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Kerkdiensten
Bij de diensten
Toelichting bij de collecten
Signalen
Vanwege privacy zijn een aantal artikelen uit dit bestand verwijderd
Pastorieberichtje: voorjaarsvakantie
Epe – El Minya
Kerkenraad
Jeugdwerk
KIA – ttst Heilige Grond
Verjaardagsfonds
Schoonmaakochtend kerkgebouw
ZWO
Verslag Indonesiëreis Kees van Bolhuis
Ouderencontact / PCOB
Ontmoetingsdiner De Heerlijckheid
PKN Inspiratieavond 9 april
Paasconcert Praise United
Diaconaal jaar en vakantievrijwilligers De Herberg
Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Mutaties kerkelijke stand
Agenda
Bezorger Antenne gezocht
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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Donderdag 2 april – Witte Donderdag – gez. viering in Grote Kerk, 19.30 uur
Vrijdag 3 april – Goede Vrijdag - gez. dienst met GK in Grote Kerk, 19.30 uur
Zaterdag 4 april – Stille Zaterdag – Paaswake in Grote Kerk, 21.00 uur
Zondag 5 april
10.00 uur
: Ds. A.M. van de Wetering

Pasen
m.m.v. Klein Mannenkoor + Marianne
Jong, o.l.v. Willem Veldkamp
kinderdienst : Nienke Paulusma en Cariene van de Wetering
oppasdienst : Bert van de Ven en Anne Robbertsen
Eerste collecte
: PDC de Herberg
Tweede collecte
: ZWO, kerk in actie Totaal
19.00 uur
: Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Eerste collecte
: St. Ontmoeting-Epe
Tweede collecte
: gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
Zondag 12 april
10.00 uur
: Ds. W. van der Kooij, Arnhem
Kinderdienst : Esther Robbertsen en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Mirjam Gosselink en Marit Jong
Eerste collecte
: diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO Regenboogkerk
19.00 uur
: Ds. H. van Ark, Wapenveld Jeugddienst
Eerste collecte
: St. Ontmoeting-Epe
Tweede collecte
: gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met GHK in Goede Herderkerk
Zondag 19 april
10.00 uur
: Ds. F. Mout, Baarn
kinderdienst : Mirjam Bakker en Marjolein Heiligenberg
oppasdienst : Marjo Menning en Lotte Veldkamp
Eerste collecte
: diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO Regenboogkerk

Op Goede Vrijdag gaan we naar de Grote Kerk. Het is gewoonte dat onze twee
gemeentes deze dienst samen vorm geven. Het lijdensevangelie wordt in zijn
geheel gelezen, deze keer uit het Johannesevangelie. Ik sta daar kort bij stil.
De Goede Herderkerkgemeente wil graag op déze avond het Heilig Avondmaal
vieren en is alleen op donderdag en zaterdag bij de gezamenlijke diensten
betrokken. Als u dit leest zal de viering op Witte Donderdag al achter de rug zijn
vermoed ik. Het is de enige gelegenheid voor ons om het Heilig Avondmaal aan
tafel te vieren en, samen met geloofsgenoten uit diverse kerken, is dat jaarlijks een
bijzondere ervaring.
Zaterdagavond om 21.00 uur brengen de drie gemeentes hun nieuwe Paaskaars de
Grote Kerk in en zien we even al iets van Pasen oplichten. Met kleine kaarsjes in de
hand zingen we over vuur dat nooit meer dooft. Daar tussenin luisteren we naar
lezingen uit de hele Schrift en staan stil bij onze doop.
Op de drie genoemde avonden zijn liturgieën op papier beschikbaar. Voor onze
luisteraars thuis zijn deze diensten helaas niet te volgen, heb ik begrepen, daarom
hebben zij geen liturgie ontvangen.
Paasmorgen vieren we in de Regenboogkerk dat Gods liefde wint, om met het
Paasproject te spreken. Alles wat op vrijdag verloren leek, de liefde, het leven,
Gods koninkrijk, komt op de Paasmorgen in een hoopvol licht te staan. Jezus leeft
en het donker en de dood hebben voorgoed verloren!
We lezen het Paasevangelie zoals dat is doorgegeven door Johannes. Met de
kinderen hebben we in de afgelopen weken ontdekt: je hebt je ogen, oren, handen
en al je zintuigen nodig om te ontdekken wat God aan het doen is. Dat is op de
Paasmorgen niet anders. Thema is dan ook: Horen… Zien.. Voelen.. Leven!
Het ‘mannenkoor’ uit onze kerk, dat in wisselende samenstelling onder leiding van
Willem Veldkamp van zich laat horen, zingt in deze dienst twee liederen, met solo
van Marianne Jong.
Denkt u aan de gezamenlijke avonddienst op Eerste Paasdag in de Goede
Herderkerk?

***
Paasontbijt Zondagmorgen 5 april in de kerk
Het is een goede traditie geworden om op Paaszondag met elkaar te ontbijten. De
jongeren zullen het weer voor u verzorgen in gebouw Antenne. Ze komen die
ochtend extra vroeg uit de veren om alles op tijd klaar te hebben. Vanaf 8.40 tot
9.15 uur kunt u aanschuiven voor een lekker broodje en gekookt eitje! We rekenen
weer op een grote opkomst en zullen daar ook op inkopen.

