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Kerkdiensten
Bij de diensten
Toelichting bij de collecten
Signalen
Vanwege privacy zijn een aantal artikelen uit dit bestand verwijderd
Gebedsgroep Daniël
Kerkenraad
Voorjaarsgemeenteberaad
Update Beroepingscommissie
Samen op weg naar Pasen
Paasattentie
Diaconie
KIA
Ontmoetingsdiner de Heerlijckheid
Film Jesus Christ Superstar
BFB
Denk mee over de toekomst van de kerk
Christenvrouw afd. Epe
Paasfeestviering PCOB
“The Crucifiction” door Vocaal Ensemble Pastorale
Stichting Meere Orgel Grote Kerk Epe
Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Agenda
Inleveren kopij

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 15 maart
10.00 uur
: Dhr. M. Boon, Barneveld
kinderdienst : Mirjam Bakker en Rene Draaier
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Elise Jong
Eerste collecte
: diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO-project ‘Gehandicapten Myanmar
19.00 uur
: geen dienst
Zondag 22 maart
Gezinsdienst
09.30 uur
Kerk op Schoot
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Margreet/Anniek de Jonge
oppasdienst : Jans Mout en Anniek de Jonge
Eerste collecte
: diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk in actie Totaal
19.00 uur
: geen dienst
Zondag 29 maart
Palmzondag
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Elize de Mots en Annelies Proper (jr)
oppasdienst : Berdien Visser en Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk in actie Totaal
19.00 uur
Oecumenische dienst in Grote Kerk

Maandag 30 maart, dinsdag 31 maart, woensdag 1 april: Gebedswake in Grote Kerk
19.00 uur
Donderdag 2 april – Witte Donderdag - gez. viering in Grote Kerk, 19.30 uur
Vrijdag
3 april – Goede Vrijdag - gez. dienst in Grote Kerk, 19,30 uur
Zaterdag 4 april – Stille Zaterdag – Paaswake in Grote Kerk, 21.00 uur

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig in de
Schatkamer.
____________________________________
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Zondag 15 maart gaat dhr. M. Boon bij ons voor. Ook vorig jaar was hij al meer dan
eens bij ons gastvoorganger.
In de kinderdienst gaat het over Johannes 13, Jezus wast de voeten van zijn
discipelen. Iets daarvan zien we terug in de kerkzaal.
Zondag 22 maart is de ochtenddienst een gezinsdienst, met als doelgroep tieners.
De catechesegroep, die bij Berdien en Michiel samenkomt, zal aan de dienst
meewerken. Iets van Sirkelslag, de landelijke jeugdactiviteit in februari, zal in de
dienst doorklinken. Daar ging het om eerlijke kleding. Weten wij waar onze
broeken, truien, shirts vandaan komen en wie ze hebben gemaakt? De
veertigdagentijd is een tijd van kritisch naar je leven kijken en zoeken naar
verandering. Wat hebben jongeren ons hierover te vertellen? De kinderen gaan
naar de kinderdienst om aan het Paasproject te werken. Zij horen het verhaal over
Jezus die Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. En wij, wij luisteren mee, want het is de
intocht van een koning, maar wel een bijzondere die van zijn onderdanen een heel
eigen levensstijl verwacht. Vooraf is er Kerk op Schoot, om half tien, voor de
allerkleinsten en hun ouders en grootouders. Ook zij zijn welkom!
Zondag 29 maart is het Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. Omdat de
‘intocht’ een week eerder al aan de orde is geweest, wil ik in deze dienst de zeven
kruiswoorden een plek geven, op verschillende plekken in de liturgie. ’s Avonds is
er in de Grote Kerk een gezamenlijke dienst bij het begin van de Stille Week.
AMvdW
Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe
Op Palmzondag 29 maart begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor
Pasen. ’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering
worden gehouden.
Het koor Exspecto zal enkele Bach koralen zingen o.a. uit de Mattheus Passion en
delen uit de ‘The Passion and Death of Jesus Christ’ geschreven door de dirigent
Wolfried Kaper en nog enkele andere koorwerken. Het koor wordt begeleid door de
pianist Jos Mulder. De koorwerken worden afgewisseld met een gedicht,
Bijbellezing, samenzang en meditatief pianospel.
De dienst begint om 19.00 uur.
Op maandag, dinsdag en woensdag (30, 31 maart en 1 april) worden oecumenische
Gebedswaken gehouden in de Grote kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De
gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbellezingen,
liederen en gebed.
De voorgangers zijn resp. ds. S. Zitman, pastor W. Vroom en ds. S. Zitman.
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Op Witte Donderdag (2 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang
19.30 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het
avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen.
Centraal in de dienst staat de voetwassing door Jezus met als thema: ‘Bevrijd uit de
slavernij’.
De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering.
Op Goede Vrijdag is om 19.30 uur een gezamenlijke dienst van de Regenboogkerk
en de Grote Kerk in de Grote Kerk.
En op Goede Vrijdag is om 19.30 uur de Heilig Avondmaaldienst in de Goede
Herderkerk.
De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op Stille Zaterdag (4 april) in de
Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de
vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar
doorgeven. Na de Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na
de verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de
wereld in.
De voorganger in deze dienst is ds. S. Zitman.

