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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: NL66FVLB0226120864 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
REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA
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.
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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 17 mei
09.30 uur
: Ds. B. Aalbers, Maarssen
kinderdienst : Edwin van de Vosse en Cariene van de Wetering
oppasdienst : Mirjam Gosselink en Elise Jong
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO, Kerk in Actie
19.00 uur
: Geen dienst

Zondag 24 mei
09.30 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Mirjam Bakker en Marjolein Heiligenberg
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO, Zending Oekraïne
19.00 uur
: Geen dienst

Zondag 31 mei
09.30 uur
: Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge en Elize de Mots
oppasdienst : Marjo Menning en Anniek de Jonge
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO, Zending
19.00 uur
: Geen dienst

PINKSTEREN

Zondagmorgen 17 mei gaat oud-predikant Ds. B. Aalbers bij ons voor. Het is de
zogenaamde Wezenzondag: Jezus is naar de hemel gevaren, maar de Heilige Geest
is nog niet gekomen… Misschien gebruikt de voorganger een ander benaming:
Exaudi = hoor, hoor o God, naar ons als wij roepen om uw aanwezigheid.
Zondag 24 mei vieren we het Pinksterfeest. We lezen opnieuw met de kinderen
mee uit het boek Hooglied.
“Waai door mijn hof” zegt het meisje tegen haar geliefde, “Laat zijn balsems
geuren”. Is dat wat de Geest doet, wanneer hij in ons leven waait, helpt hij ons een
goede geur te verspreiden, een geur van lente en nieuw leven, een geur vol
belofte… dat Jezus de opgestane Heer zal terugkomen en alles nieuw maken.
Zondagmorgen 31 mei horen we een gedeelte van de Pinksterpreek van Petrus,
Handelingen 2: 41-47. Nadruk ligt op het woord samen. De kinderen gaan daar met
elkaar over spreken en (de jongste kinderen) daar iets moois bij maken. “Samen in
de naam van Jezus” is een geliefd lied dat we pas nog gezongen hebben in een
zangdienst.
Wat kun je allemaal samen doen in zijn naam? Bidden, zingen, eten en … anderen
helpen. De kerk is een plek om samen te komen, op zondag en door de week, en
vandaar weer de wereld in te gaan.
AMvdW

Toelichting bij de collecten
Zondag 17 mei
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO, Kerk in Actie
Zondag 24 mei, Pinksteren
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO, Zending Oekraïne
Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie.
Centraal staat het werk van partnerorganisatie Institute for Bible Translation (IBT)
in de Oekraïne, die werkt aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim
Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid op De Krim.
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Velen van hen zijn tijdens een lange ballingschap christen geworden, maar een
Bijbel in de eigen taal was er niet. Met steun van Kerk in Actie heeft het IBT gewerkt
aan een bijbelvertaling in het Krim Tataars. De vertaling is afgerond en nu kan de
vertaalde Bijbel worden gedrukt, zodat deze thuis en in de kerk kan worden
gelezen. Een bijbel in eigen taal kost slechts € 9,00. Kerk in Actie wil IBT helpen aan
minstens 2000 bijbels. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in de
Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund.
Van harte aanbevolen.
Zondag 31 mei
e
1 collecte: Diaconie Regenboogkerk
e
2 collecte: ZWO, Zending

Met een hartelijke groet,
Henk Posthouwer

Verdekt opgesteld
Zachëus… zegt die naam u iets? Zacheüs de tollenaar, die rijk werd ten koste van
zijn landgenoten. Zijn zakken vulde hij met woekerwinsten. Wist u dat wij verdacht
veel op hem lijken? Ik, zult u zeggen, ik heb nog nooit iemand oneerlijk behandeld!
Nee, ik mag hopen dat zijn financiële praktijken bij ons geen navolging vinden. Maar
als het gaat om zijn benadering van Jezus is er misschien wel herkenning.
Wanneer Jezus naar zijn woonplaats Jericho komt wil Zacheüs hem graag beter
leren kennen. Maar zelf wil hij buiten beeld blijven. Hij klimt in een vijgenboom
langs de route. Zo zit hij mooi verdekt opgesteld. Kan hij alles van een afstandje
goed bekijken zonder betrokken te raken. En wees eerlijk: dat is wel zo veilig. Dat
is een tactiek die wij ook wel gebruiken. We lezen over het geloof. We discussiëren
met vrienden. We kijken naar een samenzangprogramma. Maar we gaan niet
meteen het diepe in! We kijken wel uit.
Jezus kijkt naar boven en zegt: Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag
moet ik in jouw huis verblijven. Hij wacht niet tot wij klaar zijn met aarzelen, maar
neemt zelf initatief en loopt ons leven binnen. Ik moet bij jou zijn! Tja, hoe klim je
dan die boom uit, hoe kijk je dan. Betrapt? Alsof je collega’s over je schouder turen
en zeggen: wát, zit je nou naar een site te kijken over geloven? Zacheüs is helemaal
niet beschaamd, vol vreugde ontvangt hij Jezus bij zich thuis, opgelucht zou je bijna
zeggen. Hij komt bij mij!
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Pinksteren heeft daar alles mee te maken. Pinksteren is het feest waarop we
vieren dat God bij ons komt. Een windvlaag trekt door het huis waar de leerlingen
bijeen zijn. God komt binnen! En dat blijkt al snel een grote uitwerking te hebben.
De leerlingen, na Pasen op hun hoede voor de reactie van de mensen, beginnen
vrijmoedig over God te spreken. En ja, de mensen lachen erom, maar het kan ze
niet deren, daarvoor is hun blijdschap te groot.
Ook in onze gemeente en daarbuiten kom ik mensen tegen die niet negatief zijn
over het christelijk geloof. Die daar ook best wel interesse in hebben en meer van
willen weten. Maar een keuze maken ze niet. Moet dat? Als ik naar Zacheüs kijk en
zijn grote blijdschap zie besef ik dat geloven aan kracht wint als je zegt: ondanks
mijn twijfels, ondanks mijn vragen, mijn minder mooie ervaringen, ga ik ervoor. En
het mooiste is dat God ons vaak voor is en op de een of andere manier laat blijken:
ik ben er. Ik kom jouw huis en jouw leven binnen. De Geest waait waarheen hij
wil... Kijk dus maar uit en pas maar op. Je denkt dat je genoeg afstand houdt maar
ineens gebeurt het.. Je bent gezien en je bent er nog blij mee ook!
AMvdW

