Gemeenteblad ANTENNE
38e jaargang nr. 5 27 november 2014
Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl
Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460
Penningm. Bank: NL71RABO0317503154 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)
Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238
REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA
Website: www.regenboogkerk.nl; e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl
Predikant:
Ds. A.M. van de Wetering
Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe, tel. 627732
e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag
Kerkenraad:
Voorzitter: W.H. van Bemmel, De Heuve 39, 8162 EZ Epe, tel. 621444
Scriba:
L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl
Diaconie:
Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977
Secr.:
J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
Bankrek.:
NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe
Kerkelijk Bureau:
C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl
Beraadsgroep Financiën en Beheer:
Voorzitter: C. Hassink, Vleerveld 11, 8162 JA Epe, tel. 612302
Secr.:
W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe
Bankrek.SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe
Ondersteuningsfonds: NL63RABO0152632883 t.n.v. Ondersteuningsfonds
Regenboogkerk Epe. Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen
Gereformeerde kerk. Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>
Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454
Koster: J. Klaasse, Beekstraat 27, 8162 HA Epe, tel. 613710 (tel.nr. idem gebouw
Antenne) e-mail: koster@regenboogkerk.nl
Gebouw Antenne: Openingstijden + aanwezigheid koster: elke maandagmorgen
van 9.00 – 12.00 uur en door de week elke avond van 18.30 – 20.00 uur.
1

INHOUD

pag.

Kerkdiensten
Bij de diensten
Toelichting bij de collecten
Signalen
Kerkenraad
Jeugdwerk
Diaconie
Activiteiten
ZWO
Financiën en Beheer
En verder …..
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 30 november

Viering Heilig Avondmaal

e

1 Advent

10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen
oppasdienst : Bert van de Ven en Anne van Essen
Eerste collecte
: Missionair Werk en Kerkgroei
Tweede collecte
: Kerk
16.00 uur
: Ds. D. van Meulen - Viering Heilig Avondmaal in “De Boskamp”
19.00 uur
: Ds. H. Schorren, Breukelen
Eerste collecte
: Stichting Hospice Noordoost Veluwe
Tweede collecte
: Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk
Zondag 7 december
10.00 uur
: Ds. J. Wolleswinkel, Meerkerk
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Cariene van de Wetering
oppasdienst : Marjo Menning, Ellen Kasteel en Marlinde de Jonge
Eerste collecte
: Jeugdwerk Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
: Ds. J. Alma, Veenendaal
Eerste collecte
: Stichting Hospice Noordoost Veluwe
Tweede collecte
: Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk

e

2 Advent

e

Zondag 14 december
3 Advent
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker en Elize de Mots
oppasdienst : Mirjam Gosseling en Anniek de Jonge
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering – Worshipdienst met Together Worship
o.l.v. Remco Hakkert
Eerste collecte
: Stichting Hospice Noordoost Veluwe
Tweede collectie
: Kerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
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Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig in de
Schatkamer.
____________________________________