Op 12 april gaat oud-predikant Ds. van de Kooij bij ons voor.
Jonamomentjes?
Kent u, ken jij dat ook? Van die dingen die je moet doen maar waar je eigenlijk
helemaal geen zin in hebt. Waar je eigenlijk een beetje van baalt omdat juist jij dat
moet doen en niemand anders… Op zo’n baaldag wil je graag even verdwijnen om
pas de dag erop weer terug te komen.
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In de Bijbel overkomt het Jona ook, vandaar het thema voor deze kerkdienst:
“Jonamomentjes”. De dienst is op zondagavond 12 april om 19.00 uur in de Goede
Herderkerk te Epe. Voorganger is ds. Hans van Ark en muzikale medewerking wordt
verleend door het koor El Shaddai uit Wezep.
We nodigen jullie allemaal van harte uit om bij de dienst aanwezig te zijn!
Commissie bijzondere diensten
Zondag 19 april zal Sverre Noah Hup gedoopt worden, zoon van Arjen Hup en
Christi Mout. Zijn oom, ds. Friso Mout, is dan gastvoorganger. Christi en Arjen
vinden het heel bijzonder om hem de doopdienst te laten leiden, net als bij Sam. Als
gemeente zijn we getuige van dit bijzondere moment en gaan met dit gezin mee op
de weg van het geloof.

Tijdens de eerste twee avonddiensten in april wordt er gecollecteerd voor St.
Ontmoeting–Epe. Stichting Ontmoeting is in 1988 opgericht door een aantal
predikanten uit de christelijke kerken. Daarmee gaven zij gestalte aan de wens
om iets te betekenen voor onze dak- en thuisloze medemens. In Epe is het woonwerkcentrum ‘Huize Norel’, een landgoed met verschillende gebouwen. Hier
wordt een resocialisatieprogramma aangeboden aan dak- en thuislozen met een
detentieverleden. Er kunnen maximaal 20 personen aan dit programma
deelnemen. Een onderdeel van het woon-werkcentrum is het activerium. Hierin
bevindt zich onder andere een werkzaal waar licht (productie)werk gedaan kan
worden. Het resocialisatieprogramma is bedoeld voor mannelijke dak- of
thuislozen. Zij wonen eerst een aantal maanden in een leefgemeenschap. Daarna
gaan ze onder begeleiding in appartementen op het terrein wonen en later
zelfstandig buiten het terrein.
e
De 2 collecte in de avonddiensten is bestemd voor het gemeentewerk in de
Goede Herderkerk.

Toelichting bij de collecten
Zondag 5 april, 1e paasdag
1e collecte: PDC, de Herberg
Een pleisterplaats voor kostbare mensen. Dat wil het Pastoraal Diaconaal Centrum
de Herberg in Oosterbeek zijn. Een plaats om uit te rusten tijdens de reis door het
leven, op adem te komen, gesterkt te worden. Een plaats om opnieuw zicht op God
te krijgen, om geoefend te worden in de navolging van Christus. De Herberg is een
huis van en voor de Gemeenten, en dus ook voor de gemeenteleden van de
Regenboogkerk te Epe. Uiteraard betalen de gasten in De Herberg voor hun verblijf.
En om de kosten te drukken werken ze met ruim 200 vrijwilligers (naast een kleine
betaalde staf van 8 beroepskrachten). Desondanks is er een flink bedrag nodig om
de exploitatie sluitend te krijgen. Zonder de steun vanuit de plaatselijke diaconieën
kan het werk niet voortgezet worden.
Deze collecte bevelen wij dan ook van harte bij u aan.
2e collecte: ZWO, kerk in actie Totaal
Zondag 12 april
1e collecte: diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO Regenboogkerk
Zondag 19 april
1e collecte: diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO Regenboogkerk
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De rol van zijn leven
‘The Passion’ is niet meer weg te denken uit de Stille Week. Deze moderne
variant op de oude passiespelen weet echt de aandacht te trekken. Op het moment
dat bekend is welke Nederlandse zangers en zangeressen de hoofdrollen gaan
spelen, wordt er een persbulletin uitgegeven. Wie doen er dit jaar mee, wie gaan de
hoofdrollen vervullen? Wie naar de plaats gaat waar het spel wordt opgevoerd,
Enschede dit jaar, kan zelf nog een bijrolletje spelen, want publiek is er ook nodig,
net als al die jaren geleden, in Jeruzalem.
Figurant worden we dan. Niet direct de meest aansprekende rol. Maar wel
redelijk veilig. Want zeg eerlijk, zou u in de schoenen van Petrus willen staan, die
zijn meester in de steek laat, als het er op aankomt? Je schaamt je toch naar, na
afloop. Zou u een Judas willen zijn, een verrader? Is het mogelijk dat ook ons
enthousiasme om kan slaan in verachting? En Maria, de moeder met het gebroken
hart, is die rol op ons lijf geschreven, hebben we verdriet ervaren, kunnen we met
haar meevoelen?
Pilatus vind ik een heel merkwaardige figuur. Imponerend, want dat brengt zijn
ambt met zich mee. Hij gaat over leven en dood. Maar tegelijk is hij een zielig
mannetje. Zijn vrouw probeert hem er nog van te weerhouden een onschuldige te
veroordelen, maar hij durft het niet aan. ‘Ik was mijn handen in onschuld’.
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Sterke tekst. Doet het al eeuwen goed. Ik kan het niet helpen. Ik heb het niet
gedaan. Ja, dan is je rol uitgespeeld.
Jezus spelen…
ik blijf daar moeite mee hebben. Mag dat? Ik ben atheïst,
zeggen zangers soms eerlijk, en toch vind ik het wel boeiend in zijn huid te kruipen.
Het is maar een rol. Wonderlijk: goed beschouwd speelt de ‘echte’ Jezus juist
onze rol. Hij is mens geworden, wat hij niet van oorsprong was. Hij is in onze huid
gekropen! Hij laat zich gevangen nemen, hoewel hij onschuldig is. Hij verzet zich
niet, hoewel hij de macht heeft. ‘De lijdende knecht’ dat is zijn rol, in profetische
taal. Hij wil het zo en zijn Vader ook. Samen hebben ze de regie in handen. Op
Goede Vrijdag speelt Jezus de rol van zijn leven. Hij is de mens, die anderen
verwerpen, hij is de mens, die God los laat. Hij hangt tussen hemel en aarde. En
niemand roept ‘stop’, scene moet over. Hij sterft. Applaus blijft uit. Stilte.
Het doek is gevallen en de mensen gaan naar huis. Ook de vrienden en de
vrouwen uit zijn gevolg. Maar wij weten: er volgt nog een bedrijf. The Passion laat
dat niet zien, zoals de titel al doet vermoeden. Maar op de Paasmorgen komt ieder,
die gelooft dat het spel niet uit is, zijn huis uit om Pasen te vieren. Kerken
wereldwijd openen hun deuren en overal klinkt de jubel: de Heer is waarlijk
opgestaan. Eigenlijk jammer dat de acteurs van donderdag aan het einde van de
avond tegen elkaar zeggen: zo dat zit er weer op, het is gedaan! De echte Petrus
en de echte Maria mochten ontdekken dat niets minder waar was. Jezus leeft! En
zijn leven betekent voor ons leven. Verlosser dat is Jezus, verzoener. Niets staat
ons nieuwe leven nog in de weg, omdat hij zijn leven gaf voor ons.
Blijf geen figurant. Doe mee! Raak betrokken bij de opbouw van Gods
Koninkrijk. Auditie hoef je niet te doen. Speel gewoon jezelf. Speel de rol van je
leven!
AMvdW

