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Hemelvaart en Pinksteren
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag,
tien dagen vóór Pinksteren.
Volgens de traditionele uitleg in het christelijke
geloof ging Jezus terug naar de hemel om te
zitten aan de rechterhand van God de Vader.
De hemelvaart veertig dagen na Pasen is
gebaseerd op Handelingen van de Apostelen 1:1-12.
Volgens de meest gangbare uitleg voer Jezus
volgens dit verhaal veertig dagen na zijn opstanding
Rembrandt van Rijn
op naar de hemel:
“ Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende
veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het
koninkrijk van God.” (Handelingen 1:3 NBV)
“ Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat de heilige
Geest binnen korte tijd zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.”
“Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in
een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden
bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit
jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
hem naar de hemel hebben zien gaan.'(Handelingen 1:9-11 NBV)





Pinksteren
Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de heilige Geest vervuld op Pinksteren,
vijftig dagen na Pasen. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest,
de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de
apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn
verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot
Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde
wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden.
Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de
beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.
De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in
Jeruzalem. Om 9 uur 's ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij
elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een bovenvertrek in Jeruzalem
(Handelingen 1:13 en 2:1).
“ Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en
het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als
van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de
Geest het hen gaf uit te spreken.” Handelingen 2:1-4
De mensen die nu vervuld zijn met de Heilige Geest gaan naar buiten en spreken
tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid
van het feest van de eerstelingen was er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle
delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een grote
menigte aangetrokken.
De menigte liep te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen
taal spreken. Ze vragen, buiten zichzelf van verwondering: zijn zij niet allemaal
Galileeërs? Hoe kan het dan dat wij hen horen een ieder in onze eigen taal ?
Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak waarin de opstanding van
Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen al voorzegd zijn door de
profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden
te krijgen. Uit de menigte komt een vraag: "Hoe?" Petrus antwoordt: "Heb berouw, en
laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult
de Heilige Geest ontvangen." Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep
en laten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke
gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook beschouwd als het
beginpunt van de christelijke kerk.

De paaskaars blijft gedurende heel de paastijd tot en met het hoogfeest van
pinksteren branden bij elke liturgische viering. Hierdoor wordt sterker de eenheid van
heel de paastijd beklemtoond. De diepste betekenis van het Hemelvaartsfeest is
dezelfde als deze van het verrijzenisfeest. Christus' hemelvaart is geen afscheid: het
is het feest van zijn blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer.



Overzicht vieringen en activiteiten
Dinsdag
Vrijdag

01 mei
04 mei

Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag

05 mei
06 mei
08 mei
10 mei

Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag

13 mei
15 mei
19 mei
20 mei

Maandag

21 mei

Zondag
Zondag

27 mei
27 mei

Dinsdag

29 mei

19.45 u. Sociaal Kafhé
18.30 u. Dodenherdenking, in Epe, Grote of St. Maartenskerk
Aansluitend 19.15 u. Stille Tocht naar de
herdenking in het Sweerts de Landas-park
18.30 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
10.00 u. Gebedsviering, in Epe, werkgroep
18.30 u. Eucharistieviering, in Epe, pastoor Daggenvoorde
09.00 u. Hemelvaartsdag, Eucharistieviering, in Twello
pastor Sebastian
10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
19.45 u. Sociaal Kafhé
18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian
10.00 u. Pinksteren, Eucharistieviering, in Twello,
pastoor Daggenvoorde
10.00 u. Morgengebed volgens het Getijdenboek, in Epe
Dhr. D.J. Smit
10.00 u. Woco-viering, in Vaassen, werkgroep
19.00 u. Taizéviering, Raad van Kerken Epe
in de Grote of St. Maartenskerk
19.45 u. Sociaal Kafhé

Zaterdag

02 juni

18.30 u.

Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Sebastian

Overleden:
Op 10 april 2018 is overleden Adrianus Louis Schenkels in de leeftijd van 81
jaar. Hij woonde aan de Sint Antonieweg in Epe.
Op 12 april is overleden Joanna Henrica Bernard- Pijpers. Zij bereikte de
leeftijd van 92 jaar en woonde aan de Korteslag in Heerde.