Zondagmorgen 30 november maken we een start met ons kerstproject (zie
verderop). We horen de profeet Jesaja vertellen over een volk dat wandelt in het
donker en een helder licht ziet. Wat moet dat een opluchting geweest zijn,
duisternis is deprimerend en ontneemt je elk gevoel van oriëntering. Welke kant
moet je op? Als het licht begint te worden zie je een (uit)weg, je kunt weer door!
Samen vieren we in deze dienst het Heilig Avondmaal met woorden die passen bij
de tijd van het jaar. “Gij wekt bij ons verwachtingen, want Gij hebt naar ons
omgezien… een weg van vrede ontvouwt zich, de morgen gloort”. Ook in De
Boskamp is om 16.00 uur een avondmaalsviering, geleid door Ds. van Meulen.
Op zondag 7 december gaan gastpredikanten in de diensten voor.
Een week later, 14 december, heeft de ochtenddienst het karakter van een
gezinsdienst. Sita de Winter zal met haar dochter Mirjam Bakker en haar
kleinkinderen Iris en Mirthe voor ons zingen en muziek maken. Er is ook een
speciale gast, onze jongerenwerker Jakob Stolk. Met hem bedenk ik nog welke rol in
de liturgie voor hem is weggelegd. Zo kan hij met ons vieren en kunnen we hem
leren kennen. Na afloop bij de koffie kunt u persoonlijk met hem kennismaken. De
kinderen gaan in deze dienst wel naar de kinderdienst, om aan het project te
werken. Sita en Jakob willen voor het begin van de dienst met de allerkleinsten een
‘kerk op schoot viering’ houden. U leest hier meer over elders in dit blad. De
‘oppaskinderen’ die anders alleen bij de zegen in de kerk zijn, mogen met hun
ouders voor in de kerk komen en een stukje liturgie vieren op hun leeftijd
afgestemd! Als u op tijd voor de hoofddienst bent kunt u nog net daar iets van
meemaken.
In de avonddienst in de Goede Herderkerk is voor mij maar een kleine rol
weggelegd. Geen probleem, ik denk dat het een mooie dienst gaat worden.
AMvdW
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Avonddienst 14 december: Together Worship-Remco Hakkert band & vocals
Together Worship is een stichting, die door heel Nederland complete kerkdiensten
verzorgt in alle kerken, die daar behoefte aan hebben. In de diensten staan
prachtige samenzangliederen voor onze Koning centraal (van hymnes tot
Opwekking), maar er is ook ruimte voor Bijbellezing met een bijpassend woord,
getuigenis, gebed en solozang. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud
samenbindt. Dus iedereen is welkom!
Anne-Marie Smits
Kerstproject 2014 ‘In blijde verwachting’
Voor de komende advents- en kerstperiode gebruiken we het project uit de
methode ‘Vertel het maar’.
Wie kent er niet het goede nieuws van een stelletje dat trots vertelt dat ze in blijde
verwachting zijn. Ze krijgen een kindje! Prachtig nieuws natuurlijk, maar het
betekent niet dat ze de komende tijd de komst van hun kindje maar gewoon
afwachten en nietsdoen. Het betekent dat ze zich de komende tijd voorbereiden op
het papa en mama worden, op het groeiproces, op de komst van hun kindje, op
elkaar en alle dingen die gedaan moeten worden. Denk maar aan het kiezen van
een naam, een geboortekaartje en het uitzoeken en aanschaffen van alle spullen
voor zo'n kleintje. Aanstaande papa's en mama's doen er alles aan om hun kindje in
hun midden te verwelkomen.
Eigenlijk lijkt advent op zo'n zwangerschapsperiode. We weten dat het Kerstfeest
eraan komt, het feest van de geboorte van Jezus, Gods eigen Zoon. Maar we gaan
niet alleen maar afwachten tot die dag komt. We gaan ons voorbereiden om Hem
te verwelkomen in ons midden. Hoe we dat doen? Door te kijken en te luisteren
naar de verhalen. Door stil te staan bij die geweldige belofte. Zolang geleden
uitgesproken, opgeschreven, verteld en weer doorverteld... en zichtbaar geworden
in de komst van Gods eigen Zoon, Jezus!
In onze tijd is wachten helemaal niet zo positief, we vinden het vaak vervelend als
we moeten wachten. Het lijkt zinloos en je verdoet er je tijd maar mee...
Maar verwachten tijdens advent leert je dat het ook een zinvolle betekenis kan
krijgen. Dan kan verwachten spannend, hoopvol en blij zijn, met een doel en
richting, ook al kennen we het verhaal en de uitkomst en weten we wat er
gebeuren gaat. Als we die prachtige boodschap telkens opnieuw beleven raken we
vervuld met de hoop die in Jezus gekomen is. Dan groei je in verbondenheid met
Hem en de mensen om je heen. Op die manier houden we moed als het lang duurt,
zien we licht in het donker en ervaren we blijdschap over de komst van Gods zoon
die in de schepping komt wonen. Onze hoop op vrede groeit en we zien verlangend
uit naar Zijn komst en het wonder van Kerstfeest.
We hopen er samen met de kinderen en u een fijne, verwachtingsvolle periode van
te maken.
Namens de kinderdienstleiding, Mirjam Bakker en Esther Robbertsen
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Fruit mee t.b.v. kerstmiddag voor ouderen
De gezamenlijke kerken van Epe organiseren een kerstmiddag voor ouderen in onze
kerkelijke gemeente. Deze kerstmiddag hopen wij te houden op maandag 15
december a.s. in gebouw “Antenne” te Epe.
De ouderen die deze middag niet kunnen bezoeken zal een fruitbakje worden
aangeboden. Voor de vele fruitbakjes die er gemaakt moeten worden is er veel vers
fruit nodig. Dus geen blikjes fruit a.u.b.
Wij vragen u om voor dit doel op zondagmorgen 14 december a.s. fruit mee te
brengen naar de kerk, waar alles verzameld zal worden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens het comité,
J.G. Bakker, tel. 616883

