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Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)
De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks
blauwe bonnen van
€ 1,00
kaart kost € 20,00
oranje bonnen van
€ 0,75
kaart kost € 15,00
witte bonnen van
€ 0,30
kaart kost € 6,00
Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.
Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780
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Zondag 1 februari
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Anne Robbertsen
Eerste collecte
: stichting Present
Tweede collecte
: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
19.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: stichting Nkafou Njola Gambeya
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
Zondag 8 februari
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Cariene van de Wetering en Rene Draaier
oppasdienst : Jans Mout en Marit Jong
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
19.00 uur
: Ds. F. Mout, Baarn
Jeugddienst
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
Zondag 15 februari
10.00 uur
: Mevr. Ds. H. De Graaf, Heerde
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Annelies Proper
oppasdienst : Berdien Visser en Lotte Veldkamp
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO
19.00 uur
: geen dienst

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig in de
Schatkamer.
____________________________________
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Zondag 1 februari wordt in de morgendienst Ellen Tineke Martine Dijkman gedoopt,
dochter van Mathieu en Nelleke Dijkman, Korte Enkweg 10. Broertjes Dennis en
Alex komen mee op het podium om met eigen ogen te zien wat er gebeurt. Ook de
andere kinderen uit de kerk mogen naar voren komen.
Wat beloven ouders bij de doop, daar spreken we even over. De bijbel gaat open
bij Marcus 2: 13-17. Levi, de zoon van Alfeüs, is tollenaar, hij int de belasting voor
de bezetter en verdient daar goed aan. Het zal je kind maar wezen! Dat is dan ook
het thema van de dienst. Ouders hebben verwachtingen over kinderen, maar
kinderen gaan soms hele andere wegen. Ze moeten hun eigen weg gaan, maar wat
een zegen als ze daarop Jezus tegen komen en zich door hem de weg laten wijzen.
Ik realiseer me bij het schrijven dat het zondag ook alweer tijd is voor een
gezamenlijke avonddienst, maar kan u nog niet vertellen waar deze over zal gaan.
Zondagmorgen 8 februari lezen we ook een gedeelte uit Marcus, het staat nog iets
eerder, Marcus 1: 39-45. Mondje dicht, is het thema. Jezus verbiedt de man die hij
van lepra geneest hier met anderen over te praten. Ja, dat kun je net denken, hij
gaat het breeduit overal rondvertellen. Waarom wilde Jezus niet dat hij erover
sprak en zou hij ook willen dat wij soms zwijgen over wat Hij in ons leven doet?
Zondag 15 februari gaat een gastpredikant bij ons voor.
AMvdW

Toelichting bij de collecten
Zondag 1 februari
1e collecte: Stichting Present
Het werk van Present in Nederland groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds
meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp
kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! En om dit werk te blijven doen
heeft Present u hard nodig. Op dit moment organiseren alle Present stichtingen een
groeiend aantal projecten per jaar. Present Nederland probeert deze lokale
pioniers waar maar mogelijk te ondersteunen.
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Ze investeert tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorgen welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc.
Present doet dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit
én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten
nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom heeft Present óók financiële steun nodig.
Een deel van wat er nodig is, komt van de gemeente en verschillende kerken. De
collecte van deze zondag draagt daaraan bij en wordt van harte bij u aanbevolen.
2e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee
de regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en
inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en
cultuur te verliezen. De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van
Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking.

Ze reikt hun de kennis en vaardigheden aan om op te
komen voor hun rechten en om blijvend in hun
levensonderhoud te voorzien met de productie van
cashewnoten. NTFP leert de bevolking hoe ze deze
noten moeten verbouwen en helpt hen bij het
branden, verpakken en op de markt brengen.
Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind.
Met de opbrengst van de collecte kan Kerk in Actie
NTFP steunen om meer boeren te trainen in de
productie van cashewnoten. Helpt u mee?

