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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 28 september
Startzondag
09.30 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Marjolein Heiligenberg
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Marit Jong
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
geen dienst
Zondag 5 oktober
10.00 uur
: Ds. W. van der Kooij, Arnhem
Kinderdienst : Hetty Menkveld en Nienke Paulusma
oppasdienst : Berdien Visser en Lotte Veldkamp
Eerste collecte
: Kerk en Israël
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
: Ds. J.M.G. Sijtsma, Epe
Eerste collecte
: Stichting Gave
Tweede collecte
: Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
Zondag 12 oktober
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Rene Draaijer en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Carmen Witteveen en Anne van Essen
Eerste collecte
: Werelddiaconaat
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
: Ds. B. Nobel, Terwolde
Zangdienst
Eerste collecte
: Stichting Gave
Tweede collectie
: Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk

Startzondag vieren wij dit jaar op zondag 28 september. ‘Verbinden’ is het thema,
een eigen variant op wat landelijk werd aangeboden. In de voorbereiding kwam
naar voren dat we graag (meer) verbondenheid zouden ervaren in de gemeente.
Wàt bindt ons, is dan de vraag en ook het uitgangspunt voor de preek. We lezen in
het evangelie naar Mattheus wat Jezus daarover schrijft. (Matt. 18: 12-20). Wie bij
Jezus hoort is nooit alleen, dat kan een hele troost zijn, maar soms ook knap lastig!
Voor de kinderen biedt het verhaal over het schaapje dat wegloopt maar niet
gemist kan worden een mooi uitgangspunt om samen in de kinderdienst over door
te spreken en een lied te leren.
In de dienst zingen en spelen een paar gemeenteleden met ‘organist van dienst’
Egbert Dijkgraaf twee liederen van Sela, waaronder een gezongen votum en groet.
De vleugel is voor het eerst te bewonderen, meer nog: te beluisteren, met dank
aan wie zich daarvoor enthousiast hebben ingezet. Voor het verdere programma
verwijs ik naar een ander artikel in dit blad. Er is geen avonddienst.
Op 5 oktober gaan gastpredikanten voor.
Zondag 12 oktober vieren we in de morgendienst het Heilig Avondmaal. We lezen
Matteüs 22: 1-14. Een koning nodigt mensen uit voor de bruiloft van zijn zoon,
maar ze hebben allemaal zo hun redenen om niet te komen. Dan maar de straat op
om mensen te vinden. Dat werkt, maar die ene, die heeft niet eens de moeite
genomen om zich om te kleden, die kan beter maar weer gaan. Wie het feest van
het Koninkrijk mee wil vieren, moet dat met hart en ziel doen. Mooiste kleren aan,
je verheugen op wat komt. Goed idee om daar zondag mee te beginnen?
In de middag vieren we ook in de Boskamp avondmaal, dit keer mag ik daar zelf
voorgaan. We lezen en zingen Psalm 103.
AMvdW