Toelichting bij de collecten
zo 30 november: Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken
Zondag 30 november is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd
voor missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de
traditionele vormen van kerk-zijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt
bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerk zijn,
zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken
noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een
klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De
Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo’n dertig helpen realiseren. We willen er
graag honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk.
Zo 7 december: Jeugdwerk Regenboogkerk
Zo 14 december: Diaconie Regenboogkerk
In november en december collecteren we in de avonddiensten voor de Stichting
Hospice Noordoost Veluwe die een hospice wil realiseren waar ruimte is voor
minimaal vier bedden. Deze hospice wordt gerealiseerd op een perceel aan de
Griseeweg in Epe. Het wordt een plek ‘waar mensen in hun laatste levensfase
zorg in een sfeer van warmte, vriendelijkheid en huiselijkheid geboden wordt’.
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Gebedwakes in Advent?
Zullen we voortaan ook gebedswakes in de Adventsweken houden? Een collega
komt met dit voorstel bij de liturgiecommissie van de Raad van Kerken. Vreemd is
zijn voorstel niet. Advent is een voorbereidingstijd, een tijd van bezinning. Een tijd
om stil te worden en dichter bij God te komen. Gebedswakes in Advent? Ik vind
het een goed voorstel. Tegelijk realiseer ik me dat stilte en bezinning juist in
december bij mij ver te zoeken zijn. De ‘zesdaagse veldtocht’ bestaat weliswaar niet
meer, de uitputtingslag voor predikanten die zes dagen achtereen dienst moeten
doen rond Kerst en Oud & Nieuw. Een beetje predikant –deze dus ook- is zo slim
om dan één of meer zondagen vrij te nemen. De drie kerstdiensten die in 1992 nog
op mijn agenda stonden hebben al lang plaats gemaakt voor één. Maar druk blijft
het toch wel…
Is dat anders in de Veertigdagentijd? Ja, voor mijn gevoel wel. De gebedwakes in
de Grote Kerk hebben dan mijn volle aandacht. Die hele periode op weg naar
Goede Vrijdag vind ik bijzonder. De vastenmaaltijden, de Witte Donderdag…
Pasen is echt een hoogtepunt in mijn geloof en in mijn werk. Maar… dan zijn er
vooraf geen kerstmiddagen om te leiden, met kaarslicht en lekker eten. Dan zijn de
winkels niet uitbundig versierd. Dan doe ik geen Sinterklaasinkopen en denk ik niet
na over de kerstmaaltijd. Het vroege voorjaar nodigt meer uit tot bezinning.
Advent is een tijd van wachten, maar wachten kunnen wij niet meer, want dat
kost geld. Eind oktober, een week nadat ik nog op een terrasje had gegeten met
een goede vriendin, lag er op steenworp afstand sneeuw in de etalages. Toch zou
het jammer zijn als deze donkere weken voor kerst alleen door feestelijkheden
worden ingekleurd. Kerstmarkten, concerten, ze zijn er, geniet er van. Maar neem
ook de tijd om tot jezelf te komen. Tijd om te zingen met woorden van een oud
lied: hoe wilt u zijn ontvangen, hoe wilt u zijn ontmoet..
Gebedwakes in Advent. Ik hoop dat het door gaat, ik hoop dat ik en u en jij
volgend jaar vier keer welkom zijn in een Huis van God, om het verlangen van de
mensen te doorvoelen en in gebed bij God te brengen. Verlangen naar vrede, dit
jaar sterker dan ooit. Verlangen naar een leven dat echt leven is, dat vreugde
brengt. Verlangen naar toekomst, ook voor wie het niet meer zien zitten… Ik denk
dat het nodig is, hard nodig, dat er in Advent meer gebeurt dan ons onder te
dompelen in drukte en feestroes. Dit jaar komen ze er niet meer, die wakes, maar
wat let ons thuis alvast wat vaker te bidden?
Roepen wij God aan - dat Hij naar ons om zal zien - en een nieuwe schepping
voor ons gereed houdt - om al die mensen - die hopen op U en de droom bewaren
(S. de Vries)
AMvdW
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De afgelopen maanden is de Kerkenraad voortvarend aan het werk geweest,
waarbij het beroepen van een tweede predikant een belangrijk onderwerp was.
Omdat dit wat meer tijd bleek te vergen dan aanvankelijk gehoopt werd,
constateerde de kerkenraad een probleem op de korte termijn voor het jeugdwerk.
Om dat op te lossen heeft de raad nu een jeugdwerker benoemd van de Jongeren
Organisatie Protestantse Kerk (JOP), Jacob Stolk, die tot eind april ingezet zal
worden. Het jeugdwerk is nu enthousiast van start gegaan.
Het aantrekken van een extra predikant en tussentijds een tijdelijke jeugdwerker
heeft natuurlijk financiële gevolgen. In de begrotingsvoorbereiding heeft de
kerkenraad dit meegenomen.
Op 26 november, tijdens het najaarsgemeenteberaad, komt de begroting aan de
orde. Maar eerst zal dan de heer Gert Schouten van JOP met ons in gesprek gaan
over de toekomst van de kerk op de lange termijn, waarbij hij wegen zal aangeven
die gevolgd kunnen worden. We hopen dat het een boeiende avond wordt, waarbij
de begroting voor de korte termijn in verband kan worden gebracht met een visie
op de lange termijn.
Bert Plooy