Pastorieberichtje:
voorjaarsvakantie
Vanaf vrijdag 10 april tot en met zondag 19 april heb ik voorjaarsvakantie. Mocht u
in deze tijd een beroep willen doen op een predikant, dan kunt u contact opnemen
met onze scriba, Bert Plooy, tel. 611517. Hij kan u dan vertellen welke collega
beschikbaar is.
Omdat in deze week ook weer een kerkblad zal worden gemaakt, zal ik daarvoor na
10 april geen kopij meer inleveren. Mocht u na die tijd pastorale mededelingen
hebben voor de rubriek ‘Lief en leed’, dan kunt u die vast ook via dhr. Plooy
doorgeven.
AMvdW
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Epe – El Minya
Een jaar geleden kwamen we in contact met Miranda Tollenaar. Na een bezoek in
Egypte zocht zij een partnergemeente voor de kerk in El Minya. We zagen hun
zwartgeblakerde kerkzaal, hun predikant die ondanks de beschadigingen op zondag
weer voorging.
Persoonlijk raakte mij die moed en intrigeerde mij de vraag: hoe kun je gemeente
zijn te midden van de spanningen in je land? Hoe ga je om met de mensen in de
stad, met je moslimburen?
Egbert en Carla Dijkgraaf, Johan Poort, Vivian Schuur, Hans van de Vecht en ik
hebben geprobeerd contacten te leggen, maar na een eerste hoopvol begin zijn die
niet verder van de grond gekomen. We kunnen ons voorstellen dat de
gemeenteleden daar, met name de predikant, te veel worden opgeslokt door
andere zaken. Hopelijk hebben onze kaarten, onze mails en onze gebeden iets voor
hen betekend. Een tijdje geleden al hebben we onze laatste bijeenkomst gehouden
en afgesproken nog één poging te wagen, maar ook die mocht niet baten.
Teleurgesteld? Ja en nee. We zijn er aan begonnen om voor hen iets te betekenen
en wat we er zelf van zouden meenemen was een geschenk. Wat blijft is een goede
ervaring en de hoop dat de gemeenteleden van de kerk in El Minya hun weg vinden
om in moeilijke tijden elkaar vast te houden en van Christus te getuigen.
AMvdW

Marry van Hartskamp opende de kerkenraadsvergadering van maart met woorden
van herinnering aan Wim van Bemmel. Wij zullen hem zeer missen!
Marry neemt het voorzitterschap waar tot september.
De jaarstukken van de kerk werden toegelicht door Dick de Winter en de
jaarverslagen van de beraadsgroepen door het betreffende kerkenraadslid. Er zijn
veel activiteiten ontplooid en het financiële resultaat stemt tot tevredenheid. Ook
het resultaat van de actie Kerkbalans was goed, zodat er ruimte is voor al onze
voorgenomen initiatieven.
Op 25 maart zal het voorjaarsgemeenteberaad gehouden worden. Door het
plotseling overlijden van Wim van Bemmel besluiten wij dat dit beraad een sober
karakter zal hebben. Er zijn geen sprekers uitgenodigd, alleen de jaarstukken en
jaarverslagen zullen besproken worden. De ontmoetingsavonden gaan wel door en
Marry zal in het gemeenteberaad een impressie geven van de verbinding zoals die
op deze avonden ervaren is.
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Gesproken wordt over de invulling van vacatures in de kerkenraad. De kerkenraad
besluit om Bert Plooy vanaf september a.s. te benoemen als voorzitter. Daarmee
ontstaat een vacature voor de functie van ouderling-scriba.
Enkele gemeenteleden hebben namen ingediend van personen die zij geschikt
achten voor een functie; deze namen zijn door de kerkenraad aangevuld. In de
aprilvergadering komt dit opnieuw aan de orde.
Bert Plooy

