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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 11 januari
10.00 uur
: Ds. K. Hoogendoorn, Amersfoort
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Margreet/Anniek de Jonge
oppasdienst : Bert van der Ven en Elise Jong
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO
19.00 uur
: Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
m.m.v. To You
o.l.v. Henk van der Maten
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: stichting Nkafou Njola Gambeya
Gezamenlijke dienst met GHK in Regenboogkerk
Zondag 18 januari
Kanselruil
10.00 uur
: Pastor W. Vroom
Kinderdienst : Elize de Mots en Annelies Proper
oppasdienst : Mirjam Gosselink en Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO
19.00 uur
: geen dienst
Zondag 25 januari
Gezinsdienst
09.30 uur
“Kerk op schoot”
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Nienke Paulusma en Esther Robbertsen
oppasdienst : Marjo Menning en Anniek de Jonge
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.
____________________________________
3

Zondag 11 januari gaat in de ochtenddienst ds. C. Hoogendoorn bij ons voor. Hij
was al eerder gastpredikant in de Regenboogkerk.
In de avonddienst gaat voor ds. B. Gijsbertsen uit Kampen. Muzikale medewerking
wordt verleend door interkerkelijk koor "To You" onder leiding van Henk van der
Maten, die ook de gemeentezang zal begeleiden.
“Stel je wilt God ontmoeten” is het thema van de dienst. De lezing is uit
Johannes 1: 35 tot 51. Jezus kiest leerlingen uit. In de schriftlezing gaat het
niet zozeer over het feit dat Jezus zijn leerlingen kiest. In de preek is vooral
aandacht voor het slot van het schriftgedeelte. Het feit dat Jezus Nathanaël
kent van "onder de vijgeboom". Gaat het hier om helderziendheid of om
iets anders? Er lijkt meer aan de hand te zijn gelet op het feit dat
Nathanaël op grond van deze mededeling van Jezus Hem aanbidt als zoon
van God. In de dienst gaat het over ruimte voor meditatie, letterlijk en
figuurlijk. Het lied “Wees stil” van het koor is dan ook zeer toepasselijk. Na
de dienst kunnen we met een kop koffie of thee nog even napraten.
Commissie Bijzondere Diensten, Johan van de Vosse
Zondag 18 januari vindt de jaarlijkse oecumenische kanselruil plaats. De
voorgangers gaan ieder naar een andere kerk en vieren met de gemeente die daar
samenkomt de eredienst. In alle kerken wordt dezelfde liturgie gevolgd, die in
overleg gezamenlijk is opgesteld. Meer over deze dienst leest u in dit berichtje van
de liturgiecommissie van de Raad van Kerken:
Kanselruil in Epe
Op zondagmorgen 18 januari, voorafgaand aan de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen, wordt op initiatief van de Raad van kerken Epe in drie
kerken de kanselruildienst gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Dorst?’ en is aangereikt
vanuit Brazilië. De Samaritaanse vrouw bij de bron uit Johannes 4: 7 kende de dorst
ook. Elk mens heeft dorst - dorst naar levend water: dat zijn twee facetten die in
deze Week van gebed terugkeren en wereldwijd zullen christenen op deze zondag
en in de gebedsweek hierbij stilstaan. De dienst begint in alle kerken om 10.00 uur.
In de Grote Kerk gaat voor ds. A.M. van de Wetering, in de Goede Herderkerk gaat
voor ds. S. Zitman en in de Regenboogkerk gaat voor pastor W. Vroom.
Door beperkte inzetbaarheid van de voorganger van de Goede Herderkerk is
besloten om de kanselruildiensten dit jaar in drie i.p.v. vier kerken te houden.
In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen zijn er gebedsbijeenkomsten
op maandagavond 19 januari in de Sionskerk, op woensdagavond 21 januari in de
Goede Herderkerk en op vrijdagavond 23 januari in de Regenboogkerk, aanvang
steeds om 18.30 uur. Henk Huisman
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Zondag 25 januari is er weer een gezinsdienst. Thema: Het is tijd! Jezus roept
vissers op om met hem mee te gaan en de mensen te vertellen over het Koninkrijk
van God. Ze gaan meteen mee. Zouden wij dat doen? Of hebben we daar helemaal
geen tijd voor? Hoe de dienst er uit gaat zien is zo kort na nieuwjaar nog niet te
zeggen. Laat je verrassen!
Ik wil nog één zondag met u in het voren kijken en meld alvast dat op 1 februari de
doop van Ellen Schouten zal plaatsvinden, dochter van Mathieu en Nelleke
Schouten. Meer hierover in het volgende kerkblad.
AMvdW