Kerk op schoot
Op 20 november konden we met een enthousiaste groep mensen luisteren naar en
kennis maken met Jacob Stolk. Hij had frisse ideeën waar we mee aan de slag
kunnen als gemeente. Voor de 0 tot 4-jarigen introduceerde hij “kerk op schoot“.
In deze vorm komen de ouders of grootouders met hun kleintjes in de kerk, een half
uur voor aanvang van de kerkdienst. Er worden liedjes gezongen met
gitaarbegeleiding en er wordt een eenvoudig bijbelverhaal verteld.
Om van dit gebeuren enig idee te krijgen kunt u op het internet kerk op schoot.nl
bekijken.
Het lijkt ons een uitdaging om het eens uit te proberen en wel voorafgaand aan de
gezinsdienst op 14 december.
Om half 10 starten we en het duurt ongeveer 20 minuten.
Hierna gaan de kinderen naar de oppasruimte.
Mocht u vragen hebben, bel of mail mij dan.
Sita de Winter: 0578-621211, sitadewinter@hotmail.com.
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Contactpersonen
Naast de predikant en de pastorale ouderlingen zijn in de secties ook
contactpersonen werkzaam, die de mensen bezoeken. Al weer enige tijd geleden is
er een inventarisatie gemaakt om te weten te komen wie bezoek op prijs stelt.
Nu wilden we deze gegevens actualiseren en we hebben daarom brieven verstuurd
naar gemeenteleden die nu geen contactpersoon hebben, maar dat wel zouden
willen, met het verzoek dit aan ons kenbaar te maken. Hierop zijn een aantal
positieve reacties binnengekomen, waarmee we heel blij zijn.
Het zou echter kunnen zijn dat u die brief niet hebt ontvangen. Daarom stellen we u
alsnog in de gelegenheid om te reageren. Uw reactie kunt u melden bij de ouderling
die bij uw sectie hoort:
sectie 1 Lyda Plooy
sectie 2 Marry van Hartskamp
sectie 3 Sita de Winter
sectie 4 Annette Overbosch
sectie 5 Willemien van der Lei
sectie 6 Mieke Bolhuis

tel. 611517
tel. 614267
tel. 621211
tel. 614227
tel. 610162
tel. 612562

Dringende oproep !!!!
In sectie 6 is momenteel een tekort aan contactpersonen. Hierdoor kunnen niet alle
mensen, die behoefte hebben aan een contactpersoon, bezocht worden.
Wie komt haar team versterken? Graag contact opnemen met Mieke Bolhuis.
Sita de Winter
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Film-middag
Wat: film ‘Frozen’ kijken en bubbelen op
het nieuwe jaar!
Wanneer: zaterdag 3 januari 2015
Hoe laat: van 14.00-16.00
Waar: schatkamer Regenboogkerk
Voor wie: alle kids die er zin in hebben!
Tot dan!
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Hoi clubkids!
Volgend jaar gaan we weer verder met de super gezellige,
leuke, toffe clubmiddagen op woensdag!
En weet je dat kids vanaf 4 jaar ook mogen komen! Dat
wordt een feestje!
Schrijf de data in je agenda of vraag of papa of mama dat
willen doen.
We beginnen het nieuwe jaar gelijk goed kijk maar:
- Zaterdag 3 januari: filmmiddag! 14.00-16.00.
-

Woe 28 januari.

-

Woe 18 februari

-

Woe 18 maart

-

Woe 29 april

-

Woe 3 juni

-

Woe 24 juni: laatste keer, dan gaan we naar de
ijsboerderij.
Iedere woensdag beginnen we om 14.00
en het duurt tot 16.00.

Misschien dat er tussendoor ook nog wat leuks gedaan
wordt, dus houd de flyers in de kerk en de berichtjes in
de Antenne goed in de gaten!
Groetjes,
Anne en Cariene
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Vakantieweek
“ROOSEVELTHUIS”
Georganiseerd
door de gezamenlijke diaconieën van Epe en Vaassen.
In de week van 21 maart tot en met 28 maart 2015
organiseren wij weer een vakantieweek in:
“HET ROOSEVELTHUIS” te Doorn.
Deze vakantieweek is speciaal bedoeld voor:
personen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan
personen met een zwakke gezondheid,
ouderen die hulp nodig hebben,
personen met een streng dieet en evt. anderen.
Opgave voor deze vakantieweek kan tot 31 december 2014
bij de onderstaande adressen:
Epe: Diny van Norel, Schotakker 47, 8162 JD Epe Tel: 0578-615238
Vaassen: Aart Groeneveld, Spechtstraat 45,8172 GN Vaassen. Tel: 06-51682318