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig in de
Schatkamer.
____________________________________
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Toelichting bij de collecten
Zondag 28 september: Diaconie Regenboogkerk
Zondag 5 oktober: Collecte-Kerk & Israël - Israëlzondag
Op zondag 5 oktober, de eerste zondag van oktober en vanouds ‘Israëlzondag’, is
de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Op deze zondag geven we
meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het
volk Israël.
De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de kerk bij de Joodse
wortels van hun geloof te brengen. maar ook om met elkaar in gesprek te komen
en te blijven. In Nederland worden predikanten toegerust op het gebied van de
relatie met het volk Israël en materialen ontwikkeld voor plaatselijke gemeenten. In
het buitenland wordt onder meer de christelijke internationale gemeenschap Nes
Ammin gesteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten. Sinds 2012
is dominee Pieter Dronkers daar namens de Protestantse Kerk werkzaam als
coördinator van het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoop via wederzijdse
erkenning en het wegnemen van vooroordelen een bijdrage te leveren aan een
oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van
Kerk en Israël niet worden voortgezet. We bevelen de collecte van harte bij u aan.
Zondag 12 oktober: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Een geit, een cadeau
voor het leven
Op zondag 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het werelddiaconale
werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN
(United Mission to Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van
Nepal. Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land,
vertrekken veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer
terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die met
hiv/aids te maken hebben en biedt hun toegang tot de nodige gezondheidszorg.
Daarnaast leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door
bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit
kunnen kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie UMN
gesteund en andere werelddiaconale partners van Kerk in Actie.
Helpt u mee?
De avondcollecten in september en oktober zijn bestemd voor Stichting Gave, een
interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland. De opbrengst van onze collectes is speciaal bestemd voor Marco en
Mirjam Vos uit Emst. In de vorige Antenne kunt u meer informatie vinden. Ook op
de website van de stichting, http://www.gave.nl is meer informatie te lezen.
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Seizoenen
Op je sandalen langs de pepernoten lopen: wat klopt hier niet!? Het lijkt nog zomer,
maar de winkeliers zijn onverbiddelijk: voor alles is een tijd. Zomers lekker
barbecueën, daarna bij de open haard aan de warme chocolademelk met
speculaas. Ik loop er met een boog omheen en koop uit protest een pak ijs! Lekker
voor na het avondeten op het terras, maar wel opschieten want het wordt vroeg
donker en ik moet vergaderen.
Nee, we kunnen ons niet lang meer voor de gek houden: een nieuw seizoen staat
voor de deur.
‘Fijn toch’, hoor ik mensen zeggen, ‘dat vind ik juist zo mooi in Nederland, die
afwisseling van de seizoenen. Wat zou ik dat missen als ik een land woon waar het
altijd zomer is!’ Als u mij inmiddels een beetje kent, weet u dat ik het liefst de
blaadjes één voor één weer aan de bomen zou plakken. Maar het gelijk is aan de
mensen die meebewegen, en zich openstellen voor het nieuwe dat zich aandient.
Genieten van de herfst is mooier dan je ertegen verzetten!
Ook in de kerk begint een nieuw seizoen. Een seizoen van vergaderen en plannen
maken. Een seizoen van elkaar ontmoeten en samen nieuwe dingen leren. Gebouw
Antenne is weer tot leven gekomen, mensen vieren, bidden, zingen, praten,
luisteren, en voelen zich er thuis. Verbinden, het thema van startzondag, verbinden
hoort bij het winterseizoen. In de (lange!) zomer waaieren we uit, gemeenteleden
reizen de hele wereld rond. Wie hen alleen maar na kon kijken, is blij dat ze (bijna)
allemaal weer terug zijn. Wel zo gezellig!
Wat komt er op ons af: zoeken naar wegen hoe kerken kunnen inspelen op de
verandering in de zorg. Kunnen we de Eper Rooms Katholieke geloofsgemeenschap
een dak boven het hoofd bieden, nu hun kerk verkocht zal worden. Wanneer komt
de nieuwe predikant en wie zal het worden? Hoe staat het met het uitwerken van
de nieuwe beleidsplannen, de speerpunten die zijn geformuleerd. Maar ook steeds
opnieuw aandacht hebben voor elkaar, verbindingen leggen, leven uit het
middelpunt, uit het Woord van God in de voetsporen van Jezus Christus, die ons tot
een gemeente maakt.
Voorbij is de zomer, zegt de weerman, dus u leest dit misschien al bij de kachel,
lampje aan, wind blaast om het huis. Een nieuw seizoen, ik kijk er naar uit, en dat ik
soms nog met zonnebril verschijn of zonder jas, ach, dat gaat vanzelf wel over. Daar
zorgt de wind wel voor, de regen, de pittige koude die we zolang ‘gemist’ hebben.
Een nieuw winterseizoen!
A.M. v.d Wetering
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Bij het boekje ‘Aanbod’
De eerste opgaven komen binnen, dat is bemoedigend. Kijkt u er nog even naar of u
ergens aan mee wilt doen?
Omdat de gegevens niet overal tijdig konden worden geplaatst is de opgavetermijn
voor één kring verlengd, die rond het boek ‘God is niet te vangen’. Voor eind
oktober toch wel graag aanmelden, dan beginnen we 30 oktober.
AMvdW

STARTZONDAG 28 SEPTEMBER

Thema: VERBINDEN

In de vorige edities van 'Antenne' en tijdens de afgelopen 2 kerkdiensten is de
startzondag al aangekondigd. We beginnen om 08:15 uur met een gezamenlijk
ontbijt, gevolgd door een bijzondere kerkdienst. In de papieren liturgie, die bij wijze
van uitzondering deze dienst voor u klaarligt, is een uitgebreidere uitleg van de
onderstaande programmaonderdelen opgenomen.
Na de koffie ziet het programma er als volgt uit:
1.