Hallo tieners en ouders van tieners,
Voor alle kids van 4 tot 12 jaar is er elke week, tijdens de ochtenddienst een
kinderdienst.
Maar, als je 12 bent en naar het voortgezet onderwijs gaat, houden deze leuke
diensten ineens op...
Om dit gemis íetsje minder moeilijk te maken vieren we één keer per maand voor
iedereen van 12 tot ongeveer 16 jaar (meestal op de derde zondag van de maand)
een kindernevendienst, maar dan voor tieners (zeg maar: tiener - nevendienst). Dit
betekent dat we tijdens de preek, samen naar een ruimte in Antenne gaan om met
elkaar het preekgedeelte te bespreken.
Als reminder stuur ik in de week vóór de tienernevendienst meestal een mailtje
naar de jongeren (en soms ook ouders). Krijg je deze mail nog niet en wil je die wél
graag ontvangen? Het makkelijkst is het dan om je even per mail aan te melden :
edwinvdvosse@hotmail.com.
We hopen je binnenkort te ontmoeten!
Vriendelijke groet, de leiding:
Gerard v.d. Vosse, René Draaijer, Edwin v.d. Vosse

EO Jongerendag
De EO jongerendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juni 2014. Op de website
http://www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag/ kun je lezen welke artiesten
komen en welke activiteiten er zijn die dag en alvast helemaal enthousiast worden!
Ook dit jaar vertrekt de Happy Bus weer vanaf de Goede Herderkerk in Epe en jij
kan mee, als jij dat wilt! De bus vertrekt om 12.00 uur vanuit Epe en we zullen rond
22.00 uur weer terug zijn.
Als jij met ons mee wilt, moet je er allereerst voor zorgen dat je een EOjongerendag-kaartje bemachtigt. Dit kan via de bovengenoemde website, de kosten
hiervoor zijn EUR 7,50. Het is het makkelijkst als we allemaal door dezelfde ingang
naar binnen gaan, kies daarom voor ingang P. Als je al een kaartje hebt, met een
andere ingang, maak je dan maar niet druk. Dat komt die dag wel goed! Het vervoer
naar de EO jongerendag wordt door de kerk betaald.
Wil jij aan mij laten weten of je meewilt en de volgende gegevens naar
kirstenvantriest@hotmail.com mailen?:
·
jouw voor- & achternaam
·
jouw eigen mobiele nummer
·
het huisnummer of telefoonnummer van je ouders
·
jouw eigen e-mailadres.
Mocht je een vriend/vriendin/neef/nicht willen meenemen, dan kan dat (zolang er
plek is in de bus!).
ik hoor graag van je!
Kirsten van Ee, 06-428575

basiscatechese?

Ps.: Elke eerste zondag van de maand wordt er voor jullie, samen met de jongeren
van de Goede Herderkerk, een TIENERDIENST georganiseerd. Deze dienst, hélemaal
speciaal voor jullie, wordt gehouden in de jongerenruimte van de Goede
Herderkerk, Upstairs.
De dienst begint ook om 10.00 uur (in de zomer 9.30) en duurt ongeveer even lang
als de gewone kerkdienst.
Er wordt een programma gevolgd van Youth for Christ, met spelletjes, een geintje,
eten, drinken én natuurlijk een mooi stukje inhoud. Je hoeft je niet op te geven,
kom gewoon eens kijken, WELKOM!

Vanaf komend seizoen willen we basiscatechese introduceren voor groep 7/ 8.
Voor ouders en/of geïnteresseerde leiding organiseren we daarom
8 april een informatiebijeenkomst
20:00 uur in de Antenne.
Geef je op bij Nienke jeugdouderling@regenboogkerk.nl.
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je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Veiling Save the Children
Op zondag 22 maart hebben de jongeren die meegedaan hebben aan Sirkelslag en
de gezinsdienst een veiling gehouden voor “Save the Children”. Dit kwam voort uit
het spel van Sirkelslag, wat in februari gespeeld is. We hoorden tijdens die avond,
hoeveel kinderen er in de kledingindustrie werken, dat is iets waar je niet bij stil
staat, als je een T-shirt koopt. “Save the Children” haalt kinderen uit de fabrieken
en zorgt dat ze naar school kunnen, maar kijkt ook om naar de rest van de familie,
zodat die niet zonder inkomen zitten.
Door de veiling hebben we al een mooi bedrag opgehaald, maar we zijn nog niet
klaar! Er wordt op 25 April van 9.30- 12.30 uur een autowas-ochtend bij gebouw
Antenne gehouden. Omdat we het eindbedrag nog graag willen verhogen, kunt u
die ochtend ook zonder opgave uw auto laten wassen door het Rainbow Carwash
team! We rekenen op een grote hoeveelheid auto’s en staan voor u klaar!
Het Rainbow Carwash team!
Kinderkamp weekend
Het zal dit jaar weer gebeuren, we gaan op kamp!
Voor de kids tot groep 8 begint het vrijdag 12 Juni om 18:00 uur tot zaterdag 13
Juni 14:30 uur.
Voor de tieners start het zaterdag om 16:00 uur.
Het belangrijkste nu, is dat jullie dus dat weekend vrij houden.
Zetten jullie en je ouders het maar vast in de agenda!
Wat we allemaal gaan doen, dat blijft nog even geheim.
Tot het volgende bericht,
De kampcommissie