Zondag 8 februari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Zondag 15 februari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO
In de avonddiensten collecteren we tijdens de 1e collecte voor het gezamenlijke
doel met de gemeente van de Goede Herderkerk, namelijk voor stichting Nkafou
Njola Gambeya. De 2e collecte is voor het werk van de ZWO.
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Geloven doet (geen) goed (1)
Wil het leven leefbaar worden, dan moet religie teruggedrongen worden tot
achter de voordeur. Dat is de boodschap van een briefschrijver, die in de Stentor
verwees naar besmettelijke ziekten. Die zijn door maatregelen grotendeels
uitgebannen, zodat veel ellende is voorkomen. Religie als gevaar voor een gezonde
samenleving? Recent onderzoek geeft aan dat meer dan de helft van de
Nederlanders met die gedachte instemt (Dagblad TROUW). En dat was nog voor de
aanslagen in Parijs.
Doe ik de bijbel open dan ontdek ik dat het volk Israël van God opdracht krijgt de
samenleving rechtvaardig in te richten. Armoede mag niet voorkomen onder
broeders, vraag geen rente, scheld schulden kwijt. Wees, weduwe en vreemdeling
-altijd en overal de zwakkeren- genieten een bijzondere bescherming. Oorlogen
mogen alleen gevoerd worden als het leven op het spel staat en zodra Israël dat
vergeet en mee wil doen op het wereldtoneel, trekt God zich terug en laat zich niet
voor het nationalistische karretje spannen.
Jezus, in dat land geboren, één met zijn volk, scherpt de woorden van de Thora
aan: heb je vijanden lief. Slaat iemand je, keer hem ook de ander wang toe. Zorg
voor de armen, en ga daar niet prat op. Nooit is Hij scherper dan wanneer zijn
landgenoten de mens uit het oog verliezen in al hun vroomheid. Wanneer Hem dit
het leven kost, is hij duidelijk: zijn Rijk is niet van deze wereld en komt niet met
wapengekletter tot stand. Zijn volgelingen, die inmiddels wereldwijd te vinden zijn,
hebben in de loop der eeuwen veel gedaan aan ziekenzorg, scholing en
armoedebestrijding. Een keiharde wereld kreeg langzaam een menselijker gezicht.
De waarde van het individu kreeg vanuit het geloof gestalte.
Zijn er dan geen andere verhalen te vertellen. Zeker. Steeds opnieuw zijn
christenen, om maar bij onszelf te blijven, de mist in gegaan. Rowan Williams
schrijft in zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’: ‘De kerk gaat op geen enkele
manier beweren dat zij hier consequent naar leeft, want haar falen is maar al te
duidelijk door de eeuwen heen gebleken’.
In deze weken verdiep ik mij met mensen uit diverse kerken opnieuw in het leven
van Dietrich Bonhoeffer. Ik vond het verbijsterend om te ontdekken hoe veel Duitse
Christenen in die jaren Hitler en zijn denkbeelden omarmden en zich met hem
tegen de Joden keerden. De Bergrede werd zelfs herschreven, want zij was niet
heldhaftig genoeg! Zalig de kameraden… dat klonk beter.
Eigenlijk zouden we allemaal het boek van Rowan Williams gelezen moeten
hebben, maar het heeft 400 bladzijden en is niet altijd zo makkelijk.
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Zijn boodschap is echter helder: geloof moet juist niet achter de voordeur
verdwijnen! Valt geloven weg uit de samenleving, dan zal over alles onderhandeld
moeten worden, en dikwijls zal dan de doorslag geven wat het meest nut heeft en
winst oplevert. Juist mensen die in God geloven, die zich geroepen weten door die
God dienend in de wereld te leven, kunnen met hun inbreng heilzame correcties
aanbrengen.
Ik beloof u de komende weken het boek nog eens goed te lezen en u op de
hoogte te houden.
AMvdW

In de kerkenraadsvergadering van januari is opnieuw aandacht geweest voor de
voortgang van het beroepingswerk. De zoektocht wordt vervolgd en de kerkenraad
sprak zijn vertrouwen uit in de beroepingscommissie.

Er wordt een gemeenteberaad gepland op 25 maart. De jaarstukken 2014 worden
dan besproken.
Voor de jeugd wordt geprobeerd een groepsreis te organiseren naar Engelsbach in
Thüringen, een reis gericht op Verbinding door middel van vrijwilligerswerk,
geloofsopbouw en ontspanning. De kerkenraad juicht dit toe en hoopt dat het
gerealiseerd kan worden, samen met andere kerken.
Uit diverse fondsen van onze kerk worden bijdragen verstrekt. In overleg met de
beheerders van deze fondsen zullen criteria vastgesteld worden voor het
toekennen hiervan.
En last but not least: De taak van de kerkenraad is, zoals de kerkorde zegt, “de
gemeente bij het heil te bewaren”. In de praktijk gaat het in de kerkenraad veel
over regelzaken, terwijl hij toch primair de plek zou moeten zijn waar geloof en
leven met elkaar verbonden worden. Aan de hand van een ondersteunend boekje
wil de kerkenraad zoeken naar kansen om zich te ontwikkelen tot zo’n plek.
Bert Plooy