PKN luidt de start van het nieuwe kerkelijk jaar in met het thema 'VERBINDEN'.
Waardoor voelt u zich, anders dan de kerkdienst zelf, nog meer verbonden
aan onze Regenboogkerk?

2.

Als je elkaar wat beter leert kennen, dan vergroot dat de verbondenheid. We
gaan na de koffie een rondje 'speed daten'.

3.

ZWO gaat het een en ander vertellen over het project in Myanmar.

4.

Kunst in Antenne stelt iedereen in de gelegenheid om naar eigen inzicht een
klein schilderijtje te maken rond het thema 'Verbinden'.

5.

In de kamer van de diaconie kunnen we gezamenlijk van gedachten wisselen
over een nieuw, verbindend project dat door jong en oud uitgevoerd kan
worden.

6.

In de Egypte-workshop gaan we op een bijzondere manier onze groeten
overbrengen aan de El Minya kerk en ds. Sameed Ibrahim

7.

Voor de jongeren wordt van alles georganiseerd: limonade met een traktatie
in de schatkamer, foto's maken, pannakooi, tafeltennis, ski-lopen, domino
leggen en nog veel meer.
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Vakantie predikante
Nog één week heb ik tegoed en het is de bedoeling die na startzondag op te nemen,
dus vanaf 29 september. Wanneer u mijn vaste nummer belt hoort u of ik alweer
werk, het kan nodig zijn de week iets op te schuiven. In principe werk ik weer op 6
oktober. Als altijd kunt u de scriba bellen als u een beroep moet doen op een
predikant, alleen moet u dan nu wel iemand anders bellen, nl. Bert Plooy, tel.
611517. Hij weet wie er in de regio beschikbaar is.
AMvdW
Gezinsdiensten: voor in de agenda
Op de zondag na de herfstvakantie, 26 oktober, is er weer een gezinsdienst.
Handige datum? We sluiten aan bij de vakantiebijbelweek die in Epe altijd in deze
vakantie wordt gehouden. Ook 14 december, op weg naar kerst, hopen we een
dienst te houden waarin we de drempel lager proberen te leggen en vieren met de
jongsten.
AMvdW
Kindercatechese
Er is kindercatechese op vrijdagavond 10 oktober, 18.15 uur in Antenne. Samen
leren, samen spelen, op weg naar het Heilig Avondmaal, zodat onze kinderen
bewust mee kunnen vieren. Ieder kind krijgt een persoonlijke uitnodiging, maar
mocht uw brievenbus leeg blijven, laat het even weten!
Ds. van de Wetering en Anouk van de Vosse
Meer catechese ….
Beste ouders,
Deze week ontvangen de jongeren van onze kerk een persoonlijke uitnodiging voor
catechese. We willen u hier ook alvast op attenderen.
De jongeren van 12 t/m 15 jaar willen we eerst eens uitnodigen om op maandag 29
september om 18:00 uur naar de Schatkamer in Antenne te komen. Tijdens en na
de maaltijd die wij zullen verzorgen, willen we ook hun ideeën horen over hoe we
verder zouden kunnen gaan. We kijken welke avond het best bij hen past en zijn
nog op zoek naar vrijwillige of professionele leiding.
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Jongeren die 16 zijn of dat binnenkort worden en die serieus met elkaar en de
predikante willen spreken over wat de betekenis is van het geloof in hun leven,
worden uitgenodigd om op dinsdagavond bij elkaar te komen, te beginnen op 14
oktober, bij de fam. Schuur thuis. Dit is echt een groep voor jongelui die een stapje
verder willen komen, vragen hebben, gedachten willen delen en leerstof aangereikt
willen krijgen.
Jongeren, die studeren of gewoon al wat ouder zijn, kunnen altijd informeren naar
mogelijkheden, bijv. om in het weekend bij elkaar te komen. Wie zich wil
voorbereiden op het doen van belijdenis kan zich ook melden, in de hoop dat er
een groepje gevormd kan worden.
Hartelijke groet,
de jeugdwerk beraadsgroep