Sociaal Kafhé
Sociaal Kafhé
Wist u dat we al vier jaar bestaan en dat de nonnen wel 96 liedjes hebben
geschreven en gezongen?
Wanneer u dat niet weet heeft u echt wat gemist.
We zijn een heel gezellig Kafhé en zijn om de twee weken open.
We hebben een heel aantal trouwe stamgasten, maar er is nog voldoende ruimte en
aandacht voor nieuwe gasten hoor! Nu het mooi weer wordt en het ’s avonds weer
langer licht is kan het u niet tegenhouden om eens even bij ons binnen te wippen.
We houden verschillende activiteiten door het hele jaar heen.
We vieren Pasen (passieavond ) en Kerst , dit zijn meestal de wat serieuze
avonden.
We doen ook mee aan Sint-Nicolaas met afgelopen jaar een bezoek van een real life
Sinterklaas en we organiseren een cabaretavond op dinsdag 19 juni. Ook is er nu al
twee keer een pianoconcert door pianoleerlingen gegeven.
Kortom er valt veel te beleven en natuurlijk kunt u zelf ook actief aan al deze
activiteiten deelnemen.
We heten niet voor niets Sociaal Kafhé, we zien om naar elkaar, bezoeken elkaar en
steunen elkaar in moeilijke tijden. Maar bovenal hebben we veel plezier met elkaar.
Bent u nieuwsgierig en was u ons een beetje vergeten. Kom eens langs dan maken
we er een gezellige avond van met elkaar.
Tot gauw!
Agenda sociaal kafhé
1 mei
15 mei
29 mei
5 juni
19 juni, CABARET AVOND
26 juni, slotavond voor de vakantie


Dodenherdenking 4 mei 2018
Dit jaar staan de activiteiten rondom 4 en 5 mei in het teken van het thema ‘verzet’.
Voorafgaand aan de Stille Tocht, tijdens de overdenking in de Grote Kerk, vertelt
Mieke Mirjam Bonn fragmenten van haar persoonlijke oorlogsverhaal, een
indrukwekkend verhaal over haar ervaringen, verzet en het maken van keuzes.
Organisatie: Raad van Kerken Epe onder auspiciën van de Wilhelminavereniging
Epe. De Stille Tocht passeert de kerk rond 19.15 uur. U kunt hier bij de stoet
aansluiten. 
Mirjam Bonn werd op 6 juni 1942 geboren. In augustus van datzelfde jaar werden
familieleden, waaronder haar vader, opgepakt vanwege verzetsactiviteiten, de
andere familieleden alleen maar omdat zij Joden waren. Dat dwong de familie, zover
mogelijk, onder te duiken; Mirjam heet inmiddels Marie Kok-roepnaam Mieke,
tweemaal in Duivendrecht en tussendoor, Mieke was toen een peuter, in een hut en
regelmatig in een hol onder de grond.




1942 Marie
(Mieke Mirjam)
op het eerste
onderduikadres
in
Duivendrecht
1944 Marie(Mieke Mirjam) en broertje Robert
roepnaam Robbie Kok op het tweede
onderduikadres in het Tongerense bos in Epe

Deze ondergedoken familieleden van Mieke heeft uiteindelijk de oorlog overleefd. In
1945 maken zij in Duivendrecht de bevrijding mee en verhuist de familie met de
inmiddels
vrijgelaten vader naar een toegewezen woning in Amsterdam.
De oorlog was letterlijk gezien dan misschien voorbij, maar nooit voorbij is de impact
die de oorlog zou blijken te hebben op de ondergedoken kinderen, zelfs al op de
baby’s van toen. Die impact werd heel duidelijk tijdens een congres voor Joods
Ondergedoken Kinderen in 1992. Dit congres, met de talloze persoonlijke verhalen,
liet zien dat het delen van die verhalen, vaak schrijnend en trauma’s blootleggend,
ook troostend en bevrijdend kan werken. De deelnemers hadden onderling dikwijls
aan een half woord genoeg.
Deze ervaring maakt dat Mieke Bonn haar persoonlijke verhaal blijft vertellen. Niet
als zomaar een geschiedenisles, maar haar oorlogsverhaal als uitgangspunt voor
het nadenken en praten over zoveel andere problematiek: buitensluiten, pesten,
discriminatie, en vooral ook het durven keuzes te maken als verzet tegen onrecht.
“ Nee zeggen kan mensenlevens redden.”
Sinds 1992 gaat Mieke, naast de zorg voor haar gezin en haar
carrière, het land door om aan ieder die het horen wil haar
oorlogsverhaal te vertellen, vragen te beantwoorden en een
gesprek aan te gaan.
Zoals Mieke Bonn zelf zegt: “Juist de naoorlogse generatie Joden
is ervaringsdeskundig als het gaat om vluchten, bezetting, keuzes
maken, afscheid nemen, het zoeken naar verlorenen. Deze
generatie herkent als geen ander de pijn, het verdriet, de trauma’s
van andere groepen, zoals bijvoorbeeld de overlevenden en
nakomelingen van Sinti en Roma en kinderen van foute ouders of
getroffenen van burgeroorlogen.
Ik vind het belangrijk mijn ervaringen over te dragen op de jeugd
van tegenwoordig. Mensen, jong en oud, moeten eerst nadenken
alvorens zij ergens voor of tegen zijn.“
De 4 mei overdenking begint om 18.30 uur in de Grote Kerk, Beekstraat 1 in Epe. De
Stille Tocht passeert de kerk rond 19.15 uur. U kunt hier aansluiten.
Gastspreekster: Mieke Mirjam Bonn, zij geeft lezingen op scholen en
lerarenopleidingen in den lande.
Muzikale bijdragen: Jan Aalbers (hobo/althobo) en Wim van de Bedum (contrabas)