Vakantieweek Roosevelthuis 2015
Volgend voorjaar organiseert de Diaconale Werkgroep Roosevelthuis van de
ste
gemeente Epe, voor de 35 keer, een vakantieweek in het Roosevelthuis in
Doorn.
Als gevolg van de aard van de doelgroep is er veel hulp en begeleiding nodig,
deze wordt gegeven door een groep van ca. 30 vrijwilligers.
De kosten bedragen Є 550 per persoon inclusief de annuleringsverzekering van
Є 25. In zeer bijzondere gevallen verlenen de diaconieën financiële hulp.
Voor opgave zie de poster.
U kunt u ook aanmelden bij Bert Harmsen, Colijnstraat 2, tel. 627119.
Wij hopen op een geslaagde vakantieweek!
De werkgroep Roosevelthuis
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Samen aan de kerstkrans
Nee, niet dat lekkere kerstkransje bij een kopje koffie, maar
een echte, creatief versierde kerstkrans. U kent ze wel, veel
mensen hebben zo’n mooie gekochte of zelfgemaakte krans
bij de voordeur of ergens in huis. Kerst is de tijd om het
gezellig te maken.
Wij, de KIA groep, willen na de geslaagde tentoonstelling ‘Je ziet God overal’, de
Antenne omtoveren in een echt gezellige kerstsfeer. Vorig jaar hebben diverse
groepen iets gedaan, nu bent u aan de beurt!
Alle ‘kerkmensen’ wordt gevraagd iets moois te maken, een kerstkrans. Die we
gaan ophangen in de Antenne.
U krijgt (jawel!) van ons gratis een prachtige krans die natuurlijk nog heel mooi
moet worden. Hoe? Waarmee? Dat mag u helemaal zelf weten. Met allerhande
materialen, op allerhande manieren, je kunt het zo gek niet bedenken. Laat je
creatieve brein maar werken. Laat je handen maar gaan. Bekleden, beplakken, er
iets in steken, kleuren, glinsteringen. Oh, wat kan een mens een mooie krans
maken!
Hoe, wat en wanneer?
Zondag 30 november, na de ochtenddienst, kunt u bij de uitgang een mooie
‘strokrans’ meenemen.
Die gaat u thuis versieren. Misschien betrekt u wel alle gezinsleden daarbij. Het mag
op welke manier dan ook. U kunt ‘alles’ daarvoor gebruiken. ‘Houdbaar levend
groen’ (bv. hulst) mag. Maar niet met ‘levend groen’ wat snel uitvalt of verdort, dat
wordt alleen maar lelijk als het langer binnen hangt.
*Tip 1: U bent er die zondag niet, maar u wilt natuurlijk meedoen, laat iemand
anders dan voor u een strokrans meenemen.
*Tip 2: U hebt thuis ergens nog een mooie krans liggen, mag die ook meedoen? Ja,
natuurlijk. Maar hij is iets groter of kleiner… geen probleem.
Zondag 7 december neemt u die prachtige krans mee naar de kerk om in de
Antenne in te leveren.
Voor of na de ochtenddienst. Doe achterop een kaartje met uw naam, want hij mag
na afloop natuurlijk weer mee naar huis genomen worden.
Maandag 8 december gaat de KIA groep al uw kransen in de Antenne een plekje
geven. U zult verrast staan hoe gezellig en mooi het er dan uit gaat zien. Hoe mooi?
Heel mooi, want u gaat er zeker iets fraais van maken. Om dan, na de kerkdiensten,
samen aan de kerstkrans te gaan bij een kopje koffie!
Namens de KIA groep, Wim Geerts
Gebedsbox in de Regenboogkerk
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Een doos met een slot erop.......dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Gelukkig is er
een opening gezaagd in de deksel. O ja, denk ik, daar moet zeker het geld in......
Activiteiten genoeg die wel wat steun kunnen gebruiken. Maar nee dus!
Wij hebben naar God toe allerlei wensen wanneer we onze noden aan Hem
voorleggen. Gefocust op zelfredzaamheid zijn we in deze tijd getraind onszelf te
profileren. Dat wij Jezus’ handen en voeten mogen zijn, weten we.. Hebben we ook
tijd genomen om naar Hem te LUISTEREN ? Kunnen we leren te VERSTAAN?
Concreet: u kunt uw verzoek om gebed voor persoonlijke nood ,of voor welke nood
dan ook opschrijven en in deze doos deponeren. Het verzoek kan anoniem blijven
wanneer u dat duidelijk aangeeft. Eén keer per week wordt de doos geleegd en
wordt er gebeden door de gebedskring (dinsdagochtend) met betrekking tot het
ingebrachte onderwerp.
De box staat voorin de koffieruimte van Antenne.
Namens de gebedskring, Krijnie Ederveen

e

Elke 1 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 woensdag 3 december of 2 januari!