Sirkelslag KIDS

Sirkelslag KIDS speel je met jouw kindergroep tegen honderden andere kinderen in
Nederland op 7 november 2014.
Op een vrijdagavond zit je met je eigen groep bij elkaar en start je de DVD. Je weet
niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat je weet is dat
honderden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan
tegen jouw groep. Wordt jouw groep de winnaar van één van de vier
Sirkelslagbekers? Dan worden zij de helden van Nederland! Sirkelslag is een perfect
middel om invulling te geven aan een catechesebijeenkomst of kerkelijk jeugdwerk.
Het is een spannend, interactief spel tussen groepen uit heel Nederland! Het kost
weinig voorbereidingstijd en brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier
christelijke thema's en onderwerpen over aan kinderen. Als je mee doet met een
jeugdgroep, hoef je niet te reizen omdat Sirkelslag gewoon vanuit de eigen
woonplaats Epe wordt gespeeld. Sirkelslag KIDS duurt van 19.30 t/m 21.15.
Opgeven kan via jeugdouderling@regenboogkerk.nl of Mirjam Bakker tel 628009
Meld je dus gauw aan, neem je vrienden en vriendinnen mee, dan maken we er
met elkaar een toffe avond van!
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Maak kennis met de staf van TLMI-Myanmar
Door Marcella Bos, fotografie Wahyu Sadewo
Naw Phaw Thalay Shee (44) is verpleegster en werkt sinds 2011 voor TLMIMyanmar. Ze werkt in een van de TLMI centra voor gehandicapten in Myanmar. “Ik
werk hier nog maar kort, maar ik voel me hier al erg thuis. Mijn collega’s, maar ook
de vrouwen van de Zelf Help Groepen en mijn patiënten, zijn net één grote familie.”
Naw zorgt voor mensen die lepra hebben. “Ik maak hun wonden schoon.
Tegelijkertijd leer ik ze dan hoe ze zelf hun wonden schoon kunnen houden. Ook
leer ik ze hoe ze met hun ziekte om moeten gaan. Ik werk 5 dagen per week en
soms in het weekend. Dat hangt af van de tijd dat mijn patiënten vrij zijn. Ik ben
flexibel.”
Een ander deel van het werk van Naw is bijeenkomsten te organiseren over
gezondheidszorg. “Lepra kan ernstige handicaps veroorzaken als een patiënt de
ziekte te laat ontdekt of de symptomen ervan negeert. Ik leer in de dorpen hoe je
de ziekte kunt voorkomen, hoe je de symptomen kunt herkennen en wat te doen
als je de ziekte hebt. Hoe meer kennis mensen van lepra hebben, des te minder zijn
ze er bang voor.”
Naw weet dat weinigen jaloers zijn op haar baan. “Het taboe rond lepra is erg
groot. Mensen zijn er bang voor. Hoewel je ervan kunt genezen, vindt men het
moeilijk om met mensen met lepra te werken. Voor mij is dit een roeping. Ik ben
christen. Ik geloof dat het mijn taak is om mensen in nood te helpen.”