Parochiereis naar Kroatië, 9 – 14 mei 2018
Na een periode van voorbereiding en informatie is het bijna zover: van 9 tot en met
14 mei gaan 50 parochianen van de parochie Franciscus en Clara op reis naar
Kroatië. Het wordt een reis met een cultureel en religieus karakter. In de afgelopen
maanden heeft een werkgroep onder leiding van pastor Ivan Kantoci ( van wie het
initiatief komt) de reis en het programma georganiseerd. We zullen dan ook zijn
geboorteplaats en -streek bezoeken, maar ook Zagreb en een aantal andere
bezienswaardigheden in de regio Hrvatsko Zagorje.
We vertrekken op woensdag 9 mei a.s. in alle vroegte vanaf de Kerklaan naar
Schiphol om rond het middaguur in Zagreb te zijn. De werkgroep heeft een uitgebreid
programma gemaakt dat we in de dagen die we in Kroatie zijn zullen beleven. Uit de
groep reizigers is ook een koor gevormd ( “het Kroatië-koor”)waar we in het
afgelopen jaar regelmatig mee gerepeteerd hebben en zullen dan ook zingen in
enkele kerkdiensten vanzelfsprekend in de kerk te Pregrada ( de geboorteplaats van
Ivan Kantoci), en ook in de kathedraal in Zagreb. En zeker ook willen we genieten
van de mooie natuur en architectuur en een bezoek brengen aan de thermale baden.
Na een periode van voorbereiding zien we nu echt uit naar de reis.
Op maandag 14 mei in de namiddag komen we terug. Vervolgens zal op zaterdag 19
mei het “Kroatie-koor” in de kerk in Twello te beluisteren zijn tijdens de dienst van
19.00 uur. Op die manier willen we onze belevenis in Kroatië met u delen. We zullen
dan ook enkele Kroatische liederen zingen. We verheugen ons op uw aanwezigheid.
TAIZÉ viering op zondag 27 mei

Op zondagavond 27 mei 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
Wim Vroom. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom
gebeden, 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. Na de pauze 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.



Bidden met de benen
Wandeling BMDB op zaterdag 12 mei 2018 aanvang 09:30 uur.
Het begin van de wandeling is in de dagkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
ingang naast het Parochiehuis aan de Stationsstraat 13 in Apeldoorn.
Thema is Vrede. De kracht van Verbeelding om vrede voor te stellen, In Syrië, Irak,
in de wereld en in ons hart.
Er is een 10-km en een 15-km wandeling. De tocht voert via een groene verbinding
naar het buitengebied. De routes leiden de deelnemers - soms via onverwachte
paden - langs de Grift, enkele andere beken en het kanaal. Onderweg is er
gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.
Omdat het de laatste wandeling is van het seizoen willen wij afsluiten met een
ontmoeting in de pastorietuin, tenminste als het weer het toelaat. Daar kunnen we
napraten met elkaar onder het genot van een drankje en een hapje. Dankbaar
mogen we weer terugkijken op een mooi en inspirerend wandelseizoen. Iedereen is
van harte welkom.

Amnesty schrijfacties in mei
In mei heeft de Amnesty werkgroep Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe
schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten
levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt
gelegd om de mensenrechten te respecteren. En het sturen van al die honderden
kaarten heeft wel degelijk effect, want er worden geregeld mensen vrijgelaten.
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.