Mooie, kleurrijke schilderijen hangen nu in de voorjaarstentoonstelling, door KIA
georganiseerd. Wat is voor jou ‘Heilige Grond’? Ja, met die vraag werden een 15-tal
mensen, binnen het interkerkelijk verband in Epe, opgezadeld toen ze onder leiding
van Cees en Nelly van Brugge bezig gingen om dat in een schilderij uit te beelden.
Heel veel persoonlijke emoties en ervaringen kwamen ‘tussen de oren’. Cruciaal
werd natuurlijk de vertaalslag naar lijnen, vormen, kleuren. Wat schilder ik? Geeft
dat wel weer wat ik denk of voel bij dit thema? Natuurlijk is dat een persoonlijke
worsteling, het creatieve proces is altijd een gevecht met jezelf. Maar op een geven
moment komen de eerste penseelstreken op het doek. De emotie krijgt een kans.
De techniek vordert bij iedere streek. Cees en Nelly waren daarbij een deskundige
‘rots in de creatieve branding’.
Iedereen die in de koffieruimte de tijd en de moeite neemt om elk schilderij tot zich
te laten doordringen komt wellicht achter ‘een stukje van het geheim’ van de
maker. En anders ga je samen met de maker van het kunstwerk er dieper op in. Wat
de verbeelding van ‘de Heilige Grond’ in het schilderij je doet. Zowel voor de
beschouwer als voor de maker. Immers zijn het twee emoties die dan bij elkaar
komen. Dat kan zeker rondom Pasen een enorme diepgang en verrijking opleveren.
Wie dit allemaal teveel gevraagd vindt kan natuurlijk ook gewoon genieten van
deze kleurenpracht. Want het is nu wel heel vrolijk in de Antenne. De kleurrijke
schildersdoeken vormen een ware therapie voor een blij moment. Blij zijn in de
kerk… ga dan de schilderij tentoonstelling in Antenne bekijken! Dat wordt zeker een
fijn ‘beleefmoment’.
De KIA groep wenst u veel kijkplezier en heel goede paasdagen.
Wim Geerts

Kunst In Antenne
‘HEILIGE GROND’
Ontmoetingen met God spreken tot de verbeelding...
In de koffieruimte van Antenne is het een en
al kleur dat je tegemoet komt. Kan ook niet
anders als je al die fraaie en creatieve
‘uitspattingen’ ziet hangen.
‘Heilige Grond’ is het thema dat op zo heel
veel verschillende manieren is verbeeld.
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Verjaardagsfonds
Hierbij willen we iedereen uitnodigen voor de bijeenkomst op 21 april a.s. om
13.30 uur in gebouw Antenne. We hopen dan weer de zakjes van de afgelopen
periode de kunnen openen en de inhoud te tellen.
Bij verhindering graag afbellen bij Carla Averesch 612944.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe helpers, mannen zijn ook welkom, met
name voor enkele wijken die wat verder weg liggen. Of als u buitenaf woont en
weet er komt niemand bij ons, misschien is het wat voor u om zelf zo’n wijkje te
nemen. Aanmelden kan ook bij Carla. We hopen op uw medewerking.
We wensen u/jullie allemaal gezegende paasdagen toe.
Met vriendelijke groet, Theo van Heerde en Carla Averesch
12

Schoonmaakochtend kerkgebouw voor gemeenteleden:
Zaterdag 18 of 25 april van 9.30 uur tot 12.00 uur; Pauze van 10.30 uur tot 11.00
uur. Als minimaal 5 personen zich opgeven gaat het door. Graag opgeven welke
datum of data u kunt : via mail mvandokkum@kpnplanet.nl of tel. 613057, voor 11
april.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De opmaat naar Moederdag:
de plantenmarkt van ZWO
Op 9 mei houdt de ZWO-commissie van de Regenboogkerk, in
samenwerking met de de commissies van de Goede Herderkerk en
de Grote Kerk, de jaarlijkse plantenmarkt.
Jullie zijn vanaf 8.30 tot 12.00 uur van harte welkom voor de aankoop van het
bekende perkgoed en het ruilen en aankopen van zelfgekweekte planten op het
plein voor de Regenboogkerk aan de Beekstraat.
Je kunt bij ons ook terecht voor het opmaken van meegebrachte manden en
andere voorwerpen waar tuinaarde en planten in kunnen. Op de markt is ook nog
een assortiment manden aanwezig.
We zijn elk jaar weer benieuwd naar de inbreng van onze tuinliefhebbers met
groene vingers. Je kunt het resultaat van het wroeten, stekken, scheuren en
koesteren vrijdag 8 mei vanaf 18.30 bij gebouw Antenne inleveren.
We hopen op mooi weer, veel belangstelling en een mooie opbrengst voor ons
project “Het genereren van eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar”.
Namens de ZWO-commissie van de Regenboogkerk,
Henk Posthouwer