TLMI-Myanmar werkt met vrijwilligers. Eén van hen
is Tin Tin Soe (38). Ze werkte als lerares totdat haar
neef door zijn ouders werd uitbesteed toen hij vier
jaar was. Sindsdien zorgt Tin voor hem. “Mijn neef
heeft een hersenverlamming. Sinds zijn geboorte is
hij lichamelijk gehandicapt. Hij is nu twaalf jaar oud
en kan niet praten of lopen.
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Voordat ik bij TLMI-Myanmar kwam in 2008 wist ik niet altijd precies hoe ik voor
hem moest zorgen. TLMI leerde me hoe ik z’n leven kon verlichten door het geven
van fysiotherapie. Nu kan hij zelfstandig staan!”, zegt Tin met emotie. Ze huilt van
geluk. “Ik ben zo trots!”
In de drie jaar dat Say (42) als Projectleider werkt voor TLMIMyanmar heeft ze heel veel verbetering gezien in de levens
van mensen met een handicap. Of in het leven van mensen die
voor een gehandicapt iemand moeten zorgen. “De families die
we hebben geholpen hebben een beter leven dan daarvoor.
Moeders zijn trots op hun kinderen, omdat ze geleerd hebben
om te praten, te eten, te zitten of zelf te staan. De vrees te
moeten zorgen voor een gehandicapt kind is weg. Sommige
kinderen gaan nu naar school en kunnen daarom in de
toekomst goed een baan vinden. Er is weer hoop!”
Say werkt 5 dagen per week en heel vaak ook in het weekend, maar daar klaagt ze
niet over. Integendeel: ze houdt van haar werk. “Voordat ik bij TLMI-Myanmar
kwam werkte ik in het bedrijfsleven. Ik wilde altijd al sociaal werk doen, maar er
was geen gelegenheid om over te stappen. Na de cycloon Nargiss in 2008 begon
TLMI-Myanmar een programma om de slachtoffers te helpen. Heel veel mensen
hadden toen hulp nodig en ik wist dat dit het moment was om over te stappen. Ik
nam ontslag. Ik ben nog steeds blij met die beslissing. Dit werk geeft me een groot
gevoel van beloning!”

ZWO dienst
In de dienst van zondag 7 september in de Grote Kerk was er ruim aandacht voor
het werk van de ZWO. Het werk dat al gedaan was in het afgelopen jaar en het
werk dat nog komt in het komende jaar. De eindopbrengst van het project van het
afgelopen jaar werd bekend gemaakt. De gezamenlijke ZWO-commissies hebben
een bedrag van € 13.500,-- overgemaakt naar Kerk in Actie voor het project
‘Uitbanning van kinderarbeid en opkomen voor vrouwenrechten in Guatemala’.
Daar komen nog wat collectegelden bij, het bedrag wordt dus nog iets hoger. De
ZWO-commissies zijn trots op deze mooie opbrengst. Inmiddels is er een start
gemaakt met de acties voor het nieuwe project. Op de culturele markt van 6
september zijn er bij de Grote Kerk oliebollen verkocht. Dit heeft een bedrag
opgeleverd van € 550,-- Een mooie start voor het nieuwe project: “Eigen inkomsten
voor gehandicapten in Myanmar”.
Voorzitter ZWO-commissie Grote kerk
Nettie Jonker

Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 3 oktober!
In oktober staan er weer 7 dames klaar om voor u te koken
en een bijzonder etentje te bereiden.
Elke 1e vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur
van harte welkom. We verrassen u dan graag met een heerlijk diner!
Eet u vegetarisch, heeft u een dieet of heeft u geen vervoer?
Als u dat bij uw opgaaf aangeeft, wordt hiervoor gezorgd.
Wij vragen een kleine vergoeding voor de kosten van het diner,
te weten € 5,- (dit is exclusief drankjes).
Wij hebben er zin in en hopelijk u/jij ook!! En dat kunnen zijn: jongeren,
(echt)paren, gezinnen, ouderen en alleenstaanden etc.
Gelet op de kookmogelijkheden en de ruimte die ter beschikking is,
stellen wij het max. aantal personen op 30.
Dus: als u gezellig met elkaar wilt dineren, een leuk contact op prijs stelt, samen
wilt beleven dat wij een gemeenschap vormen van jong en oud,
jongeren, ouderen, gezinnen, paren en alleenstaanden meld u/je dan vooral aan
voor het ontmoetingsdiner
(inloop vanaf 17.30 uur, diner begint 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.
Hopelijk tot 3 oktober!
Met vriendelijke groet,
Anneke Laponder, Berdien Visser, Lee de Kool, Anke Veenstra,
Jans Mout, Nienke Paulusma, Helga Potappel
Volgende data: 7 november, woensdag 3 december, 2 januari, 6 februari
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Dit jaar is het RUNNING DINNER op zaterdag 1 november 2014 :

Het diner wordt opgedeeld in:
- voorgerecht
(19.00 - 20.00 uur)
- hoofdgerecht (20.00 – 21.30 uur)
- nagerecht
(21.30 – 22.30 uur)
en het werkt als volgt:
u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal aantal van 6 (=incl. uzelf)
en vervolgens gaat u van twee gerechten genieten aan twee andere gasttafels.
Een prima gelegenheid om uw favoriete,feestelijke gerecht weer eens klaar te
maken
(en dat mag best een heerlijke stamppot zijn)!
U krijgt een week van te voren te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden,
voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer naartoe moet voor de twee
andere gerechten.
Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven
(een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door).