Toelichting bij de collecten
1e collecte: diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO-project ‘Gehandicapten Myanmar
Zondag 22 maart
1e collecte: diaconie Regenboogkerk
2e collecte: Kerk in actie Totaal
Zondag 29 maart
1e collecte: diaconie Regenboogkerk
2e collecte: Kerk in Actie Totaal
Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun
voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Ze behoren tot de armste
bevolkingsgroepen van Bangladesh. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in
Bangladesh heeft daarom zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de
Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang
ondersteund door Kerk in Actie, biedt hulp in de vorm van trainingen, maar geeft
ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten.
Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor
inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!
Zondag 15 maart
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Dood hout of levensboom
Nog even en dan trekt door de straten van Enschede een bonte stoet. ‘The
Passion’ wordt daar opgevoerd, het lijdensevangelie wordt uitgebeeld, ook met
zang. Zal dat grote witte kruis er ook weer bij zijn, dat door omstanders gedragen
wordt? Ik weet niet waar het van gemaakt is. Het echte kruis, dat Jezus droeg, door
de straten van Jeruzalem was van hout. Een boomstam, een paal, dood hout.
Passend materiaal voor een terechtstelling, waarbij drie mensen het leven zullen
verliezen.
Alleen een dichter ziet dat anders. Willem Barnard bijvoorbeeld. Hij dichtte: ‘Met
de boom des levens , wegend op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede vrucht ‘
(Lied 545). De boom des levens? Met de beste wil van de wereld kun je die niet
zien in dat loodzware kruishout, waar Jezus bijna onder bezwijkt. De boom des
Levens stond in het Paradijs, lezen we in Genesis. Twee bomen van naam stonden
daar, die van goed en kwaad en die van het leven. Toen de mens van de eerste
gegeten had, tegen het woord van God in, leek het de Eeuwige niet raadzaam dat
de mens ook van de tweede zou eten en deel krijgen aan de eeuwigheid. Woorden
met een diepe lading. Zouden wij willen dat de mens die wij nu kennen altijd zou
blijven bestaan en altijd door zou gaan met de dingen waar we met z’n allen al
eeuwen mee bezig zijn? Een blik in de krant zegt mij: nee, dank u. Zo kan en mag
het niet doorgaan! Als er geen vrede is, geen verzoening, als we niet samen kunnen
werken, vieren en genieten, moet er een keer een einde komen aan het zinloze
geweld.
Jezus gaat daaraan kapot. Hij sterft een smadelijke dood. Maar die dood legt de
kiem van een nieuwe toekomst. Hij was één van ons, maar deed niet mee met ons.
Hij was de weg, hij was het leven, en hij bleef dat door de dood heen. Dat heeft
Willem Barnard willen zeggen, toen hij in zijn lied de levensboom op Jezus’ rug liet
rusten. In het laatste vers weegt die zelfs ‘doodzwaar’. Wij denken dat wij het
allemaal zo goed weten, dat wij het licht gezien hebben, dat wij de wereld naar
onze hand zullen zetten, maar we komen bedrogen uit. Niet onze kracht, niet ons
verstand, maar de liefde en het geduld van Jezus zullen werkelijk iets veranderen….
En ieder die in zijn geest en stijl leeft en werkt mag die verandering vorm geven.
In de tuin zie ik de struiken langzaam weer uitlopen. Takken die dood leken,
blijken vol leven te zitten.
Dat is het geheim van het voorjaar en het geheim van Pasen. Het lijkt allemaal zo
doods op Golgotha, drie dode mannen aan dode bomen, maar daar ontstaat in de
knop een nieuw begin. Johannes in het boek Openbaring ziet een levensboom staan
middenin het nieuwe Jeruzalem. De bladeren ervan brengen de mensen genezing.
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Mooie symboliek, de dood heeft daar geen kracht meer, het leven wint! Zulke
beelden, zulke liederen heeft onze wereld nodig, en wij, wij mogen ze zingen, met
tranen in de ogen en een lach om de mond.
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrië Eleison, wees met ons begaan
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
AMvdW