Ik durf niet te dromen’ door Adriana de Fijter, januari 2015
Stel je voor je bent 31 jaar. Je bent opgegroeid als wees in een dorp in het noorden
van Myanmar. Je familie had geen geld voor vaccinaties en je kreeg polio. Gelukkig
kon je je rechterbeen nog gebruiken. Met behulp van een houten kruk kon je nog
best veel. Je werkte op het land, je trouwde en kreeg twee zoons die nu 13 en 9 jaar
zijn. Iets minder dan een jaar geleden werd het leven te zwaar. Je man is
overleden. Hij dronk teveel. De alcohol maakte zijn bestaan een beetje lichter. Na
zijn overlijden kreeg je van verdriet een beroerte.
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En nu slijt je je dagen op een stoel omdat je beide benen het niet meer doen. Je zit
voor je huisje dat niet meer is dan een kippenhok en deelt je bamboe bed met je
zonen. Geld verdienen lukt niet want je lijf is tot weinig meer in staat. Je bent in
alles afhankelijk van de goedheid van de ander.
Dit is het verhaal van Phyu Thi.
Ik ontmoet haar in het dorp Ma Eu in de Sagaing Region in
‘upper’ Myanmar. Het dorp bestaat uit 700 huishoudens. Na een
gesprek met het dorpshoofd lopen we
naar de plek waar ze woont. Mijn komst verspreidt zich als een
lopend vuurtje. Nieuwsgierige dorpsbewoners komen een kijkje
nemen en het smalle straatje is in een mum van tijd
volgestroomd met mensen. De longhi’s en de paraplu’s die ter
bescherming tegen de zon opgeklapt worden vullen de stoffige
bruine straat met mooie kleuren.
Er staan een paar lege groene plastic stoeltjes klaar en ik neem plaats tegen over
Phyi Thi. De vliegen zwermen om ons heen terwijl ik de vrouw in het Birmees groet.
‘Mingalabar!’
De locatie coördinator van The Leprosy Mission Myanmar vertaalt het gesprek. Ze
vertelt dat deze vrouw van TLMM hulp krijgt in de vorm van een voedselpakket. Ze
heeft de afgelopen twee maanden rijst, bonen, olie en eieren gekregen. Basis
voorzieningen waardoor het gezin geen honger hoeft te lijden. Met haar
rechterarm kan ze nog het eten klaar maken en gelukkig woont ze in een hechte
gemeenschap en hoeft ze niet te bedelen. De moeder van haar overleden
echtgenoot
woont
naast
haar
en
helpt
waar
mogelijk.
Sinds een aantal maanden komt er ook een fysiotherapeut langs van TLMM.
In het dorp dat bestaat uit 700 huishoudens zijn er ongeveer 10 mensen die
ondersteuning ontvangen van TLMM. De fysiotherapeut komt zo mogelijk eens per
maand langs voor een bezoek. In de regentijd is dat lastiger omdat de wegen naar
het dorp toe dan vaak niet toegankelijk zijn. Phyi Thi laat me zien welke oefeningen
ze elke dag moet doen van de fysiotherapeut. Ze heeft een nieuwe kruk gekregen
maar gebruikt deze nog maar weinig. Als we haar vragen te gaan staan, trekt haar
mond samen van de pijn en ze zakt snel weer terug in haar bamboe stoel.
Ik vraag haar of ze dromen heeft voor haar kinderen en misschien zelfs voor
zichzelf, maar terwijl ik de vraag stel heb ik alweer spijt. Wat valt er te dromen in
deze uitzichtloze situatie? Hoe kan ik haar nou met die vraag confronteren? Ze
lacht voluit terwijl ze me antwoord dat ze niet durft te dromen. Ja, misschien een
droom dan, vertaalt de dame van TLMM; ‘Ik hoop dat ik mijn kinderen in de
toekomst een snoepje kan geven’.
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Indonesiëreis
Zoals u zich misschien weet, heb ik vanaf eind januari een aantal weken rondgereisd
op West Java, in Indonesië. U hebt daarover afgelopen december iets kunnen lezen
in het blad Antenne. De reis was bedoeld om ervaring op te doen met een andere
cultuur en manier van denken en, waar mogelijk, een helpende hand te bieden bij
allerlei plaatselijk ontwikkelings- en opbouwwerk. De reis had geen uitgesproken
evangelisatiedoel. In Indonesië is evangelisatie bij de wet verboden.... We hoopten
natuurlijk wel iets van het evangelie mee te kunnen nemen, door wie je bent, wat je
doet en door de gesprekken die daaruit ontstaan. Het was een prachtige reis.
Ik ben onder de indruk geraakt van het land en de cultuur. Van de soms totaal
andere manier van leven en denken en van de warmte en gastvrijheid van de
mensen met wie we omgingen. Wat het meeste indruk op me heeft gemaakt, was
een verblijf van een aantal dagen in een christelijk weeshuis in Lembang. Dit
weeshuis was opgezet en werd gerund door medewerkers van Jeugd met een
Opdracht. Ik werd geraakt door de toewijding waarmee een staf van vier vrouwen
dag en nacht klaar stond voor een groep van 40 weeskinderen om hen niet alleen
maar te verzorgen, maar ook op te voeden en te bevestigen in liefde en