Voor de Vakantie Bijbel Week zijn wij op zoek naar wol.
Wie heeft er nog restjes over? Soort en kleur maakt niet
uit, alles is welkom. Alvast bedankt!
Af te geven bij:
Annelies Proper, Korenstraat 5 Epe
Bianca Reurink, Eikelkamp 24 Epe
Helpen met het Vakantie Bijbel Werk?
Namens het VBW-team willen we jullie van harte uitnodigen om in de
herfstvakantie (weer) te komen helpen met Vakantie Bijbel Werk (VBW )
in het Burgerenk-gebouw! Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 oktober
hopen we er weer een feest van te maken, samen met de kinderen!
Meer weten? Of al enthousiast?
Je mag gerust bellen: 06-30431414 Bianca Reurink

Verjaardagsfonds
Op 9 september jl. hebben de medewerkers weer de opbrengst van de afgelopen
periode geteld, een mooi bedrag van € 647.01, waarvan € 52.90 aan bonnen. We
sparen nog steeds mee voor de vleugel in de kerk.
Als u zich geroepen voelt om ons te helpen dan kunt u zich bij mij aanmelden
Met vriendelijke groet, namens iedereen van het Verjaardagsfonds,
Carla Averesch, tel. 612944.

* Niet vergeten aan te geven of er in geval van last minute afzeggingen nog 1 of 2
mensen bij u aan kunnen schuiven!!

DVD Musical Jozef is uit!!
Weet u het nog? Begin april vonden in de Regenboogkerk
de voorstellingen plaats van Musical Jozef. Het was een
groot succes, alle uitvoeringen waren ruim van te voren
uitverkocht en de reacties van de bezoekers waren lovend.
De Stentor sprak zelfs van ‘een aan professionaliteit
grenzende uitvoering’. Wij zijn blij nu ook de liveregistratie op DVD aan te kunnen bieden.
Door De Grooth Media uit Elburg is een schitterende DVD uitgebracht die voor
€ 10,00 per stuk bij ons te bestellen is. Leuk voor als u niet in de gelegenheid was
om een van de uitvoeringen bij te wonen, of deze juist nog een keer terug wilt
beleven, of als cadeautje voor de komende feestdagen? Bestellen kan door een
mailtje te sturen naar: info@musicalepe.nl of te bellen met Martin Spiering, 0578842464.
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Dus: DOE OOK MEE!! Maakt niet uit of u nog nooit eerder meegedaan heeft:
het zijn niet altijd dezelfde mensen die meegedaan hebben!
Het is in ieder geval beregezellig en U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN!
Opgeven(en/of weer afzeggen) t/m uiterlijk zo. 19 okt. a.s.
via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij:
Helga Potappel
Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe
helga@shem.nl

STICHTING MEERE ORGEL
Beste allemaal,
Vrij toegankelijk orgelconcert op de Open Orgeldag Epe, zaterdag 4 oktober 2014
Op zaterdag 4 oktober is er in de Grote Kerk van Epe een orgelconcert door Peter
Witteveen uit Emst. Het concert is de afsluiting van de Open Orgeldag Epe, waarop
iedereen die zich aanmeldt bij openorgeldagepe@gmail.com het Meere-orgel mag
bespelen.
Het orgelconcert van een half uur begint om 15:30 uur. Toegang vrij.

Om de muziek nog meer te laten spreken, heeft het koor contact gezocht met
dichter en Epenaar Henk Posthouwer. Tussen de muziek door zullen gedichten van
zijn hand worden voorgedragen die hij bij de muziek heeft uitgezocht.
Het koor streeft naar een hoog zangniveau en dit concert wordt dan ook a capella
uitgevoerd. Caprice heeft nog plaats voor twee(lage) bassen. Meer informatie over
het koor, de vacatures en de concerten vindt u op www.kleinkoorcaprice.nl.
Het concert op zaterdag11 oktober begint om 20.00uur in de Grote Kerk,
Hoofdstraat 76 te Epe. De toegang bedraagt € 10,--. Voorverkoop vindt plaats via
het VVV-kantoor in Epe. Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd om
naar dit concert te komen!