Bidden
Hoe vaak horen wij tegenwoordig de verzuchting van een ouder of grootouder:
‘Kon ik m’n kind maar tot andere inzichten brengen; gingen ze maar weer naar de
kerk...!’
Die andere inzichten zouden daar dan te vinden zijn....? En waarom hoort Jezus
daarbij?
Valt hier nog iets te bidden?
Mogelijk....., al is het misschien fluisteren. Een leven kán anders worden, als je aan
God je vragen voorlegt.
Wij als gebedsgroep willen u graag hierin ondersteunen, door namens u uw
problemen aan God voor te leggen.
Zo wil ook Jezus voor ons op de bres staan.
De gebedsgroep ‘Daniël’ komt iedere dinsdagochtend in Antenne bij elkaar. We
nemen geheimhouding in acht. U kunt uw verzoek anoniem noteren op een
vragenbriefje, dat u naast de gebedbox vindt. Deze gebedsbox staat op een schapje
in de hal van Antenne.
gebedsgroep ‘Daniël’





De kerkenraadsvergadering van februari werd geopend met gebed, waarna
we in kleine groepjes met elkaar spraken over dingen die wij in ons werk
als ambtsdrager lastig vonden. Daarbij zochten wij een bijbeltekst die
hierover wat zegt en die ons zou kunnen inspireren.
Over de actie Kerkbalans kregen wij bemoedigende berichten! In de
kerkdienst van 8 maart wordt hierover nadere informatie verstrekt.
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Het moderamen deed melding van een verhelderend gesprek dat de
moderamina van de Goede Herderkerk, de Sionskerk en de Regenboogkerk
met het team van de Alphacursus heeft gehad.
 Er is een start gemaakt met de vervulling van vacatures voor de
kerkenraad. Besproken is wat wij verwachten van iemand die lid wordt van
de kerkenraad. In de maartvergadering krijgt dit een vervolg en zullen we
bespreken wie we gaan benaderen.
 We namen kennis van het feit dat er een bijeenkomst voor doopouders is
geweest, wat een vervolg zal krijgen, met een frequentie van eenmaal per
kwartaal.
 In maart zullen in de secties ontmoetingsbijeenkomsten gehouden
worden.
 Van 4 tot en met 9 mei organiseert de Regenboogkerk, samen met de
Sionskerk en de Goede Herderkerk, een jongerenreis naar Engelsbach in
het oosten van Duitsland. Vanuit het budget van evangelisatie kan een
bijdrage worden verstrekt.
 Aan de beraadsgroep Financiën en beheer wordt gevraagd een advies te
formuleren over de verkoop van een pand.
De voorzitter sloot de vergadering met het gezamenlijk Onze Vader.
Zijn laatste gebed met ons…
Bert Plooy


Voorjaarsgemeenteberaad
Op woensdag 25 maart om 19:30 uur zal in gebouw Antenne het gemeenteberaad
plaatsvinden.
Dan zijn de jaarstukken van de kerk over 2014 aan de orde.