gerechtigheid. Het was ontroerend om hun verhalen te horen en schrijnend
tegelijk om je te bedenken dat er een veel grotere groep is (alleen in Indonesië al 3
miljoen), die niet (zo goed) opgevangen wordt.
We zijn kriskras door West Java gereisd en hebben verschillende plaatsen bezocht
waar christenen leven en werken. We werden steeds bijzonder gastvrij ontvangen.
Die gastvrijheid was van een heel andere orde dan wij in Nederland gewend zijn.
Voor de Javaan is zijn gast een VIP, de meest belangrijke persoon die er is. Die het
dan ook aan niets mag ontbreken en aan wie je het allerbeste geeft dat je hebt...
Dat voelde in het begin een beetje gênant, maar al gauw merkten we, dat het hun
een bijzondere vreugde gaf om ons te ontvangen en dat onze aanwezigheid en ons
genieten van hun gastvrijheid als een bijzondere eer werd ervaren. Ik kreeg daarbij
een beetje een Bijbels beeld, omdat de Bijbel een gast ook schetst als een VIP,
waarvoor niets teveel is. We hebben dan ook enorm veel nieuwe relaties en
vriendschappen opgedaan en diverse uitnodigingen gekregen om nog eens terug te
komen. Onze aanwezigheid daar en de moeite die we deden om naar hen toe te
komen bleek op zich al een enorme bemoediging te zijn!
We hebben ook angst gezien. Indonesië is een overwegend Islamitisch land, ruim
97,5% van de bevolking staat te boek als Islamitisch en maar 1,2% als christelijk. Het
was opvallend dat ook daar het openbare leven werd bepaald door de
gebeurtenissen rondom Isis en Boko Haram.
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Zowel Moslims als Christenen zijn beide bang voor het religieuze conflict...
Ondanks dat je als westerling wel opvalt tussen de Indonesiërs, heb ik me
nauwelijks een toerist gevoeld. We leefden midden tussen de plaatselijke
bevolking en aten en spraken met hen. Maaltijden waren een belangrijk moment
voor het gesprek. Van te voren hadden we fondsen verzameld waarmee we onze
gastheren, waar nodig, ook financieel konden ondersteunen. In totaal konden we,
mede dankzij het ondersteuningsfonds van Regenboogkerk, in totaal ruim 4200
Euro schenken aan diverse plaatselijke projecten.
Ik zou u natuurlijk nog veel meer kunnen vertellen van mijn ervaringen en
indrukken. Ik heb ook een aantal mooie foto’s gemaakt.
Als u belangstelling heeft, hoor ik dat graag!
Kees van Bolhuis
Ouderencontact
Op 11 maart jl. bracht dhr. Jan Baarspul uit Epe een boeiende
powerpointpresentatie, geregeld ondersteund door Passiemuziek, over de staties
van Jezus’ kruisgang. Dhr. Baarspul is een verwoed verzamelaar van afbeeldingen
van verschillende staties. Hij heeft honderden foto’s. We zagen hoe klassieke en
moderne kunstenaars de weg naar Golgotha hebben verbeeld.
Heel anders wordt de laatste contactmiddag van dit seizoen op 8 april a.s. Dan
komt het bekende cabaretduo Henk en Janny Hooyer uit Zwartsluis (‘Uut de Sluus’)
met zang, gedichten en verhalen in de streektaal. Voor eventueel vervoer kunt u
bellen naar mevr. Bijsterbosch tel. 661617.
Op 13 mei volgt nog het reisje met bestemming Doesburg, waar we in het azijn- en
mosterdmuseum een rondleiding zullen krijgen. Ook bezoeken we een mooi kerkje
in Hoog-Keppel, waar we wat liederen zingen en aan het einde van de middag
wacht ons een heerlijk diner. Vertrek: 13.00 uur. Thuiskomst: 20.00 uur. Kosten:
€ 40 p.p. Rollators kunnen mee in de bus. Veel zult u niet hoeven te lopen! Net als
vorig jaar zullen ook nu weer mensen van de PCOB met ons meegaan. Opgave en
betaling kan al op 8 april. We hopen dat u mee wilt en kunt! Tot ziens op
woensdagmiddag 8 april om 14.30 uur in gebouw Antenne.
Hartelijke groet, Helga Potappel (627270) en Martha Pronk (615254)
Ledenbijeenkomst PCOB, afd. Epe, Emst en Oene
Op dinsdag 21 april 2015 houden wij alweer de laatste
ledenbijeenkomst van dit seizoen tevens hopen wij dan onze jaarvergadering te
houden in De Boskamp, aanvang 14.30 uur, de zaal is om 14.00 uur open.
De jaarstukken zullen ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd en er zal
een verslag door de kascommissie worden gedaan, ook zal de voorzitter iets
vertellen over het beleidsplan. Het jaarverslag is bij de Nieuwsbrief no.2 van maart
2015 gevoegd, zodat u deze alvast kunt doornemen.
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Na de pauze zal de heer Koppenrade uit Zwolle ons iets laten zien en horen over en
met zijn doedelzak. De heer Koppenrade geeft les in doedelzak spelen en treedt op
in Schotse Kilt.
We hopen op een gezellige middag, leden en belangstellenden allen van harte
welkom.
Het bestuur