Kerstkraam
Tijdens de Play-In voor de Kerstdagen 2014 zal er weer een
kerstkraam staan van de gezamenlijke ZWO-Commissies (Goede
Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk), bij de ingang van de
Grote Kerk aan de kant van de Hoofdstraat.
De kraam staat er op vrijdag 19 december van 15.00 uur tot
21.00 uur, op zaterdag 20 december van 11.00 uur tot 21.00 uur en op maandag 22
december van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Op de kraam treft u sfeervolle kerststukken, setjes kerstkaarten, windlichten,
kerstkoeken, rookworsten en nog andere leuke kerstspulletjes. Met de opbrengst
van uw aankoop steunt u ons project 2014-2015: The Leprosy Mission in Myanmar,
die zorgt voor eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar.
Wij hopen u aan onze kraam te ontmoeten.
Etie Borgonjen
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De projecten van de ZWO
Elk jaar een ander project in een ander werelddeel, ver weg of ook in ons eigen
Europa. Voor ons vorige project ‘Uitbanning van kinderarbeid en opkomen voor
arbeidsrechten van vrouwen’ werd door de ZWO-commissies van onze 3 kerken
het mooie bedrag van € 15.011,18 bij elkaar gebracht door acties als fruit plukken,
de kerstmarkt, plantenmarkt en door de verkoop van gereedschappen, boeken,
kaarten, koeken en speculaas.
In principe kiezen we aan het begin van het seizoen, dus in september, een nieuw
project. Een kleine commissie van 3 personen, ieder persoon een ZWO-commissie
vertegenwoordigend, maakt een zorgvuldige afweging. Zij maken gebruik van de
kennis van ‘Kerk in Actie’; op de website van deze instelling kan men te kust en te
keur kiezen voor een goede bestemming van ons actiegeld. Iedereen kan de
website bezoeken: Kerk in Actie/home/projecten. Zo is er ook over ons nieuwe
project ‘Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar’, het vroegere Birma,
het een en ander te vinden.
Het eerste bedrag hiervoor, € 8.500 van het fruit plukken, is al binnen. In het jaar
2014 hebben we nog 2 acties voor de boeg: speculaasverkoop in november en de
kerstmarkt in december.
namens de 3 ZWO-commissies,
Henk Posthouwer

Raad van Kerken
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zette,n.
Daardoor krijgen die woorden een betekenis die ze eerder niet hadden
en daardoor lijkt het veel mooier dan het is’ , aldus Olivier B. Bommel.
Ochtendkring Poëzie lezen
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Plaats: Grote Kerk
Datum dinsdagochtendgroep: 9 december,
Datum woensdagochtendgroep: 10 december,
Leiding: ds. S. Zitman
Opgave: S. Zitman, Stationsstraat 33
email: zitman1@zonnet.nl.
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Verjaardagsfonds
Graag willen we op 9 december om 13.30 uur in gebouw Antenne onze laatste
bijeenkomst van dit jaar houden. We legen dan de inhoud van de zakjes weer.
We hopen dat een ieder aanwezig kan zijn.
Bij verhindering graag bellen met Theo van Heerde telefoon 628529.
Verjaardagsfonds - oproep
Graag doen wij nogmaals een oproep: wie komt ons team versterken ??!!!!!!!
Theo van Heerde en Carla Averesch

Van de redacties ……
Mede omdat ons blad Antenne wordt samengesteld
door afwisselend Jannie Bunde en Hennie Huizinga is
het van groot belang dat alle kopij binnenkomt op het
redactieadres kerkblad@regenboogkerk.nl.
Het sturen van een cc naar C. Hassink,
c.hassink@versatel.nl, komt te vervallen.
Daarnaast wijzigt de deadline voor het inleveren van kopij van de maandag in de
zaterdag. Dit is misschien even wennen maar gaat vast lukken. De data van
inleveren van kopij voor de volgende 3 Antennes vindt u steeds op de laatste pagina
van het blad.
Dank voor uw begrip en medewerking!

www.regenboogkerk.nl
Wilt u er aan denken dat foto’s voor plaatsing op onze
website niet groter kunnen zijn dan 1 MB en dat bij een
plaatje/foto in/bij een artikeltje deze even apart moet
worden toegestuurd?
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BOEK GESCHIEDENIS VAN DE GOEDE HERDERKERK
Door de scriba van de Goede Herderkerk, Adri Vreugdenhil, is een boek geschreven
over de geschiedenis van de Goede Herderkerk. Deze geschiedenis begon al in de
negentiende eeuw met het ontstaan van een tweetal Evangelisaties. Dit als reactie
op het vrijzinnige karakter van de Hervormde Gemeente van Epe. Hoe deze
vrijzinnigheid ontstaan is en hoe dat ging met het oprichten van de Evangelisaties
wordt uitvoerig verhaald. Een van de Evangelisaties was de bakermat van de
Gereformeerde Kerk van Epe, de andere vormde de oorsprong van de Goede
Herderkerk.
Het boek heeft een omvang van plm. 280 pagina’s en is verlucht met vele foto’s. De
verschijning is gepland op begin december. De prijs van het boek zal na verschijning
€ 19,95 bedragen. Bij voorintekening is de prijs € 15,00. Men kan voorintekenen
door een mail te zenden aan scriba@goedeherderkerkepe.nl. Na de verschijning
ontvangt u nader bericht op welke datum men in het bezit van het boek kan komen
en op welke wijze men kan betalen.