Omdat de jeugdwerker, Jakob Stolk, intussen het jeugdwerk goed ondersteunt,
ontstaan bij die beraadsgroep nog niet direct problemen. Wel zijn er nog meer
personen nodig die hieraan een bijdrage leveren! De kerkenraad wil het contract
met Jakob graag verlengen tot en met september.
De actie Kerkbalans is van start gegaan. De kerkenraad hoopt op een goed
resultaat!
Ongeveer eens per maand bidt een diaken in de ochtenddienst het ‘diaconaal
gebed’. In het vervolg zal geprobeerd worden hierin ook onderwerpen mee te
nemen die aangedragen zijn in de kinderdienst.
Het onderwerp ‘vacatures’ vraagt om aandacht. In de vorige Antenne werden
gemeenteleden opgeroepen namen op de geven van mensen die zij geschikt achten
voor een functie. Met name gaat het hier om de functie van sectie-ouderling (3
vacatures!) en een missionaire ouderling. Tot op heden zijn er nog geen namen
doorgegeven. De kerkenraad hecht eraan dat kandidaten worden aangedragen uit
de gemeente en zij doet dan ook een dringend beroep op iedereen om namen op te
geven.
Dat kan door een briefje te deponeren in de bus die in gebouw Antennestaat of in
te leveren bij de scriba (Slathstraat 3, of per mail naar scriba@regenboogkerk.nl).
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Boekhoudster voor de Diaconie
Hoewel Gert van de Brink per september 2014 gestopt is als Penningmeester van
onze diaconie, heeft hij nog enkele werkzaamheden voortgezet tot einde 2014. Dit
in afwachting van een nieuwe penningmeester. Wij kunnen u nu melden er blij te
zijn dat Mieke de Haas de boekhouding van de diaconie voor haar rekening wil
nemen. Hierdoor is het mogelijk dat Harko de Jonge de rol van voorzitter
vooralsnog zal combineren met die van penningmeester. We danken Gert hartelijk
voor ‘de verlenging’ en heten Mieke van harte welkom in de diaconie. Mieke zal
vooral op de achtergrond actief zijn als ‘Diaconaal Boekhoudster’. Door haar
vakinhoudelijke deskundigheid, zal zij zich inzetten om de boekhouding conform de
PKN regels bij te houden en zorgen dat die voldoet aan de verplichtingen die de
ANBI status met zich mee brengt. Bevestiging heeft inmiddels in het moderamen
plaatsgevonden.
Harko de Jonge
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KIA exposeert gedichten: ‘MESSIAANSVERLANGEN’
Na alle mooie kerstversieringen in Antenne gaan we 2015 van start met wel iets
heel anders: “Het Messiaans Verlangen”.
De Ontmoetingskerk uit Nunspeet heeft ons 10 ingelijste gedichten uitgeleend. Om
zeker eens bij stil te staan. Of, zoals onze poster zegt: ‘Gedichten beroeren de ziel,
geven ruimte voor bezinning’.
Het is, zo zou je mogen zeggen, een ingetogen expositie.
Dat dit goed samengaat met het wekelijkse gezellige kopje koffie na de
ochtenddiensten is zeker een pluspunt. Misschien is het juist wel die heel fijne
eyeopener en wordt het ‘kopje koffie’ de start van meer, van er samen over door
willen praten! Communicatie is zo belangrijk. Na ‘Parijs’ weten we dat maar al te
goed.
De Ontmoetingskerk in Nunspeet heeft een verjaardagkalender gemaakt, met elke
maand een van deze gedichten. Voor 5,00 euro na de ochtenddienst te koop bij een
van de KIA leden.
Tot 27 maart a.s. blijven deze gedichten te zien in Antenne. Daarna komen de eigen
gemeenteleden (weer) aan bod. Met schilderijen. We wensen deze schildersgroep
veel passie, want KIA verwacht natuurlijk veel van u.
KIA wenst u veel ‘ingetogen plezier’ bij deze gedichten tentoonstelling.
Bezoek eens de site www.regenboogkerk.nl. Daar is veel te vinden, ook over KIA.
Namens de KIA groep,
Wim Geerts