In de avonddiensten is de 1 collecte bestemd voor de diaconie van de
Regenboogkerk. De 2e collecte is bestemd voor stichting Nkafou Njola Gambeya.
Het doel van deze stichting is hulpverlening in de breedste zin van het woord voor
de bevolking van Gambia. Gerard en Ineke Dunnink uit Epe zijn de drijvende
krachten achter deze stichting.

Uitnodiging voor ouders en grootouders van (klein)kinderen van 0 tot 5 jaar!
Wij willen jullie met je kind(eren) uitnodigen voor de “Kerk op schoot”-viering op
zondagmorgen 25 Januari. Om 9.30 uur beginnen we en het duurt circa 20 minuten,
dus voordat de speciale gezinsdienst van 10.00 uur begint!
We gaan er een sprankelende belevingsgerichte viering van maken voor kinderen
van 0 tot 5 jaar, dat is het doel van Kerk op schoot.
Tijdens deze viering beleven baby’s, peuters en hun (groot)ouders/verzorgers een
Bijbelverhaal met alle zintuigen.
We vertellen het verhaal van de Ark van Noach, afgewisseld met veel liedjes op
bekende peutermelodieën en belevingsgerichte activiteiten.
Laat de kinderen hun knuffeldieren meenemen, we hebben heel veel dieren nodig
voor de Ark, want iedereen mag mee!
Zo kunnen kinderen op een speelse manier kennis maken met de kerk.
Natuurlijk zijn ook oudere kinderen van 6 to 80 jaar welkom om dit mee te beleven!
De eerste keer was de opkomst meer dan we durfden hopen, dus kom allemaal, we
maken de kring gewoon groter!
Je kunt alvast kijken welke liedjes we gaan zingen via onderstaande link en
misschien al met ze oefenen. Er liggen in Antenne ook papieren teksten van de
liedjes! http://kerkopschoot.nl/programma-de-ark-van-noah/
Na de Kerk op schoot-viering kunnen de kinderen naar de oppasdienst.
Tot dan!
Sita de Winter en Nienke Paulusma

Een nieuw jaar, een nieuw leven?

Toelichting bij de collecten
Op 11, 18 en 25 januari wordt er tijdens de 1e collecte gecollecteerd voor de
e
diaconie van de Regenboogkerk. De 2 collecte is bestemd voor het werk van de
ZWO.

