apeldoorn staat dat de volgende vieringen in
Loenen via internet gestreamd worden:
- 05 april, Palmzondag 10. 00 u.
- 09 april, Witte Donderdag 19.00 u.
- 10 april, Goede Vrijdag, 15.00 u. Kruisweg
- 10 april, Goede Vrijdag, 19.00 u.
- 11 april, Paaswake, 21.00 u.
- 12 april. 1e Paasdag, 10.00 u.









Sociaal Kafhé
Nabijheid op afstand, dat is wat het sociaal kafhé jullie biedt in deze nieuwsbrief. De
gewoonte om een lied te zingen met een leuke en/of kritische tekst mogen jullie nu zelf
gaan zingen of lezen.
Veel plezier en blijf vertrouwen!

(Sociaal kafhétekst d.d. 19-03-2020)
Thuis heb ik al een ansichtkaart
Waarop een tekst, ik lees bedaard:
“Even een groet, het ga je goed!”….
Even contact, het is toch iets
Je zwaait naar iemand op de fiets
Achter het raam vandaan, dit moet
Ons dorp, ik weet nog hoe het was
Als ik met mijn boodschappentas
Loop door de Hoofdstraat hier in Epe
Dat is nu even niets voor mij
Coronavirus komt voorbij
en houdt mij “in de grepe”

Ja, langs de huizen hier in Epe
Zie ik maar weinig mensen gaan
Het virus heeft ons in de “grepe”
Liever niet meer naar buiten gaan
Naar binnen gaan mogen we wel
Een tijd van inkeer, ‘t is geen spel
Zo heeft dit ook zijn goede kant…
In deze veertig dagen tijd
Voeren we wereldwijd een strijd


(Melodie: Het dorp – Wim Sonneveld)

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk een kar met
paard
Een slagerij J. van der Ven…..
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogst waarschijnlijk
niets
Maar het is waar ik geboren ben.
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen

En langs het tuinpad van mijn
vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat’t nooit voorbij zou gaan
Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg….
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goede weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz en wonen
in betonnen doze

Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En het dressoir met plastic rozen

Corona voelt ons aan de tand
Zo heeft, alles zijn eigen tijd
En wordt de opdracht wereldwijd
Elkaar te zoeken, ondanks mijden
De mailbox die loopt barstensvol
De telefoon die slaat op hol
We kunnen onze schuld belijden

En langs het tuinpad van mijn vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat’t nooit voorbij zou gaan
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en beatlehaar
En joelt wat mee met beat-muziek
De nieuwe tijd net wat u zegt
Ik weet het is hun goeie recht
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtje springen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen

Al duurt dit misschien vele weken
Leg al uw noden bij de Heer
En zijn de maanden straks verstreken
Dan zien wij elkaar zeker weer
Geen dorpsjeugd klit meer bij elkaar
Nee, velen tonen een gebaar
Kan ik een boodschap voor u doen?
Nu het corona wordt beslecht
Een nieuwe tijd net wat u zegt
We slaan de handen in elkaar
Franciscus,Clara zit op slot
Maar ons vertrouwen ligt bij God
Al worden Missen afgeblazen
We zijn ver weg, maar toch dichtbij
En eet gerust ook een paasei
Sociaal kafhé wenst: Zalig Pasen!

Toen ik langs het tuinpad van mijn
vader
De hoge bomen nog zag staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan



Kafhee- tje blijft even gesloten
Maar open staan we voor elkaar
En heeft u van dit lied genoten
Zing dan opnieuw, maak een gebaar

Overleden:
We hebben geen bericht van overleden parochianen.
Laten we daarom denken aan de ruim 1000 slachtoffers van het Coronavirus.
Dat zij mogen rusten in vrede…….