Elke 1e vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur
van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.
Aanmelden op telefoonnummer 06- 1744 9480
(sms mag ook/inspreken kan niet).
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 6 februari of 27 februari (i.p.v. maart)!
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Verslag Kerststraatactie Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk
Evenals vele voorgaande jaren was er ook dit jaar weer een kerststraatactie. Na een
gebedsavond eerder deze maand gingen we vrijdag 19 en maandag 22 december
de straat op.
De eerste avond hadden we nog prachtig droog weer maar de tweede avond was er
regen en harde wind. De marktkraam waaide om en later hebben we ook verwoede
pogingen moeten doen om alles op de grond te houden.
Gelukkig rustte er veel zegen op de ontmoetingen en gesprekken met mensen. We
hebben ca 700 zeephartjes met de tekst “God wil Zijn hart met je delen” uitgedeeld.
Ook was een verwijzing bijgevoegd naar “IkzoekGod.nl” . Een prachtige website met
o.a. een liefdesbrief van God. Die hartjes vielen in de smaak. Zodat we meestal
direct contact kregen. We hadden een groot verlicht rood hart in de kraam hangen.
In het hart hadden we gaten geboord. Waarin teksten gestopt konden worden. We
vroegen mensen een wens, gebed of vraag op papier voor God op te schrijven, op
te rollen en in het hart te stoppen. Na afloop van de avonden hebben we voor al
deze teksten gebeden. Een aantal mensen vroeg om gebed. Een vrouw schreef op
dat haar (gelovige) man bad dat hij zijn (klein)kinderen weer mocht zien. Een
slepende ruzie had hen uit elkaar gedreven. Zij had niets met het geloof maar haar
man des te meer. Zij gunde haar man zo dat hij weer contact kreeg. Het gemis was
groot.
Ook spraken we een ouder echtpaar aan. Zij waren ook grootouders. Zij hadden
hun kleindochter in huis. Hun kleindochter kon niet meer thuis zijn door problemen
in het gezin. Zij schreven op dat zij graag wilden dat hun kleindochter weer vredig
thuis kon wonen en dat de onrust uit haar hoofdje zou verdwijnen. Zij vroegen ook
gebed voor 5 kankergevallen in haar familie.
Daarna een oudere vrouw die jaren geleden in Epe was komen wonen. Haar ouders
en haar man jong verloren. Beschadigd, onder andere door de kerk in haar
voormalige woonplaats die haar onder druk zette, kwam ze naar Epe. Hier werden
alle banden afgesneden met de kerk en met het geloof. Hoewel ze nog wel kon
genieten van de prachtige kerstliederen in de Grote Kerk waarnaar ze op weg was.
Ook met de Kerst kwam ze wel in de kerk. Lucas 2 kende ze nog uit haar hoofd. “Bid
maar voor me” zei ze en we hebben een briefje voor haar in het hart gestoken, na
een prachtig gesprek met haar.
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Een andere vrouw sprak haar dankbaarheid uit en zette dat op papier. Zij had een
ernstig ongeluk gehad en het ternauwernood overleefd. Dat waren enkele van de
gebeden en wensen.
We ontmoetten een groep jongeren die we aanspraken en zeephartjes gaven die
we later weer naar ons hoofd geslingerd kregen.
Toch konden we ze meegeven dat er een God is die ook van hen houdt. “Als jullie
vanavond in je bed liggen bid dan maar tot God. Hij luistert naar je en we weten
zeker dat er iets gaat gebeuren”.
De vrijdagmiddag kwam ik een aantal uit de groep weer tegen en zij herkenden mij
als de man van de zeepjes. Ze stonden te luisteren bij de deur van de Grote Kerk.
“Mijn oma zingt daar”, zei één van de jongens. Ik kon ze goed aanspreken en ze
waren vriendelijk.
’s Avonds, bijna aan het eind van de actie, kwam ik twee andere jongens van
dezelfde groep tegen. De twee met de grootste mond. “Meneer”, zeiden ze, “we
hebben gedaan wat u zei en gebeden naar God. We hebben die nacht een droom
gekregen. We droomden dat we later met een gelukkig gezin in een mooi huis
zullen wonen”.
Een andere groep jongeren schreef maandagavond hun wensen op. Ook hun
hebben we in een mooi gesprek mogen vertellen dat God van hen houdt en dat er
wat gebeurt in hun leven als zij gaan bidden.
Een meisje schreef dat zij wil dat haar broertje en zusje weer thuis kunnen komen
wonen en dat zij veel van hen houdt.
Toen wij een kind vertelden dat God van haar houdt, was de reactie ”Ik hou ook van
God”!! Heerlijk toch? We zien uit naar wat God de Vader en Jezus Christus met het
leven van al deze jongeren gaat doen.
Tijdens het straatwerk werd er veel gebeden in Vijvervreugd. Psalm 91 werd
gelezen en in gebed kwam het beeld naar voren dat God Zijn zegenende en
beschermende handen boven ons hield. Dat gebed versterkte ons werk. Iemand
van ons merkte op dat hij veel energie en geen last van de kou en regen had.
Datzelfde voelden anderen ook. God schonk ons Zijn Liefdevolle Heilige Geest. Hij
was met ons.
Namens de evangelisatiecommissies van de drie kerken wil ik alle deelnemers graag
bedanken voor de inzet tijdens de kerststraatactie 2014. We bedanken onze kerken
(Sionskerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk) en de Grote Kerk voor het
gebruik van Vijvervreugd. Ook dank aan Arjen voor de kraam en de nabij gelegen
winkel voor de elektriciteit.
Bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons leidt en bemoedigt met Zijn Heilige
Geest en in Wiens handen wij alle kostbare contacten en momenten mogen terug
leggen.
Evangelisatiecommissies,
Mesina van Dam, Erik van Beest en Henk van den Berg

Pinksteren “Epe, plek van de Geest”
Als werkgroep ‘Feest van de Geest’ van de Grote Kerk Epe willen wij met Pinksteren
2015 een beeldententoonstelling organiseren, verbeeldingen (in de vorm van
foto’s) van wat u raakt of inspireert. Soms worden we overvallen door iets dat ons
raakt en kracht geeft.
Als we dat willen omschrijven dan is dat niet eenvoudig en voor iedereen anders.
We spreken dan vaak in beelden of vertellen een verhaal. Beelden en verhalen die
verschillen omdat ze persoonlijk zijn, zoals we als werkgroep zelf ervaren hebben.
En als we dan geraakt worden en een kracht voelen, waar komt die dan vandaan.
Ligt die bron in onszelf of komt die van buiten?
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We dagen u uit om die beelden of dat verhaal te vangen in een enkel beeld en om
daar dan een foto van te maken (als werkgroep zijn we u daarin voorgegaan).
We hopen dat er zo met Pinksteren in en rondom de Grote Kerk van Epe een
beelden tentoonstelling ontstaat van wat mensen inspireert, kracht geeft of
ontroert. Een waar Feest van de Geest dus!
We vragen u een foto te maken van wat u raakt of geraakt heeft en die aan ons op
te sturen, zodat wij er een tentoonstelling van kunnen maken, die op haar beurt
weer mensen zal raken en inspireren door uw verbeelding. U kunt de foto’s de
komende tijd digitaal afleveren in de mailbox van de werkgroep Feest van de Geest
of persoonlijk afgeven op de onderstaande adressen. We ontvangen uw foto graag
voor 31 maart 2015.
feestvandegeest-epe@hotmail.com
Bas Zitman Stationsstraat 33
Wilma van Huffelen Zuukerweg 71
Nell van Veen St. Jorisweg 54
Martin van Norel Gagelstraat 12
Hendrik Jan van de Valk Rauwenhoffweg 8
Anita van de Vosse Wisselseweg 34
Monique Scholten Langeweg 17
Alexander Schellinger Vredenburglaan 9