‘Begin een nieuw leven’, met die woorden richt Johannes de Doper zich tot zijn
landgenoten. Bij ons worden die woorden vaak in het begin van het nieuwe jaar
gelezen, omdat ze in het begin van de Evangeliën staan.
Komt goed uit: januari voelt voor ons als een maand vol nieuwe mogelijkheden. Vol
goede moed stappen we over de drempel van het nieuwe jaar, vastbesloten het
anders te gaan doen. Ieder zichzelf respecterend blad heeft het erover. ‘Antenne‘
dus ook!
Er komt een dag dat je tegen jezelf zegt: het zou beter zijn als je … Vul maar in:
minder rookt, eet of drinkt, meer beweegt, meer tijd investeert in vriendschappen.
En zeker de tijd neemt om stil te staan bij de dingen die er echt toe doen in het
leven. Geloven bijvoorbeeld! Maar dat is allemaal moeilijker te realiseren dan we
eerst dachten. Het jaar kan wel nieuw zijn, maar wij niet, wij zijn nog steeds de
oude en vervallen zo makkelijk in oude gewoonten. Begin een nieuw leven, dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.
Vorig jaar las ik het boek ‘Helweek’. Als ik daar al eerder over geschreven heb,
dan weet u dat het blijkbaar indruk heeft gemaakt. Het is een boek van de Noorse
mental coach Bertrand Carssen. Het omslag van het boek is zwart (!) en deze foto
van Carssen zou ik liever niet op mijn nachtkastje zetten. Hij kijkt of het menens is!
En zo moet hij ook kijken, want wat heb je aan een mental coach die lief en aardig
is. Dat zijn wij ook voor onszelf.
Als een moderne Johannes de Doper roept hij ons in het boek op ons leven te
veranderen. Je leeft tenslotte maar één keer. Dat hoort u mij niet zeggen, maar
ook dan besef ik dat het de moeite waard is na te denken over de manier waarop
we ons leven invullen en te kijken of het ook anders kan. Carssen daagt zijn lezers
uit om één week alles op alles te zetten, alle klussen te doen die je altijd uitstelt, je
volledig te geven aan werk én ontspanning en zelfs één hele nacht door te werken.
Heb je dat goed doorstaan, dan ben je niet alleen trots op jezelf, maar ook
supergemotiveerd om het voortaan anders te doen. Na die ene, helse week lijkt dat
opeens een peulenschil!
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Opvallend: eigenlijk gaat het niet eens om heel grote veranderingen. Dat
ontdekten de toehoorders van Johannes ook. Als ze vragen: wat moeten we doen,
is zijn antwoord: hetzelfde als altijd, maar dan anders. Je hoeft niet van baan te
veranderen of te emigreren. Gewoon niet meer graaien, maar delen, niet meer
liegen, maar eerlijk zijn, niet jaloers zijn, maar tevreden zijn met wat je hebt. Kom
maar, zegt hij tegen de mensen, kom maar bij mij in de rivier, je gaat kopje onder,
je denkt dat je er aan gaat, maar je komt ook weer boven, en dankbaar ga je je
leven anders invullen. Hij zei er nog iets bij: dan zal God je zonden vergeven. En die
woorden mogen voor ons de doorslag geven. Je leven vernieuwen is hard werken,
is tot het uiterste gaan, maar begint in de bijbel altijd met genade. God zet een
streep door het oude en doet het weg. Zover het oosten is van het westen, zegt een
bekende Psalm. Hebben we nu nog excuses om dit nieuwe jaar ons leven niet te
vernieuwen?
Ik dacht het niet…
AMvdW

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad gaat op zoek naar nieuwe ambtsdragers die in september zullen
worden bevestigd. Wij hopen en verwachten dat er gemeenteleden zullen zijn die
zich op deze wijze willen inzetten voor de kerk.
De functies waarvoor wij vervangers zoeken zijn:
Sectie-ouderling (3 vacatures)
Missionaire ouderling
Diaconaal medewerkers.
Misschien kunt u ons attenderen op mensen die u geschikt acht voor een functie. U
kunt hiervoor gebruik maken van de laatste pagina in dit blad, bedoeld om uit te
knippen.
Het strookje kunt u tot uiterlijk maandag 19 januari 2015 deponeren in de reactiebus bij de ingang van gebouw Antenne of inleveren bij de scriba, Bert Plooy,
Slathstraat 3.
Bij voorbaat dank,
Bert Plooy
Wijziging in sectie 5
In sectie 5 gaat Mevr. Sj. van de Ven-van Geenhuizen ons team versterken, nu als
contactpersoon. Hartelijk welkom!
Oud. sectie 5
***