Een update van de beroepingscommissie
Via dit blad Antenne brengen we alle gemeenteleden graag op de hoogte van het
proces ‘nieuwe predikant’.
In een vorige editie heeft u onder het kopje ‘verslag van de kerkenraad’ al het een
en ander kunnen lezen, nu volgt er vanuit de commissie een update:
In januari zijn we met een paar commissieleden naar een Dominee-date geweest.
Hier presenteerden 18 gemeenten en proponenten (net afgestudeerde
predikanten) zich aan elkaar. Naar aanleiding hiervan zijn er een drietal matches
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ontstaan. Dit betekende dat er een voorzichtige belangstelling was voor elkaar.
Helaas heeft dit niet geleid tot een intensief ‘beroepingscontact’.
Ook hebben we (oud-)predikanten benaderd met de vraag of zij collegae kennen
die wellicht bij ons predikant zouden kunnen worden. Helaas was dit niet het geval.
Daarnaast heeft er een advertentie in het blad Kerkinformatie gestaan. Hierop zijn
een aantal reacties gekomen wat geleid heeft tot een gesprek en op dit moment
het bezoeken van een aantal kerkdiensten waar deze predikant voor zal gaan.
Als commissie missen we het enthousiasme van Wim van Bemmel die, samen met
ons, gedreven en vol ambitie bij deze opdracht betrokken was. Met dezelfde
bewogenheid van Wim, voor wat onze gemeente nodig heeft, gaan we verder.
Als gemeente hebben we een specifiek profiel geformuleerd voor de te beroepen
predikant. Tot twee maal toe hadden we het idee bijna met een voorstel naar de
kerkenraad te kunnen gaan. Helaas liep het door omstandigheden anders. Voor ons
is dit een bevestiging dat het vinden van de predikant die bij dit profiel past
mogelijk is, al is het duidelijk geworden dat dit keuzemogelijkheid ook beperkt.
Blijft u bidden voor de nieuw te beroepen predikant en wijsheid voor ons als
commissie.
Mocht u predikanten ontmoeten die passen bij het profiel dat we met elkaar
hebben opgesteld, laat het ons dan weten.
Namens de beroepingscommissie,
Margreet de Jonge

De periode van de veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, gebed en
bezinning op de weg die Jezus is gegaan. Jaarlijks bereiden wereldwijd Christenen
zich voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het lijden en sterven en
de verrijzenis van Christus met Pasen te gedenken en te vieren.
Veertigdagentijd is de periode waarin wij ons bezinnen over wat er in onze
persoonlijke christelijke levenswijze is fout gelopen. Waar het vuur van het begin
stilaan is uitgedoofd en wij lauwe mensen zijn geworden. Een tijd om datgene wat
gaandeweg scheefgezakt is weer recht te trekken. Je kunt de veertigdagentijd dus
beleven als een tijd van innerlijke zuivering en reiniging. Om het stof van hart en
ziel eens goed weg te blazen.
Tegelijkertijd ook: bezinning op de weg die mensen gaan, dus oog hebben voor de
noden van je naaste. Solidair zijn met de medemens die het minder heeft getroffen
dan jij.
Vasten kan ieder op zijn eigen wijze doen. De één onthoudt zich van één of
meerdere maaltijden per dag, de ander onthoudt zich van luxe en activiteiten die
genot verschaffen, zoals tv kijken. De één vast een dag per week, de ander iedere
dag. Gebed en Bijbellezen zijn gericht op bezinning en inkeer.
Het klinkt wel tegenstrijdig: een sobere maaltijd, vasten en toch eten? Met de
sobere maaltijden die de Raad van Kerken organiseert gaat het om de bezinning op
de betekenis van het lijden en sterven van Jezus, om soberheid en het samen
optrekken als Christenen op weg naar Pasen.
Ook u - jij bent van harte uitgenodigd om aan deze maaltijden mee te doen!

Samen op weg naar Pasen 2015
*
Raad van Kerken Epe
*
ontmoeting en bezinning
4 sobere maaltijden
4 vrijdagen
4 kerken
*
u – jij bent welkom!

De tafel is nog gedekt op……………
Vrijdag 20 maart in de Regenboogkerk
opgave bij Anke Veenstra tel. 0578-611989, ankeveenstra-mooij@kpnmail.nl
en bij Lee de Kool tel.0578-621037, horstekind@planet.nl
Vrijdag 27 maart in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap H. Martinus
Epe opgave bij Dienie Roescher, tel. 0578-613514, roescher@solcon.nl
en bij Sjaak Thijssen tel. 06-12858990, jthijssen1948@kpnmail.nl