De ZWO:
terugkijkend naar de winter en vooruitziend naar het voorjaar
We kunnen nog een paar mooie opbrengsten in 2014 doorgeven:
de verkoop van kaarten bracht € 198,10 op, met de verkoop van
boeken verdienden we € 441 en de koekactie leverde € 274,10
op. Verder stonden we 19, 20 en 22 december in de stromende regen achter de
kerstkraam en ondanks deze weersomstandigheden hadden we een opbrengst van
€ 794,89.

Een dezer dagen kregen wij de brief van actie Kerkbalans in de bus. Er is behoorlijk
wat veranderd. Vroeger kon je je bijdrage splitsen voor de Kerk, de ZWO en de
Evangelisatie. Nu wordt er een totale kerkelijke bijdrage gevraagd. De bijdrage, een
mooi bedrag voor de ZWO, die we dus vroeger kregen uit de actie Kerkbalans, moet
nu uit de wekelijkse collectes voor de ZWO komen.
Als u liever wilt steunen met een vaste bijdrage kunt u die storten op rekening NL05
FVLB 0226 1193 43 ten name van CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.
ZWO.
De opbrengsten van de collectes gaan rechtstreeks naar Kerk in Actie. Het geld van
onze bekende acties als planten-, gereedschappen-, en kerstmarkt, fruit plukken en
koekacties, kaarten- en boekenverkoop, gaat naar ons project in Myanmar. We
sparen ook nog steeds cartridges, postzegels en kaarten.
ZWO-zijn is vooruitzien: op 9 mei organiseren we weer onze plantenmarkt. Het is
nu nog koud, maar de eerste hoopvolle tekenen van het nieuwe leven zijn soms
zichtbaar: een stimulans voor mensen met groene vingers om aan de slag te gaan
en te blijven om mede door hun nijver gewroet de plantenmarkt tot een succes te
maken....
namens de ZWO-commissie
Henk Posthouwer