Ontmoetingsavond met andere jonge ouders
Beste ouders,
Vanuit het pastoraat willen we jullie van harte uitnodigen om mee te doen aan een
ontmoetingsavond met andere jonge ouders, die de afgelopen 2 jaar een kindje
lieten dopen of opgedragen hebben. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het
dan zo ver. Voor de eerste keer hebben we een avond gepland en wel op dinsdag 3
februari 2015. Jullie zijn van harte welkom om 20.00 uur in de “schatkamer” van
gebouw Antenne.
Voor deze avond zouden wij jullie willen vragen om een foto en geboortekaartje
van jullie kind of kinderen mee te nemen.
Onder het genot van een kopje koffie kunnen we samen ervaringen uitwisselen en
eventuele vragen en wensen op tafel leggen.
Voor deze avond hebben we Joke Raveling gevraagd om met materialen en boeken
van Boekhandel Koers te komen. Het is dan ook mogelijk om materialen en boeken
aan te schaffen. Deze hebben betrekking op de geloofsopvoeding van jonge
kinderen.
We hopen van harte dat we jullie op 3 februari mogen verwelkomen!
Hartelijke groet,
namens het pastoraat, Sita de Winter
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BIDDEN…………..waarom eigenlijk?
Afgelopen zondag na de Kerstviering kreeg onze
gemeente een interessante preek te horen van
een jonge dominee. Hij koos het boek ‘Job’als
thema voor de laatste zondag van het jaar.
‘Een hele kluif’ zouden wij zeggen, waar men zich zo maar aan zou kunnen
vertillen. Goed voorbereid lichtte hij de essentie er uit: vertrouwen op God, maar
wel in discussie met Hem blijven.
Wij hoeven niet dán pas om hulp te roepen, wanneer we met een potscherf op
onze puinhoven zitten. …… Er komt een wending ten goede tegen het einde van het
verhaal, n.l. als Job voor zijn vrienden gaat bidden.
De gebedsgroep binnen onze kerk wil ook voor uw nood bidden.
U kunt uw intentie op een briefje noteren, dat u in het zwarte mandje vindt. Het
kan anoniem blijven. U deponeert dit in de gebedsbox (zie foto ), die in de hal van
Antenne staat. De daarop volgende dinsdagochtend wordt er dan voor gebeden
door de gebedsgroep. Indien u dat wenst kan er ook op de aansluitende Zondagse
dienst aandacht aan gegeven worden.
de Regenboog-gebedsgroep
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Als team krijg je hierover leuke, gekke, uitdagende opdrachten. Met je team boor je
je eigen mogelijkheden aan om goed te zorgen voor de schepping. Samen ben je
creatief, positief en hartstikke actief. Als je dat doet heb je een wereld te winnen!
Thema-avond Kinderwerk
Donderdagavond 29 januari verzorgen onze JOP jeugdwerker Jakob Stolk en
jeugdwerkadviseur Gert Schouten een avond over kinderwerk. Op deze avond
willen we een ieder informeren, inspireren en een stukje toerusten op het gebied
van christelijk kinderwerk. Zij brengen landelijke voorbeelden en materialen mee,
een stuk ervaring en expertise…
Kom vooral als je iets in het kinderwerk doet, er iets in wilt gaan doen, of puur
geïnteresseerd bent (als gemeentelid of ouder).
De avond ziet er als volgt uit:
19:30 Plenaire start:
- Leefwereld kinderen tot 12 jaar
- het belang van kinderwerk
- de rol van ouders en geloofsopvoeding.
20:30 Daarna uiteen in verschillende groepen:
- Basiscatechese (10 tot 12 jaar) geven, hoe doe je dat?
- Woensdagmiddagclub
- Kindernevendienst
21:30 Gezamenlijke terugkoppeling
21:45 Met elkaar borrelen en uitwisselen
We hopen op een mooie opkomst, waar we daarna met elkaar nog lang van kunnen
profiteren. Geef je op bij Nienke Paulusma jeugdouderling@regenboogkerk.nl of
tel: 0654927879
Jakob Stolk en Nienke Paulusma
SIRKELSLAG YOUNG, 6 FEBRUARI OM 19.30 UUR!
SIRKELSLAG IS EEN CREATIEF EN ACTIEF SPEL ROND BIJBELSE THEMA’S
VOOR JONGEREN VAN 12 TOT EN MET 17 JAAR.
Je speelt Sirkelslag als groep, gewoon in je eigen woonplaats tegen duizenden
andere jongeren in Nederland. Tijdens het spel sta je online in verbinding met de
andere groepen.
Het thema dit jaar is: EEN WERELD TE WINNEN!
Spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij de zorg voor de schepping
denk je vast aan de natuur en de aarde. Maar het gaat ook over de arm-rijk
verhoudingen in de wereld. En wat hebben jouw supergoedkope hippe t-shirts er
eigenlijk mee te maken? Meer dan je misschien denkt…
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En de spelopdrachten? Die blijven tot het laatste
ogenblik geheim!!
Jacob Stolk, onze jeugdwerker zal de spelleider zijn.
Geef je op bij Nienke Paulusma
jeugdouderling@regenboogkerk.nl
Of bel tel: 0654927879

