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Pinksteren:
“Geef mij nu je angst, ik geef je d'r hoop voor terug” ……
Deze zin uit een bekend lied zou heel goed voor Pinksteren kunnen gelden. De
apostelen zaten in angst bijeen als ze plotseling vervuld worden met hoop; hoop voor de
toekomst, hoop voor de missionaire opdracht, hoop om de boodschap van Jezus te
kunnen verkondigen. En zij gaan de wijde wereld in.
Als we met die ogen nog eens naar de liedtekst kijken, dan horen we gewoon een
bijzondere Pinksteropdracht:
Geef mij nu je angst,
ik geef je d'r hoop voor terug
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug
Zolang ik je niet, verlies,
vind ik heus wel een weg met jou
De redactie wenst u een hoopvol Pinksteren !




Rooster van vieringen:
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag

02 juni
04 juni
08 juni
09 juni

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

Maandag

10 juni

10.00 u.

Dinsdag
Zondag
Dinsdag

11 juni
16 juni
18 juni

18.30 u.
10.00 u.
19.45 u.

Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag

22 juni
23 juni
30 juni
06 juli

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

Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Sociaal Kafhé
Woco-viering, in Vaassen, pastor Kantoci
Pinksteren, Eucharistieviering in Twello,
pastor Sebastian
Morgengebed volgens het Getijdenboek, in Epe
Dhr. D.J. Smit
Eucharistieviering in Epe, pastoor Hermens
Woco-viering, in Vaassen, pastor Vroom
Sociaal Kafhé, Slotavond met cabaret door
en voor parochianen
Eucharistie, in Vaassen, pastoor Hermens
Gebedsviering, in Epe, werkgroep
Eucharistie, in Vaassen, pastor Hofstede
Eucharistie, in Vaassen, pastores Sebastian en Dashorst

Overleden:
Op 12 mei is overleden Hubertus Johannes Maria Groeneveld in de leeftijd van 90
jaar. Hij woonde in de Klaarbeek in Epe.
Op 18 mei is overleden in de leeftijd van 92 jaar, Johannes Cornelis Maria van den
Bergh. Hij woonde samen met zijn echtgenote aan het Marktplein in Epe.
Op 19 mei is overleden in de leeftijd van 94 jaar, mevrouw Maud Mist. Zij woonde in de
Maatkampstraat en was een trouw bezoeker van onze maandelijkse
dinsdagavondviering.
Wij hopen dat zij mogen rusten in vrede.







Sociaal Kafhé
Afwezig en toch aanwezig zijn.
Wat is de toegevoegde waarde van ons sociaal kafheetje in Epe vraagt u zich misschien
af?
Het is een vaste locatie voor parochianen, waarbij we elkaar ontmoeten en
vreugdevolle en verdrietige momenten delen met elkaar.
Elkaar ontmoeten kan eigenlijk overal, dat is zo. Dus nogmaals, wat is dan de
toegevoegde waarde?
Zondag 19 mei werd in de H. Martinus in Vaassen de brief voorgelezen van Pastoor
Hermens. Er is een traject ingezet naar één nieuwe parochie samen met de Emmaüsparochie in Apeldoorn. Even oog in oog met een oude herinnering, de sluiting van onze
H. Martinuskerk in 2014, de verwarring, de wanhoop, maar ook de hoop, de moed,
aanpakken en doorpakken. Dit kleine sociaal kafheetje startte, toen wekelijks, in het
parochiecentrum. Het heeft in 2014 heel wat ruimte geboden aan alles wat destijds
leefde in onze harten. En nu, alweer 5 jaar later, was er afgelopen dinsdagavond 21 mei
een denktankvergadering én een sociaal kafhé-avond in de Martinuslocatie. Naast
elkaar actief, wat vliegt de tijd. Door de inhoud van de brief was er weer veel
gespreksstof. De zusters Martha en Tina zongen bewust die avond een (bestaand) lied
over…. de liefde….
O ja , de toegevoegde waarde van het sociaal kafhé.... Is het misschien - het gebod van
de liefde, elkander liefhebben én vasthouden? God is afwezig en toch aanwezig.

Noteer 18 juni alvast in uw agenda!

Dinsdagavond 18 juni zijn jullie van harte welkom bij de cabaretavond. Een
avondvullend programma voor en met parochianen met als titel: Room(se) Soep.
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.
De opbrengst komt dit jaar n.l. ten goede aan de missie in Mobaye Centraal Afrika.
Het programma begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Wij wensen u alvast veel kijk en luisterplezier toe!




Beauraing
Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar
Beauraing
De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische
Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf
kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden
hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar
toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van
het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omringende landen aan
deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar
ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek
mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een kabelbaan of
per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over
de stad.
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met
hoofdzakelijk eenpersoonskamers.
Vertrek: maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht
Terug: zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht
Kosten ca. € 450,-- (volpension)
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Amnesty schrijfacties in juni
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.
Zo heeft Asia Bibi, de 54-jarige christelijke vrouw uit het overwegend islamitische
Pakistan die ter dood veroordeeld was wegens godslastering, het land mogen verlaten
en is in Canada herenigd met haar gezin.
De Amnestygroep Epe heeft ook in juni weer twee schrijfacties voor u klaarliggen in de
kerk.
De eerste schrijfactie gaat naar de Verenigde Staten. De gouverneur van de
Amerikaanse staat Californië kondigde op 13 maart een stop aan op de uitvoering van
executies. In de schrijfkaart roept u gouverneur Newsom op toe te werken naar volledige
afschaffing van de onmenselijke en wrede doodstraf.
De tweede schrijfactie gaat naar Eritrea. Ciham Ali Ahmed wordt al ruim zes jaar
vastgehouden op een geheime locatie. In de schrijfkaart vraagt u om haar onmiddellijke
en onvoorwaardelijke vrijlating.
_______________________________________________________________________________
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 nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com