Een begunstigde van een beroepsopleiding
Daw Phyu is een 42-jarige moeder van een kind met een geestelijke beperking uit
Pakokku. Zij heeft drie kinderen: de oudste Bo Bo is 15 jaar oud en is geestelijk
beperkt, en de andere twee zijn 8 jaar en 3 jaar oud. Haar man werkt in een
zaagmolen. Ze woont samen met 8 andere familieleden: haar man, hun 3 kinderen,
haar tante, haar zuster, en 2 neven, in een huurhuis in Hsin Pauk Hla 8ste Straat,
Pakokku. De maandelijkse huur is 5000 MMK.
Aangezien zij twee kleine kinderen heeft, kan zij niet gaan werken. De familie leeft
van een dagelijks inkomen van 5000 MMK: 4000 MMK van haar man, 500 MMK van
haarzelf wanneer zij een zak erwten kan schoonmaken, en 500 MMK van één van de
neven die in een motorfietsgarage werkt. Het geld is al onvoldoende voor de
dagelijkse benodigdheden, en zij moest vaak van de kruidenier lenen. Als er een
gezondheidsprobleem is in de familie, dan moet zij andere familie op hulp vragen.
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Haar huis bevindt zich tegenover de TLM’s Pakokku Disability Resource Centre, maar
noch wist het personeel van haar oudste zoon af, noch wist zij over de DRC tot
september 2011. Toen het personeel haar oudste zoon Bo Bo zagen, hebben zij met
haar gepraat en haar over de organisatie verteld en de steun die zij geven aan
mensen met een beperking en hun families.
Het personeel zag de staat waarin hun huurhuis verkeerde: het dak is in zeer slechte
staat en toen zij vroeg of zij geholpen kon worden met de reparatie van het dak,
gaven zij haar MMK 60.000 om het dak te repareren van het MIRANDA project, een
project dat door TLM wordt geïmplementeerd. Ze heeft het dak gerepareerd met
30.000 MMK uit haar eigen zak. In Myanmar gelooft men, dat als er iets gebeurt
met hulp van een onbekende bron, dan wordt de bron vergeleken met de aartsengel
in het Boedisme: Tha Gyaar Minn. En toen de zo nodige reparaties aan het dak
waren uitgevoerd met de hulp van TLM, vroeg Bo Bo aan zijn moeder of het
personeel van de DRC de Tha Gyaar Mins (meervoud) waren.
In oktober 2011 werd zij door het TLM personeel geïnformeerd over het maken van
bamboe schalen en zeven en zij heeft verheugd deelgenomen aan de training omdat
zij een beroep wilde om geld te verdienen. Tijdens de eerste dagen van de 12-dagen
lange training heeft zij haar vingers diverse malen gesneden, maar zij was
vastbesloten om het te leren en zij werkte heel hard tijdens de training. Na de
training heeft zij de markt onderzocht voor haar producten via haar zuster die
bloemen op de markt verkoopt en via andere vrienden. Zij heeft een lening
ontvangen van 50.000 MMK voor 5 maanden en is een bedrijf begonnen.
Een belangrijke gebeurtenis voor haar was dat zij 3000 MMK kon geven aan de
monnik aan wie de familie eer betoont, slechts 2 maanden nadat zij haar bedrijfje
was begonnen. Nu hoeft zij niet meer van de kruidenier te lenen voor haar
dagelijkse maaltijden zoals eerst, en ze heeft de kruidenier geheel terugbetaald, en
ze heeft 15.000 MMK over. Bovendien kan zij haar neef die naar school gaat, 500
MMK zakgeld geven in plaats van 300 MMK die ze hem eerst gaf. Ze is vol
vertrouwen dat zij haar lening binnen de gestelde tijd kan terugbetalen.
Ze is van plan om te leren waaiers te maken met een bamboe structuur deze zomer,
nadat ze met de bamboewinkel heeft gesproken over de afzetmogelijkheden. De
waaiers hebben een bamboe structuur en zijn afgewerkt met papier. Ze worden
cadeau gegeven door de gastfamilie aan de gasten op een bruiloft, bij religieuze
feesten, begrafenissen, enz. Ze kan de waaiers aan de bamboewinkel verkopen
zodat ze geen zorgen heeft over individuele klanten die de waaiers kopen voor een
bepaalde gelegenheid. Bovendien doet ze nog steeds haar werk met de erwten in
schoonmaak en pellen in haar vrije tijd.
Ze heeft nu hoop en plannen en ze heeft vertrouwen in de toekomst van haar oudste
zoon nu de ouders een vaste manier hebben om een inkomen te verdienen. Ze heeft
ook plannen om haar vaardigheden te delen en samen te werken met andere
gezinnen van iemand met een handicap.
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Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 11 februari 2015 hebben we onze jaarvergadering. Deze avond komen 2
dames uit Staphorst en zij tonen ons hun klederdracht van de wieg tot het graf. De
avond begint om 19.30 uur in gebouw De Antenne.
Ineke van Hartskamp

Ouderencontact
De eerste bijeenkomst in 2015 werd goed bezocht ondanks storm en regen. Het
was een heel gezellige middag. Helga legde een voor een ieder onbekend
e
gezelschapsspel uit: ‘Slabberjan’, een van oorsprong Italiaans ruilspel uit de 14
eeuw, dat later gespeeld werd in Noorwegen en Denemarken. In Zeeland, m.n. op
Walcheren, speelt men dit spel op oudejaarsavond. Meer bijzonderheden zijn
digitaal te vinden op Wikipedia. Na dit spel was er nog tijd voor andere spellen.
Op 11 febr. 2015 treedt voor ons op het vrouwenensemble ‘Septtimbre’ uit Vaassen
met Nederlandstalige liedjes. Het koor bestaat uit zes enthousiaste vrouwen, die
regelmatig op diverse plaatsen van zich laten horen. We verwachten, dat het een
mooie middag wordt. Plaats: Antenne, Regenboogkerk, aanvang 14.30 uur. Hebt u
vervoer nodig, belt u dan naar mevr. Bijsterbosch tel. 661617.
Helga Potappel (627270) en Martha Pronk (615254)

Ontmoeting op de berg met Christa Anbeek over Kwetsbaar Leven
Op zondag 8 maart vindt er op Landgoed Hezenberg in Hattem weer een
Ontmoeting op de berg plaats.
Christa Anbeek spreekt dan over Kwetsbaar Leven.
Hoe vind je nog een weg in het leven als alles afgebroken is. Dat overkwam Christa
Anbeek toen ze op jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en later haar partner.
Na het overlijden van haar partner schreef ze het succesvolle boek
Overlevingskunst. Ada de Jong verloor in 2008 haar man en drie kinderen tijdens
de afdaling van de Italiaanse berg Mt. Dolent. Er volgden dagen, maanden, jaren
met voor haar de voortdurende vraag of er nog leven kan zijn nu alles anders is. In
haar zoeken ontmoette ze Christa Anbeek. Samen schreven ze het boek de Berg
van de Ziel. In dit boek staan hun ervaringen centraal. Kun je uitstijgen boven jezelf
en het verdriet.
Christa Anbeek zal ons meenemen in deze persoonlijke zoektocht naar de diepere
zin van dood en leven. Daarbij komen diverse geestelijke stromingen aan bod. Ook
ons eigen zoeken krijgt op deze middag een plek.
Christa Anbeek is naast schrijver van boeken universitair hoofddocent
bestaansfilosofie aan de Universiteit Humanistiek te Utrecht en bijzonder
hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam.
Locatie: Landgoed Hezenberg.
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).
Kosten: € 17,50 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje.
U kunt zich aanmelden via de website www.hezenberg.nl.