Het volgende bericht is afhankelijk van de dan geldende regels in
verband met het coronavirus
Lunchgebed in de Grote Kerk

Druk, druk, druk…. Zo ziet ons leven er tegenwoordig uit. Tijd om zonder haast in de
Bijbel te lezen, is er bijna niet. Laat staan tijd om te luisteren, om stil te zijn in Gods
aanwezigheid.
Herkenbaar?
Vanaf vrijdag 1 mei is er wekelijks de mogelijkheid daar verandering in te brengen. Er
is dan een ‘lunchgebed’, om 12.30 uur in de Grote Kerk. In de Gerfkamer, waar nu ook
het stilte centrum is, staan stoelen in een kring. De deelnemers luisteren samen naar
een Bijbelgedeelte. Daarna zijn we stil en laten de woorden op ons in werken. Biddend
lezen zou je dat ook kunnen noemen. Hoewel we dit samen doen is de ervaring dat
tijdens de stilte Gods woord heel persoonlijk in ons hart kan landen. Het gaat dus niet
om Bijbelstudie, maar meer om een ontmoeting.
Voorlopig hebben we vier momenten hiervoor gereserveerd: vrijdag 1, 8, 15 en 22 en
29 mei, van half één tot kwart over één. Opgave vooraf is niet nodig. U betreedt de
kerk via één van de ingangen en vindt de deur naar de Gerfkamer geopend in het
midden van de kerk.
Het lunchgebed is een oecumenische activiteit onder de paraplu van de Raad van
Kerken
Dit bericht moest al vroeg de deur uit, mocht er tegen die tijd nog twijfel zijn of het door
gaat, kijk dan op de website van de Raad van Kerken in Epe.
Egbert Dijkgraaf, Caroline Oljans, Ds. Dineke van de Wetering





Amnesty schrijfacties in april
Ook al zitten we middenin een onzekere en onrustige tijd vanwege het coronavirus, we blijven
doen wat we altijd doen: regeringen en bedrijven die mensenrechten schenden in de gaten
houden en aanspreken. Want helaas stoppen mensenrechtenschendingen niet. We zetten al
onze activiteiten voort met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en de veiligheid en
gezondheid van alle mensen. We hopen dat we hierbij mogen rekenen op jullie steun. Zorg voor
de zorgers en de ouderen, pas goed op jezelf en op elkaar. Samen zijn we sterker!
Ook in april liggen er weer schrijfacties voor u klaar in de kerk en bij de Wereldwinkel in Epe

De eerste schrijfkaart gaat naar Taiwan:
De Taiwanees Chiou Ho-shun zit al 31 jaar in de dodencel na
een
oneerlijk proces. Hij kreeg in 1989 de doodstraf omdat hij twee
moorden gepleegd zou hebben. Hij werd tijdens het
politieverhoor zwaar gemarteld: ze blinddoekten hem, sloegen
hem, dwongen hem op ijs te zitten, goten peperwater in zijn
mond en neus en gaven hem elektroshocks. De
bekentenissen die hij toen aflegde – en later introk – werden
gebruikt om hem te veroordelen. Van het hooggerechtshof
moest Chious rechtszaak maar liefst elf keer opnieuw omdat er sprake was van een gedwongen
bekentenis. Toch legde de rechter Chiou telkens weer de doodstraf op. In 2011 verloor hij
uiteindelijk zijn hoger beroep. Het gaat slecht met zijn gezondheid. Hij kan elk moment worden
geëxecuteerd. Chiou kan zijn straf niet meer aanvechten. Omdat zijn gezondheid hard achteruit
gaat heeft hij besloten schuld te ‘bekennen’ en om gratie te vragen.
De tweede schrijfkaart gaat naar China:
De Oeigoerse academicus Ilham Tohti zit al meer dan 5 jaar
onterecht vast. Hij kreeg op 23 september 2014 levenslang
wegens ‘separatisme’. Tohti was kritisch op het
minderhedenbeleid van China in de Oeigoerse regio, maar is
geen voorstander van afscheiding van China. Hij wilde juist
Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek brengen.
Toch beschuldigden de Chinese autoriteiten hem van
separatisme en werd hij tot levenslang veroordeeld.
In China zitten ongeveer een miljoen mensen uit voornamelijk islamitische minderheidsgroepen
opgesloten in ‘heropvoedingskampen’. Daar worden ze hard gestraft en gedwongen om hun
geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben geen toegang
tot een advocaat om hun gevangenschap aan te vechten. Ze zitten vaak maanden vast, zonder
te weten wanneer ze voldoende ‘getransformeerd’ zijn.

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.

_____________________________________________________________________________
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 .