Orgelconcert Willem van Twillert met CD/DVD presentatie opnamen Meere Orgel
Epe.
Het laatste orgelconcert in 2014 in de Grote Kerk is op donderdag 30 oktober2014
en wordt uitgevoerd door de organist en orgelcomponist Willem van Twillert uit
Amersfoort.

Meere-orgel Grote Kerk Epe

Willem van Twillert

Het wordt een bijzondere belevenis omdat Willem ook een dubbel-CD/DVD zal
presenteren met nieuwe opnamen van het Meere-orgel. Uiteraard is de CD/DVD
die avond ook te koop.
We hopen op een grote opkomst.
Dit orgelconcerten begint om 20:00 uur en de toegang is € 7,50.
Met muzikale groet,
namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder
Zaterdag 11 oktober 2014 Concert ‘Lux Aeterna’ in Grote Kerk Epe
Op zaterdag 11 oktober voert Kleinkoor Caprice een concert uit in de Grote Kerk in
Epe onder de titel Lux Aeterna. Het koor uit Ermelo staat onder de zeer deskundige
leiding van dirigent Wolfgang Lange. Caprice is in de regio onder andere bekend
geworden door de jaarlijkse uitvoering van de Christmas Carols in de Grote Kerk van
Harderwijk. Het programma dat wordt uitgevoerd omvat prachtige muziek van
Tavener, Monteverdi, Whitacre, Vic Nees en anderen. Caprice gaat dit programma
uitvoeren op diverse plaatsen. Allereerst op zaterdag 11 oktober in Epe en daarna
op zaterdag 14 maart 2015 in de Oude Kerk in Ermelo.
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Christenvrouw, afd Epe
Woensdag 8 oktober 2014 worden we geïnformeerd over het wereldwijde radio en
evangelisatiewerk van Trans World Radio.
Gasten en nieuwe leden zijn zeer welkom.
De avond begint om 19.30 uur in De Antenne.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. J. Overbosch, tel : 614364

Diensten van de andere protestantse kerken in Ep
Zondag 28 september
Grote Kerk
09.30 uur
Goede Herderkerk 09.30 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Zondag 5 oktober
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S, Zitman
Ds. R. Holwerda, Bennekom
geen dienst
Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
Dr. T.E. van Spanje

Ds. M.T.P.M. Oomens, Burum
Ds. H.E.J. de Graaf, Koekange
Ds. J.M.G. Sijtsma
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje
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Zondag 12 oktober
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. D. van Meulen
Ds. B. Nobel, Terwolde
Ds. P. Vermeer, Wezep
Dr. T.E. van Spanje

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór maandag 13 oktober
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór maandag 3 november en vervolgens
vóór maandag 24 november
Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die dan naar het redactieadres met daarbij
een cc naar C. Hassink, c.hassink@versatel.nl
Met de hand geschreven of getypte stukjes blijven natuurlijk ook steeds welkom.

GEBOUW ANTENNE
Za
Di

28 sept.
30 sept.

Do
Vr
Za
Ma
Di

2 okt.
3 okt.
4 okt.
6 okt.
7 okt.

Wo

8 okt.

Do

9 okt.

Vr
Di

10 okt.
14 okt.

Wo
Do

15 okt.
16 okt.

Startzondag
zie aankondiging
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
ZWO
19.00uur
De Heerlijckheid
18.00 uur
Exspecto
13.30 uur
Oud papier inleveren
van 9.00-20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
19.45 uur
To You
20.00 uur
Christenvrouw
19.30 uur
Diaconale Beraadsgroep
19.45 uur
Bijbelstudie met ds. Van de Wetering
14.00 uur
Sectie 5 beraad
20.00 uur
Kindercatechese
18.15 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Commissie Bijzondere Diensten
20.00 uur
Sectie 1 Beraad
19.45 uur
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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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