Ledenmiddag PCOB, afd. Epe, Emst en Oene
Uitnodiging voor de PCOB ledenmiddag op dinsdag 17 februari 2015,
die wij hopen te houden in het WZC ‘de Boskamp’, Albert
Schweitzerlaan 25 te Epe. Deze middag komt de heer Lammert Postma
uit Harderwijk ons iets vertellen over ‘Harderwijk als Visserijstad en
Zuiderzeevertellingen’, na de pauze laat hij ons een filmpje van Bert Haanstra zien
’de drooglegging van de Zuiderzee’. Deze drooglegging heeft natuurlijk heel wat
gevolgen voor Harderwijk gehad. De heer Postma heeft twintig jaar ervaring in
rondleidingen in Harderwijk die vanaf het Stadsmuseum of het VVV-kantoor
beginnen, hij is een echte verhalen verteller. De middag begint om 14.30 uur, de
zaal is vanaf 14.00 uur open. We hopen weer vele leden te mogen verwelkomen,
ook gasten zijn van harte welkom. Het bestuur

PETIT MESSE SOLONNELLE VAN ROSSINI
in Grote Kerk te Epe
Op zaterdag 14 februari 2015 geeft het Gelders Oratoriumkoor, onder leiding van
Ilia Belianko een concert, waarin de Petit Messe Solonelle van Rossini zal worden
uitgevoerd.
Medewerking verlenen:
Op het orgel Ere Lievonen en op de piano Vital Stahievitch.
Solisten : Elizabeth Poz sopraan, Myra Kroese alt, Eric Reddet tenor en Hans Pieter
Hermans bariton.
Aanvang concert 20.15 uur, kerk open 19.45 uur.
Informatie en nieuws over het concert en het koor: www.geldersoratoriumkoor.com
Toegangskaarten, inclusief programmaboekje en een consumptie na afloop, à
€ 20,00, verkrijgbaar via de website en bij de VVV te Epe.
Fenny Dekter
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Zaterdag 28 febr. 2015 – Domineesconcert
Vijf dominees uit Epe en omstreken bespelen dan het Meere-orgel.
Dit concert is in afwijking van de andere concerten niet op donderdag maar op
zaterdag. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Bij de uitgang
vragen we een vrijwillige bijdrage.
Namens Stichting Meere-orgel,
Ane Mulder en Herman Dalhuisen

PAASPROJECTKOOR 'PRAISE UNITED ZWOLLE' olv MARTIN BRAND
In 2015 komt Praise United terug naar Zwolle! Net als twee jaar geleden zal
PUZwolle plaatsvinden tijdens de 40-dagentijd. Met een groot aantal christenen
willen wij elkaar ontmoeten en zingend toeleven naar Pasen. Op 2e paasdag willen
wij als projectkoor getuigen van Gods liefde en 'het Leven vieren' tijdens een mooi
concert.
Ook in 2013 organiseerde AT-Music dit succesvolle paasproject.
Tijdens de 40-dagentijd kwamen 250 christenen uit meer dan 60
verschillende kerken bij elkaar om samen te zingen en stil te staan
bij Pasen. Dit paasproject, olv de gospelzanger Martin Brand,
mondde uit in een bijzonder paasconcert!
HOU JIJ VAN ZINGEN?! Neem dan deel aan dit bijzondere paasproject. Dan
ontmoeten wij elkaar tijdens vier avonden waarin wij samen zullen repeteren voor
het concert. De repetities staan gepland op 4, 11, 18 en 25 maart 2015 in de
Noorderkerk. Het concert vindt plaats op 2e paasdag in de Koningskerk in Zwolle.
Opgeven kan via www.AT-Music.nl.

Amnesty International, afd. Epe
De werkgroep van Amnesty International gemeente Epe bedankt alle
kaartschrijvers die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor de mensenrechten.
We hopen dat we ook in het nieuwe jaar 2015 weer mogen rekenen op uw
medewerking. En dat het sturen van de schrijfkaarten zin heeft, blijkt wel uit de
goed-nieuwsberichten dat er geregeld mensen vrijgelaten worden.
Zo bedankt de vrijgelaten Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialatski
alle briefschrijvers en is de Brits-Iraanse Ghoncheh Ghavami, die protesteerde voor
het recht voor vrouwen om volleybalwedstrijden bij te wonen, onlangs vrijgelaten.
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Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 1 februari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 8 februari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Drs. B. Jansen, Apeldoorn
Ds. B. Lampen
Ds. A.M. van de Wetering
Ds. A. Visser, Garderen
Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. F. Mout, Baarn
Dr. T.E. van Spanje
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk

Zondag 15 februari
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Jeugddienst

Ds. M. van Beusichem, Hattem
Ds. B. Lampen
Ds. K.A. Hazeleger, Ommen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. E. Mijnheer