Kerstpostactie 2014, georganiseerd door de evangelisatiecommissie Sionskerk
Net als voorgaande jaren willen wij ook dit jaar uw kerstpost bezorgen in de
gemeente Epe. De opbrengst van deze actie is weer bestemd voor het werk van
Mark en Arina Reurink.
Wij hopen natuurlijk allemaal dat deze actie, die u niets extra’s kost, opnieuw een
groot succes zal worden. Wij bezorgen uw post voor het decembertarief van € 0,59
per kaart of brief in de hele gemeente Epe, de postcodes 8161 tot en met 8172.
U kunt uw kerstpost voor de gemeente Epe inleveren van 8 t/m 15 december 2014
bij: Christelijke Boekwinkel Koers, Hoofdstraat 146 of bij de fam. Van Triest, Willem
Tellstraat 74. Graag uw kaarten en brieven met gepast geld en met vermelding van
uw telefoonnummer in een gesloten envelop of zakje inleveren. Uw kerstpost zal
worden bezorgd op 19 of 20 december.
U doet toch ook mee om van deze actie een succes te maken?
De bezorgers van vorig jaar willen wij ook dit jaar gaan inschakelen. Naast Oene is
er dit jaar een samenwerking met Emst. Zij bezorgen onze post in resp. Oene en
Emst en wij nemen hun post voor Epe onder onze hoede. Wanneer u voor een
andere route in aanmerking wilt komen of niet meer beschikbaar bent als
vrijwilliger, neem dan contact op met Jan van de Velde tel 573018. Wij rekenen er
op dat ook nieuwe bezorgers zich hier zullen melden.
De commissie
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Ouderencontact
Zoals we gewoon zijn, viert het ouderencontact op de tweede woensdag in
december het kerstfeest, dus nu op 10 december 2014. Het begint om 15.00 uur.
Dat is een half uur later dan op de andere middagen! We verwachten dat het weer
een stijlvolle viering zal zijn in een warme, gezellige sfeer.
Lilian Draaijer is uitgenodigd om voor ons te zingen. Zij zal op de piano begeleid
worden door Marco van Engelenburg. Ook zullen we van een luxe broodmaaltijd
kunnen genieten. We verheugen ons op een heel fijne middag met veel mensen
(nogmaals: u kunt ook eenmalig komen, u hoeft geen lid te zijn en u hoeft zich ook
niet op te geven). Ook gasten zijn van harte welkom! Voor vervoer kunt u bellen
met mevr. Bijsterbosch, tel. 661617.
Graag tot dan!
Helga Potappel (627270) en Martha Pronk (615254)
Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 17 december 2014 hebben we een kerstviering
Deze avond gedenken we de geboorte van onze Heiland Jezus Christus.
De avond begint om 18 .00 uur met een liturgie en daarna is er een broodmaaltijd.
Ineke van Hartskamp
Kerstfeestviering PCOB, afd. Epe, Emst en Oene
Onze kerstfeestviering hopen wij dit jaar te houden op
dinsdag 16 december 2014, in het ‘Woonzorgcentrum de
Boskamp’, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS te Epe.
Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. Opening,
sluiting en enkele huishoudelijke mededelingen door de voorzitter, verder zal dr. A.
Troost en zijn vrouw de middag verzorgen met als titel van het programma: Lof zij
het licht! Een programma voor advent en kerst, met proza, poëzie en samenzang.
Dr. A.F. Troost is predikant en dichter. De muzikale begeleiding zal onze eigen
organist verzorgen. Een liturgie is aanwezig, er staat ook een tafel met Bijbelse
dagboeken, etc. van dr. A.F. Troost, deze kan men na de viering inzien en eventueel
kopen. Wij hopen op een gezellige en gezegende middag. Leden en belangstellende
gasten zijn allen van harte welkom.
Het bestuur
Kaartverkoop Morning Star van start gegaan
De kaartverkoop voor de uitvoering van het Kerstoratorium “Morning Star” van
componist Joseph M. Martin is van start gegaan. Dit prachtige oratorium wordt op
vrijdagavond 12 december ten gehore gebracht door interkerkelijk koor To You uit
Epe o.l.v. Henk van der Maten.
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Ook werken aan dit concert mee Marjolein de Wit, dwarsfluit, Yta van der Zwaag,
hobo, Corrie Wielink, viool, Johan van der Graaf, vleugel, Willem Veldkamp,
synthesizer en Hendrie Westra, percussie. Als koorsolisten zullen Geke Tromp en
Rene Nijhof meewerken. De spreekstem wordt verzorgd door Hans de Ruiter, die
ook voor de vertalingen zorgde.
Dit keer vindt de uitvoering van Morning Star plaats in de mooie H. Martinuskerk,
Deventerstraat 98 in Vaassen. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens het 20-jarig bestaan van To You heeft het
koor het genoemde oratorium twee keer voor een
volle Grote Kerk in Epe ten gehore gebracht.
Bezoekers waren hierover erg enthousiast. Dit was
o.a. een reden voor To You om het Oratorium nog
eens uit te voeren. Dit keer in Vaassen.
foto Herman Rouwenhorst