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd. Thema: “open je handen”.
In de veertigdagentijd wordt in vier kerken van Epe een sobere maaltijd, een
vastenmaaltijd gehouden.
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U kunt tot en met woensdag opgeven. Kinderen zijn ook van harte welkom!
Per keer kunnen 30 gasten ontvangen worden. Vervoer kan geregeld worden.
Ontvangst vanaf 18.00 uur, maaltijd om 18.30 uur.
Mocht u na opgave toch verhinderd zijn, wilt u zich dan afmelden? Anderen kunnen
dan de gelegenheid krijgen om deel te nemen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 3.50 euro, daarnaast kan men
geven voor stichting Hospice noordoost Veluwe, waar ook de meeropbrengst naar
toe gaat.
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Paasattentie
Gemeenteleden,
In de week voor Pasen willen we weer een paasattentie brengen bij gemeenteleden
van 80 jaar en ouder van de gezamenlijke kerken in Epe.
Hierbij hebben we wel hulp nodig.
Bent u in de gelegenheid om ongeveer 4 pakjes weg te brengen, dan zou dat heel
fijn zijn.
Ook als u vorig jaar al meegewerkt heeft, wilt u zich dan toch nog opnieuw melden?
Een hartelijke groet van Sjoerdtje van de Ven,
0578-613939. mail: bsvandeven@gmail.com

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- 4792 7355
(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615607).
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 10 april (in maart niet ivm vastentijd) of 1 mei!

Film Jesus Christ Superstar

Onlangs deden wij een oproep via de mail, in de kerkdienst en in de Antenne, om
huisraad voor een gezin in nood. De reacties en uw bijdragen waren overweldigend.
Dankzij u woont het gezin inmiddels in een compleet gemeubileerd huis. Mede
namens het gezin willen wij als diaconie u hiervoor hartelijk danken. Het was mooi
om te ervaren hoe we als gemeente samen klaar staan voor onze medemensen.

Donderdag 26 maart 2015 (gewijzigd)

Op woensdag 18 februari was het As-woensdag. Toen begon ook
de 40-dagen tijd. Wij willen op 26 maart a.s. in de
ontmoetingsruimte in de Antenne, hierop inhaken met een film
uit 1973. Het is de verfilming van de gelijknamige rock opera die
gaat over de laatste weken in het leven van Jezus.
(zie voor uitgebreide informatie de vorige Antenne of de website)
Graag nodigen wij u hierbij opnieuw uit.
Tijd :
van 19:30 uur tot ca. 21.45 uur
Plaats:
Gebouw Antenne, Dr. van Voorthuysenstraat 6 te Epe
p.s. Geef u vooraf wel even op voor deze avond!!
Dat kan per telefoon : 0578- 64 17 07 of per mail : hansborgers@upcmail.nl.
Koffie, thee of frisdrank worden door ons na afloop met de Antennebeheerder
afgerekend. Daarom vragen wij u, om een vrijwillige bijdrage. Ons voorstel is ca.
€ 5,-- per deelnemer.