Herinnering: samen schilderen bij Cees en Nelly van Brugge!
Aan het einde van deze maand hebt u de kans om een schilderij te maken.
Daarvoor hoeft u niet te kunnen schilderen. Sterker nog: schilderen kan iedereen,
de resultaten zullen alleen niet hetzelfde zijn. U schildert wat u voelt, hoopt, gelooft
en de ervaring leert: daar komen hele mooie dingen uit. Deze keer gaat het om de
plek waar u God ontmoet, uw ‘heilige grond’, denk aan het verhaal van Mozes bij
de ‘brandende braamstruik’. Zomaar ineens kun je als mens heel stil worden en
beseffen: hier is God. Misschien als u uw (klein-) kinderen ziet spelen, in de
natuur, in uw hart… In kleine groepjes hebt u een hele middag de tijd om er aan
te werken. We spreken vooraf met elkaar over het thema (daar ben ik steeds bij)
en delen later wat we wilden weergeven. Er is nu nog plaats, en keuze uit 3
middagen, dinsdag 27, donderdag 29, zaterdag 31 januari steeds van 13.30 tot
17.00 uur, maar wel graag binnenkort opgeven!! voor 10 januari hadden we aan
het begin van het seizoen gezegd, dat is snel, maar voor de vijftiende toch wel
graag, bij Cees en Nelly van Brugge tel. 612765 c.vanbrugge@filternet.nl,
(materiaalkosten 15 euro op de middag zelf te betalen). Neem gerust ook een
vriend of vriendin mee, ook mensen van buiten onze kerk zijn welkom. Het is de
laatste keer dat we – wat locatie betreft – in het huis aan de Diepenweg 2 te gast
zullen zijn. Laat die kans u niet ontgaan!
AMvdW
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Haal meer uit je bijbel – extra avonden
Op verzoek: twee extra avonden om de bijbel op een nieuwe manier te lezen.
Rustige muziek, stilte en gebed omlijsten een moment van meditatief Bijbellezen.
Wat roept de tekst bij je op, wat wil God jou zeggen?
Welkom in onze kleine groep op de maandagavonden 19 januari en 2 februari! Om
19.45 uur staat de koffie klaar. Aanvang 20.00 uur. Opgave is niet nodig.
AMvdW
Oecumenische activiteiten
Denkt u nog aan de drie avonden over Bonhoeffer? Er hebben zich al mensen uit
diverse kerken aangemeld, maar u kunt er nog bij, op 15 januari en op 5 en 19
februari, steeds om 20.00 uur in de Regenboogkerk.
Woensdag 28 januari: Geïnspireerd, de avond met de Eper pastores in de Grote
Kerk. Opgave niet nodig, aanvang acht uur.
Ik had u een gedetailleerder uitnodiging beloofd aan het begin van het seizoen,
maar we gaan het deze week pas verder invullen.
Een boeiende avond willen we u bieden, omlijst met muziek, zo mogelijk, met een
kopje koffie, een hapje en drankje. Pret, Pecunia en Prestige was het intrigerende
thema dat één van ons heeft opgepikt uit een preek. We willen rond die thema’s
onze bijdragen leveren, een contrast schilderen misschien. U leest er vast meer
over in een ander blad of via onze website! Houd het in de gaten..
AMvdW
De Rasjikring seizoen 2014/ 2015 – Abraham
Uitgangspunt voor deze kring is dat we de bijbel lezen met de ogen en oren van de
Joodse schriftgeleerden. We lezen Rasji deel 1 vanaf Genesis 12.
U bent van harte uitgenodigd voor deze kring., ook als u voor de eerste keer wilt
deelnemen! Voor hen die het Rasji commentaar niet bezitten zijn er fotokopieën
van de tekst. Tijd: 20.00 uur–21.45 uur. Plaats: Goede Herderkerk. Data: 22 januari;
11 februari en 19 maart. Kosten: de koffie of thee. Leiding: ds S. Zitman. Opgave:
Nell van Veen, email vanveen.ny@gmail.com of S. Zitman, Stationsstraat 33, email
zitman1@zonnet.nl.
Ochtendkring Poëzie lezen
‘Dichters zijn lieden die woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden
een betekenis die ze eerder niet hadden.
We zetten de ochtendkring van afgelopen jaar voort en lezen met elkaar gedichten.
We nemen het citaat van Bommel nog een keer op, ‘Dichters zijn lieden die
woorden op een rijtje zetten. Daardoor krijgen die woorden een betekenis die ze
eerder niet hadden... Dat is wat we de afgelopen jaren hebben ontdekt en we
zetten die ontdekkingstocht graag voort.
11