Kaarten voor de uitvoering op 12 december a.s. kosten €. 7,50 en zijn verkrijgbaar
via de mail: koormeester@toyouepe.nl, Marjan Schuiling, tel: 0578620095 (Epe),
Jan Piet Huyssoon, tel: 058616124 (Vaassen) en Gesien IJzerman, 0650802687
(Heerde). Voor meer informatie zie ook de website van To You www.toyouepe.nl.
Koren Exspecto en Arise verwelkomen Amerikaans koor
Bijzonder samenwerkingsconcert op 16 december in Johanneskerk te Heerde
Op dinsdag 16 december a.s. vindt er in de Johanneskerk in Heerde een zeer
bijzondere samenwerking van koren plaats. Met de kerst in het vooruitzicht geeft
Exspecto uit Epe samen met Arise uit Kampen en gastkoor The Los Angeles
EpiscopalChorale een mooi en speciaal concert. Want zeg nou zelf, hoe vaak komt
een koor uit Los Angeles in Heerde optreden?
Wolfried Kaper, dirigent van Exspecto en Arise en dirigent Charles H. Cheatham van
The Los Angeles EpiscopalChorale ontmoeten elkaar per toeval op het vliegveld van
Atlanta. Na wat met elkaar gesproken te hebben, komen ze erachter dat ze de
passie van dirigeren delen. Een bijzondere vriendschap ontstaat. Het is voor
Exspecto een eer en zeer bijzondere ervaring om dit wereldwijze koor in Heerde te
mogen ontvangen en met hen en Arise een concert te geven. Ook sluit Exspecto
haar 30-jarig jubileumjaar hiermee swingend af.
Onder leiding van Wolfried Kaper en Charles H. Cheatham en met instrumentale
begeleiding van Jos Mulder (piano) geven de drie koren afzonderlijk invulling aan
het concert. Uiteraard ontbreekt een gezamenlijk optreden niet. Kortom, een
gevarieerd en avondvullend programma dat we u graag van harte aanbevelen!
Aanvang van het concert is 20.00 uur en kaarten zijn 7,50 euro in de voorverkoop
en 10,00 euro aan de deur. Kaarten zijn te bestellen via www.exspecto-epe.nl of 0650245805.
19

ADVENT: WIJ WACHTEN OP DE KONING
Lied 461
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
Wanneer Hij komt!

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 30 november
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur
Zondag 7 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur
Zondag 14 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. H. Schorren, Breukelen, in RBK
Ds. W.Chr. Hovius, Apeldoorn
Dr. T.E. van Spanje
Ds. S. Zitman
Ds. B. van ’t Veld, Vaassen
Ds. J. Alma, Veenendaal
Dr. T.E. van Spanje
Ds. M. Maas, Veenendaal

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. A.M. van de Wetering - Worshipdienst met
Together Worship o.l.v. Remco Hakkert
9.30 uur Ds. J. Brussaard, IJsselmuiden
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje
20

GEBOUW ANTENNE
Za
Ma
Di

29 nov
1 dec
2 dec

Woe

3 dec

Do
Za
Di

4 dec
6 dec
9 dec

Di

9 dec

Do
Vr
Zo
Ma
Di

11 dec
12 dec
14 dec
15 dec
16 dec

Woe
Do

17 dec
18 dec

Vr

19 dec

Exspecto
Oud papier inleveren
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
de Heerlijckheid
Diaconale Beraadsgroep
ZWO
Exspecto
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Verjaardagsfonds

18.45 uur
van 9.00 – 20.00 uur
8.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
18.00 uur
19.45 uur
19.00 uur
18.45 uur
8.30 uur
9.30 uur
13.30 uur

Beraadsgroep Financiën en Beheer
To You
Moderamen
Oefenen kerstmusical
Vers fruit meenemen tbv kerstmaaltijd
Kerstmaaltijd
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Kerkenraad
To You
Kerstviering Christenvrouw
ds v d Wetering: Bijbelstudie
ds v d Wetering: Oec. kring
Oefenen Kerstmusical
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19.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
16.00 uur
13.30 uur
8.30 uur
9.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
18.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
16.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 13 december
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 3 januari en vervolgens vóór
zaterdag 24 januari en vóór zaterdag 14 februari
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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