KIA
Een bericht voor alle mensen die met zoveel plezier bij Nelly en Kees van Bruggen
hebben geschilderd.
Graag schilderijen inleveren op maandag 23 maart om 19.30 uur in Antenne.
Het wordt vast een mooie tentoonstelling.
Cees Laponder
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse
Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
www.protestantsekerk.nl/kerk2025.
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Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse
Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en
predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 18 maart 2015 is er een verenigingsavond in gebouw De Antenne om
19.30 uur Er is dan een lezing van de Nederlandse Patiëntenvereniging over hun
werk en van daaruit gaan we door op het onderwerp: levenswensverklaring van de
patiëntenvereniging. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom!
Woensdag 1 april 2015 gaan we naar Heerde voor een gezamenlijke paasviering
met De Christenvrouw uit Heerde. Sanne v.d. Bosch hoopt dan voor ons te zingen.
Ineke van Hartskamp
Paasfeestviering PCOB Epe, Emst en Oene.
Op dinsdag 17 maart 2015 hopen wij onze Paasfeestviering te
houden in ‘De Boskamp’, aanvang 14.30 uur, de zaal is vanaf
14.00 uur open.
Deze paasfeestviering bestaat uit meditatie, samenzang, declamatie en muzikale
intermezzo’s op orgel en piano met als thema ‘Licht en Leven’. Dit alles zal
uitgevoerd worden door eigen leden onder leiding van de voorzitter, de heer H.
Ederveen, muzikale intermezzo’s door de heer Jaap Bosch en een liturgie is
aanwezig.
We hopen op een fijne en gezellige samenkomst, iedereen is van harte welkom ook
gasten.
Het bestuur
Uitvoering “The Crucifixion”
door het Vocaal Ensemble Pastorale
Nadat ons koor vorig jaar op Palmzondag 13 april “The Crucifixion” heeft uitgevoerd
in de Grote Kerk in Epe, zullen we deze muzikale meditatie dit jaar opnieuw
vertolken. Ditmaal op zondagavond 22 maart a.s. om 19.00 uur in de
Ontmoetingskerk (Kanaalstraat 21) in Heerde.
Deze uitvoering is van het project 40-dagentijd van de Ontmoetingskerk.
“The Crucifixion” is gecomponeerd in 1867 door John Stainer. Het is een meditatie
over het lijden van Jezus. Het werk is oorspronkelijk geschreven voor een Engels
kerkkoor met tenor, bas en orgel. Het verhaal begint als Jezus met zijn discipelen in
Gethsemané komt; waarna het lijdensevangelie verder wordt gevolgd. Het slotkoor
is een oproep aan de wereld om niet aan het kruis voorbij te gaan. “The Crucifixion”
eindigt met een triomfantelijke Hymne van Hoop.
Ons koor staat zoals gebruikelijk onder leiding van Mario Telnekes en wordt voor
deze uitvoering uitgebreid met 2 solisten t.w. Pieter Jaap Idema(tenor) en Coert van
den Berg (bas). De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Henk van der Maten.
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In het programmaboekje – dat vooraf wordt uitgereikt en na afloop weer wordt
ingezameld- is zowel de volledige Engelse tekst als de Nederlandse vertaling
opgenomen. Op deze wijze is de gezongen uitvoering voor u als toehoorder
uitstekend te volgen.
De toegang is gratis. Wel zal er na afloop een collecte worden gehouden om de
kosten te dekken.
Namens het Vocaal Ensemble Pastorale
Jasper van der Laan
STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
Orgelconcert Toon Hagen donderdag 26maart 2015 20:00 uur.
Toon Hagen uit Zwolle speelt een programma dat in het teken
staat van de Passietijd, met werken van J.S. Bach, Anthonie v
Noord en Toon Hagen. Hij is als cantor-organist verbonden aan
de Grote- of Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Toon is o.a. een Bach
kenner en een bij velen bekende concertorganist. Graag tot
ziens op 26 maart 2015.
Koningsdag-orgelbespeling. Toegang vrij.
27 april maandag 12:00 uur Ane Mulder en Herman Dalhuisen. Oranjeprogramma.
Agenda orgelconcerten 2015 Epe
26 maart Toon Hagen uit Zwolle met de Passietijd als thema.
30 april Wim Magré uit Elburg met Oranje als thema.
28 mei Dick Sanderman uit Rijssen met “Cross over” als thema.
25 juni 2015 Jan Jansen uit Soest, Barok programma.
24 september 2015 Martin Mans uit Woerden.
29 oktober Sietze de Vries uit Niezijl met improvisaties op thema’s van bezoekers.
Deze orgelconcerten zijn op donderdag beginnen om 20:00 uur en de toegang is
€ 7,50. Hartelijk welkom allemaal!
Namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 15 maart
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. D. van Meulen
Ds. J. Brouwer, Veen
Dr. T.E. van Spanje
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Zondag 22 maart
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 29 maart
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. A. Schaafsma
Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Ds. J. van Doorn, ‘t Harde
Ds. J. Kommers, Harderwijk

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 28 maart.
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 18 april en vervolgens vóór
zaterdag 9 mei en vóór zaterdag 30 mei.

10.00 uur Ds. H. Vreekamp
10.00 uur Ds. B. Lampen
9.30 uur Ds. A. Goedvree, Uddel
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje

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

GEBOUW ANTENNE
Za
Di

14 mrt
17 mrt

Woe

18 mrt

Do
Vrij
Za
Di

19 mrt
20 mrt
21 mrt
24 mrt

Woe
Do

25 mrt
26 mrt

NB. Di 7 apr

Exspecto
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Paaskoor
Kerkenraad
To You
Clubmiddag
Christenvrouw
Oec.kring ds v d Wetering
Vastenmaaltijd
Exspecto
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Paaskoor
To You
Gemeenteberaad
ds v d Wetering: Bijbelstudie
Oud papier inleveren
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18.45 uur
8.30 uur
9.30 uur
18.45 uur
19.45 uur
20.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
18.00 uur
18.45 uur
8.30 uur
9.30 uur
18.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
van 9.00-20.00 uur
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