*Met het zingen van het lied “Wij delen geloof, wij delen de hoop” en de
presentatie van de Thema-map Versterk de kerk, een reisgids voor Jongeren van
Kerk in Actie, sluiten we de avond af.
Het IMDC, de Interclassicale Missionair Diaconale Commissie Veluwe van de
classes Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk nodigt u van harte uit voor deze
inspiratieavond!
Aanmelden kan bij mw. Hanneke Koekoek,
steunpunt
ZuidOost.
j.koekoek@protestantsekerk.nl

PAASCONCERT PRAISE UNITED ZWOLLE: VIER HET LEVEN!
Op 2e paasdag (6 april) vindt er een bijzonder paasconcert plaats van het
projectkoor Praise United Zwolle en Martin Brand.

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- 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 of 1 mei!

Uitnodiging Inspiratieavond 9 april 2015
voor: Zending- en ZWO-commissies, (jeugd)diakenen ,
predikanten én jongeren.

Het projectkoor bestaat uit 180 koorleden uit meer dan
40 verschillende kerken vanuit de regio Zwolle. Samen
hebben zij in de 40-dagentijd toegeleefd naar Pasen.
Tijdens vier avonden hebben de koorleden elkaar
ontmoet en samen gezongen.
Tijdens dit concert willen de koorleden en Martin Brand
met jou het ‘Leven Vieren’. Kom ook en sluit Pasen
feestelijk af met dit unieke paasconcert.
Datum: 6 april 2015 (aanvang: 19:30 uur)
Locatie: Koningskerk, landsheerlaan 5 Zwolle
Info & Reserveren: www.AT-Tickets.nl (Prijs: € 5.-)

Thema: Jongeren en zending; inspiratie en uitdaging!
Kom op 9 APRIL 2015 naar de Schakel in Nijkerk, inloop vanaf 19.30 uur
Vergader- & Congrescentrum Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk telefoon 033 - 246 08
Programma:
*Jongeren die naar Bangladesh een reis hebben gemaakt vertellen over hun
ervaringen en mevrouw Maaike Wigboldus, medewerker afdeling Zending van Kerk
in Actie, wil ons inspireren met haar ervaringen over Zending in Bangladesh.
*Jongeren uit Eibergen zijn gefilmd over hun reis naar Brazilië en jonge
theologendelen hun ervaringen over Brazilië, Guatemala en Zuid-Afrika.
*Vanuit de voorbeelden uit de praktijk en de opgedane ervaringen gaan we samen
in gesprek over de mogelijkheden voor onze eigen gemeente om deze inspiratie
door te geven en we gaan daarin niet voorbij aan de dilemma’s of valkuilen die je
tegenkomt.

Diaconaal jaar en vakantievrijwilligers in de Herberg
In Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek worden gasten
ontvangen, die om allerlei redenen een paar weken afstand nemen van de
thuissituatie en tot rust willen komen. Wij bieden hun pastorale zorg, een fijne plek
en een goede sfeer. Samen met hen zoeken we welke betekenis hun geloof in God
voor hen heeft in een moeilijke periode in hun leven.
Diaconaal jaar
We zijn op zoek naar vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen in de periode
september 2015 - juni 2016. Doeners en denkers. Jongeren die vriendelijk zijn en
die zin hebben om gezellig aan de gang te gaan en er voor mensen willen zijn.
Jongeren die de handen uit de mouwen willen steken.
Ontplooi jezelf en help de Herberg. Ontdek je verborgen talenten.
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Vakantiewerk
Voor de zomer van 2015 zoeken we jongeren die zich twee weken als vrijwilliger
beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Je voert allerlei praktische taken
uit, je werkt met andere jongeren samen en je hebt een bijzonder vakantie.
Lijkt een van beide vacatures je wat, lees dan snel verder op onze website
www.pdcdeherberg.nl voor meer informatie of stuur een mailtje naar
(vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl). We willen graag met je kennismaken!!

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 5 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Maandag 6 april
Sionskerk
Zondag 12 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 19 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.20 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. H. Westerhout, Hasselt

9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. W. de Groot, Heerde
Ds. D. van Meulen
Ds. H. van Ark, Wapenveld - Jeugddienst
Ds. M. van Campen, Ede
Dr. T.E. van Spanje

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. E. Kolkert, Ermelo
Dr. T.E. van Spanje
Ds. E. van den Noort, Emst

GEBOUW ANTENNE
Di

7 april

Woe

8 april

Do
Vrij.
Ma

9 april
10 april
13 april

Di

14 april

Woe
Do
Za
Di

15 april
16 april
18 april
21 april

Woe
Do

22 april
23 april

Oud papier inleveren!!
Van 9.00 – 20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Ouderencontact
14.30 uur
Info avond basiscatechese
20.00 uur
Oec.kring ds v d Wetering
20.00 uur
Heerlijckheid
18.00 uur
Exspecto
19.30 uur
Moderamina
19.30 uur
Gebedskring Daniël
9.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
19.45 uur
To You
20.00 uur
Commissie Bijzondere Diensten
20.00 uur
Moderamen
19.30.uur
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Verjaardagsfonds
13.30 uur
Kerkenraad
19.30 uur
To You
20.00 uur
Diakonale Beraadsgroep
19.45 uur
Sectie 5 beraad
14.00 uur

Gezocht: bezorger voor gemeenteblad Antenne
Een van onze trouwe bezorgers van ons gemeenteblad Antenne stopt ermee. Wij
zijn daarom op zoek naar een vervanger. Het bezorggebied is o.a. Wissel en Emst.
Lijkt het u/je leuk om, tegen een leuke vergoeding, een steentje bij te dragen aan
het kerkenwerk, mail of bel mij: kastland@dds.nl of 06-67334811.
Bert Kasteel
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voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 18 april.
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 9 mei en vervolgens vóór
zaterdag 30 mei en vóór zaterdag 20 juni.
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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