Tijd: 10.00 uur–11.30 uur. Plaats: Grote Kerk. Data dinsdagochtendgroep: 13
januari en 24 februari. Data woensdagochtendgroep: 14 januari en 25 februari.
Leiding: ds. S. Zitman. Opgave: S. Zitman, Stationsstraat 33, email zitman1@zonnet.nl.

Vakantieweek Roosevelthuis 2015
Komend voorjaar organiseert de Diaconale Werkgroep Roosevelthuis van de
ste
gemeente Epe, voor de 35 keer,een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn.
De vakantieweek zal plaats vinden van 21 t/m 28 maart 2015 en is bedoeld voor
ouderen en voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig met vakantie te gaan, zoals
gehandicapten, personen met een zwakke gezondheid; ouderen die veel hulp nodig
hebben en personen met een streng dieet.
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 Є25.
In zeer bijzondere gevallen verlenen de diaconieën financiële hulp.
U kunt zich tot 1 februari aanmelden bij Diny van Norel, Schotakker 47, 8162 JD Epe
Tel: 0578-615238 en Aart Groeneveld, Spechtstraat 45, 8172 GN Vaassen. Tel: 0651682318. U kunt zich ook aanmelden bij Bert Harmsen, Colijnstraat 2 Epe (627119)
Wij hopen op een geslaagde vakantieweek!
de werkgroep Roosevelthuis

Bezoeken website
Onze website www.regenboogkerk.nl werd in 2014 12.888 maal bezocht.
Kijkt u ook wel eens?
Informatie van het beamerteam
Sinds ruim een jaar wordt er in de Regenboogkerk in de ochtenddienst gebruik
gemaakt van de beamer, waarbij de liturgie gepresenteerd wordt. Met
enthousiasme bereiden de leden van ons team in de dagen voorafgaande aan de
zondag de presentatie voor. Leidraad is daarbij de liturgie, die door de predikant
verstrekt wordt.
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Regelmatig komen er verzoeken om nog extra dingen tijdens de dienst te
laten zien. Prima. Soms is het echter onduidelijk, veel of op het laatste
moment. Daarom het verzoek om met het onderstaande rekening te
houden.
 De predikant is eindverantwoordelijk voor de liturgie. Extra toevoegingen
aan de presentatie moeten passen in de liturgie.
 Verzoeken graag per mail aanleveren bij : beamerteam@regenboogkerk.nl.
Doe dit in de week voorafgaande aan de dienst. (Als het te vroeg wordt
doorgegeven, kan het zoekraken tussen de andere mails, dus liever geen
aanvragen voor meerdere weken vooruit.) Het verzoek moet uiterlijk
donderdagavond om 18 uur op genoemd mailadres zijn binnengekomen.
 Indien er toch later nog iets toegevoegd zou moeten worden, dan graag
overleggen met het lid van het beamerteam, dat die week de presentatie
maakt. (Het rooster is bekend bij de predikant en de koster).
 Afbeeldingen aanleveren als .jpg of .png
Zo hopen we met elkaar een goede bijdrage aan de dienst te kunnen leveren.
Harold Schuur
Richard Kooiman
Gerrit Proper
Jan Willem vd Wetering
Wim Proper
Dick de Winter
Peter Jong
Carla Dijkgraaf-Feitsma