MUTATIES KERKELIJKE STAND NOVEMBER/DECEMBER/JANUARI 2014/2015
Geboren:
5 december 2014 Ellen Dijkman, dochter van Mathieu Dijkman en Nelleke Dijkman-Schouten,
Korte Enkweg 10, 8162 VJ, Epe
Ingekomen:
Mevr. J.G. van ’t Hul, Brinkgreverweg 4 (’t Slath), 8161 NW, Epe (wijziging gastlid in
permanent lid)
Mevr. J.G.M. Windhorst, De Pal 32, 8161 ZZ, Epe
Dhr. J. Koolstra en Mevr. M. Koolstra-de Groot, Loper 15, 8162 KD, Epe
Verhuisd:
Fam. J.J.W. den Hond, Beekstraat 50, 8162 HB, Epe
naar Officiersweg 60-a, 8162 ED, Epe
Dhr. L.H. Bastiaannet, Preekberg 11, 8162 BG, Epe
naar De Leegte 97, 8162 BW, Epe
Fam. E. Draaijer, Scheperstraat 145-K412, 8162 WP, Epe
naar Roggestraat 65, 8162 WW, Epe
Mevr. Z. Logtenberg-Groothedde, Lohuizerweg 1, 8162 EW, Epe
naar Veldheem, afd. Schotse Hooglander, kamer 8, Klinkenberg 58, 8091 GZ, Wezep
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Fam. A. Pilon, Eper Veste 4, 8161 AA, Epe
naar A. Schweitzerlaan 25-K210, 8162 DS, Epe
Mevr. A. ter Haar, Hoofdstraat 141, 8162 AE, Epe
naar A. Schweitzerlaan 25-K8, 8162 DS, Epe
Dhr. E.M. van Andel, Vemderweg 21, 8161 NM, Epe
naar Quickbornlaan 7, 8162 ES, Epe
Dhr. J.S. de Winter, Jasmijnstraat 172, 8171 AT, Vaassen
naar Kerkenveld 2, 8162 JV, Epe
Dhr. S. Huisman, De Leegte 73, 8162 BV, Epe
naar A. Schweitzerlaan 51, 8162 DT, Epe
Dhr. T.J. Commijs, Eperheemweg 17, 8161 BJ, Epe
naar Rontgenweg 149, 2624 BD, Delft
Mevr. M.E. Schipper, Hakselseweg 58, 6713KX, Ede
naar Dorpsstraat 30, 3941 JM, Doorn
Mevr. E.G. Kooiman, R.J.H. Fortuynstraat 95 , 1019 WJ, Amsterdam
naar Bijltjespad 18-M , 1018 KH, Amsterdam
Overleden:
12 december 2014 Mevr. J.K. Huijssoon-Tevel, Hoofdstraat 98-g, 8162 AM, Epe
6 januari 2015 Dhr. W. Maat, Klimtuin 99, 8162 ZW, Epe
13 januari 2015 Mevr. J. Blom-van der Sluijs, Hoofdstraat 96-B, 8162 AM, Epe
Bedankt:
Mevr. L.C.R. van Leeuwen, Graan voor Visch 15322, 2132 LE, Hoofddorp
Fam. A.J. van ’t Land, Officiersweg 14, 8162 EC, Epe
Vertrokken:
Dhr. R.B.W. ter Veer, Tongerenseweg Zuid 173, 8162 PM, Epe naar Zwolle.

(overgenomen uit Goedeherderklank jan. 2015):
Kerk zijn
is een gemeenschap vormen van mensen
die niet alleen geloven in de Heer
maar ook bereid zijn
om in en door een leven van dienstbaarheid
het leven en het woord van de Heer
waar te maken
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
In de mate dat de gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
in die mate zullen ze het Evangelie van de Heer
waar kunnen maken,
voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.
(Samuel Rayon, Aziatisch theoloog)
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GEBOUW ANTENNE
Ma

2 febr.

Di

3 febr.

Wo
Do

4 febr.
5 febr.

Vr

6 febr.

Di

10 febr.

Wo

11 febr.

Do
Za
Di

12 febr.
14 febr.
17 febr.

Do
Vr

19 febr.
20 febr.

Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
Kring ds v d Wetering: Haal meer uit je bijbel 19.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Ontmoetingsavond jonge ouders
20.00 uur
To You
20.00 uur
Diaconale Beraadsgroep
19.45 uur
Kring ds v d WeteringL: Bijbelstudie
14.00 uur
ZWO
19.00 uur
Kring ds v d Wetring: Bonhoeffer
20.00 uur
Heerlijckheid
18.00 uur
Sirkelslag
19.30 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Ouderencontact
14.30 uur
Bijeenkomst Kerkbalans”lopers”
18.00 uur
Christenvrouw
19.30 uur
Exspectobestuur
20.00 uur
Moderamen
19.30 uur
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Kerkenraad
19.30 uur
To You
20.00 uur
Kring ds v d Wetering: Bonhoeffer
20.00 uur
Kindercatechese
18.15 uur
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 14 februari
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 7 maart en vervolgens vóór
zaterdag 28 maart en vóór zaterdag 18 april.
Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.
Antenne verschijnt steeds vóór het weekend dat volgt op de uiterste inleverdatum
van kopij.
Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl
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