Kerstkraam ZWO tijdens de Play-In 2014
Tijdens de Play-In in de Grote Kerk stond de ZWO kraam er weer.
Vrijdag 19 december waren de weersomstandigheden prima en
werd de kraam goed bezocht, echter zaterdag en maandag lieten
door regen en storm een iets mindere opbrengst zien.
Al met al viel de opbrengst niet tegen, we kunnen melden dat er € 794,89 is
binnengehaald.
De kraam was goed gevuld met prachtige kerststukken, vogelvoederpoppetjes,
vogelvoederhuisjes, kerstkoeken, rookworsten en andere leuke kerstspullen.
Graag bedanken we iedereen die vooraf heeft meegeholpen om iets voor de kraam
te maken, de bemanning van de kraam en degenen die ons hebben ondersteund via
sponsoring. En natuurlijk dank aan iedereen die met hun aankoop in onze kraam
hun steun hebben gegeven aan het ZWO project 2014/2015: The Leprosy Mission
Myanmar, die zorgt voor eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar.
Namens de ZWO-commissies,
Etie Borgonjen
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Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 14 januari 2015 beginnen we het nieuwe jaar met een diaklankbeeld van
Rien Mouw.
Het thema is: Zwerven over de Veluwe
De avond begint om 19.30 uur in gebouw De Antenne
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij Mevr. J. Overbosch, tel: 614364
Ledenmiddag PCOB, afd. Epe, Emst en Oene
Onze eerste ledenmiddag in 2015 wordt gehouden in “De
Boskamp” op dinsdagmiddag 20 januari 2015, aanvang 14.30
uur; de zaal is open vanaf 14.00 uur.
Deze middag hoopt mevrouw drs. Alie Hoek-van Koten ons iets vertellen en te laten
zien over ‘Medische verrassingen in de Bijbel’. De spreekster neemt ons mee in de
tijd van de Bijbel, toen waren er ook veel ziekten en aandoeningen. We gaan de
Bijbel zien door een ‘medische bril’. Zij is arts en schrijfster.
We hopen weer op een goede opkomst, alle leden en ook gasten van harte
welkom!
het bestuur

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 11 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk

Sionskerk

Zondag 18 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur Ds. S. Zitman
10.00 uur Ds. B. Lampen
19.00 uur Ds. B. Gijsbertsen, Kampen, in Regenboogkerk
m.m.v. To You o.l.v. Henk vd Maten
9.30 uur Ds. J. van Doorn, ´t Harde
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. A.M. van de Wetering
Ds. B. Zitman
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. J. Broekhuis, Barneveld
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Zondag 25 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Za
Di

10 jan
13 jan

Wo

14 jan

Do

15 jan

Za
Ma
Di

17 jan
19 jan
20 jan

Do
Vr
Za
Di

22 jan
23 jan
24 jan
27 jan

Wo
Do
Do

28 jan
29 jan
29 jan

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. D. van Meulen
geen dienst
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 24 januari
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 14 februari en vervolgens
vóór zaterdag 7 maart en vóór zaterdag 28 maart
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
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Ouderencontact
14.30 uur
Christenvrouw
19.30 uur
Sectie 5 Beraad
15.30 uur
Moderamen
19.30 uur
Kring ds. v d Wetering: Bonhoeffer
20.00 uur
Exspecto
vanaf 13.30 uur
Kring ds. v d Wetering: Haal meer uit je bijbel 19.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Kerkenraad
19.30 uur
To You
20.00 uur
Ouderlingenberaad
19.45 uur
Week van Gebed
18.30 uur
Kerkenraadsmiddag
14.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Clubmiddag
14.00 uur
Sectie 1 Beraad
19.45 uur
Thema-avond Kinderwerk
19.30 uur
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Ik wil de kerkenraad attenderen op de volgende personen,
die ik geschikt acht voor een functie:
Naam:
Adres:
Functie:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Naam:
Adres:
Functie:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Naam:
Adres:
Functie:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Naam:
Adres:
Functie:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Naam:
Adres:
Functie:

……………………………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Afzender:

………………………………………………………………..

graag inleveren voor 19 januari 2015
deponeren in de reactie-bus bij de ingang van gebouw Antenne of inleveren bij de
scriba, Bert Plooy, Slathstraat 3
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