Eindexamen
Het eindexamen is niet meer van deze tijd, lees ik in de krant. Maar dit jaar vindt
het gewoon nog plaats uiteraard. En ook in de kring van onze gemeente zullen er
jongeren zijn die in deze dagen mogen laten zien wat ze weten. Spannend!
Veel wijsheid en rust gewenst, daar hebben we in de kerk ook voor gebeden. Voor
ouders die intens meeleven: ook jullie sterkte gewenst! We horen graag wat de
resultaten zijn en delen in verdriet of vreugde….
AMvdW

Verslag Gemeenteberaad 25 maart 2015
Waarnemend voorzitter Marry van Hartskamp opent de vergadering met het lezen
van gedeelten uit Psalm 90 en gaat daarna voor in gebed.
Zij geeft aan dat het gemeenteberaad, door het overlijden van voorzitter Wim van
Bemmel, een sober karakter zal hebben. Er zijn geen sprekers uitgenodigd, alleen
de jaarstukken en jaarverslagen van de diverse beraadsgroepen zullen besproken
worden. Kort staat zij stil bij het grote verlies dat de Regenboogkerk door het
heengaan van Wim van Bemmel lijdt. Alleen de ontmoetingsavonden in de
verschillende secties zijn nog doorgegaan.
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Zij geeft aan dat de kerkenraad zeer dankbaar is voor de wijze waarop ds. Van de
Wetering de gemeente is voorgegaan in de afgelopen moeilijke tijd.
Na de opening geeft zij het woord aan penningmeester Dick de Winter voor een
toelichting op de Jaarrekening Regenboogkerk 2014. Deze geeft aan dat de
huurinkomsten van het woningbezit van de Regenboogkerk over 2014 hoger zijn
dan begroot. Mede daardoor is de schuld, die de kerk heeft, beperkt gebleven tot
een bedrag van ca. € 25.000.
Bij de controle zijn de financiële stukken in orde bevonden. Wel is er een opmerking
gemaakt over de onbeperkte bevoegdheid van de penningmeester voor het
verrichten van financiële handelingen namens de Regenboogkerk. Deze
bevoegdheid dient te worden begrensd door de invoering van een controleprotocol
(vier-ogen-principe).
De ANBI-status van de Regenboogkerk is inmiddels geregeld. Dit houdt in dat giften
aan de Regenboogkerk fiscaal aftrekbaar blijven.
Daarna geeft Harko de Jonge een toelichting op de jaarstukken van de diaconie.
Over 2014 is een negatief resultaat van ruim € 2.800 ontstaan. Dit negatieve
resultaat is veroorzaakt door mindere inkomsten uit giften en meer uitgaven aan
stille hulp. Het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door gebruik te maken
van een deel van de reserves. In de begroting 2015 is met de veranderingen aan
inkomsten en uitgaven rekening gehouden.
Ook de diaconie van de Regenboogkerk heeft de ANBI-status.
Gevraagd wordt naar achtergronden van het project waar de diaconie over enige
tijd mee van start wil gaan. Harko de Jonge deelt mee dat het om een omvangrijk
project ten behoeve van een doel buiten onze plaatselijke kerk gaat. Daarbij stelt de
diaconie zich op het standpunt, dat de inzet voor een ander, gelijktijdig ook de inzet
voor de eigen gemeente betekent.
Aanvragen voor stille hulp worden, in nauw overleg met de predikant, beoordeeld,
waarbij gekeken wordt hoe passende hulp kan worden ingezet. In 2015 zal de
diaconie de overige kerkenraadsleden begeleiden bij de vraag hoe je armoede
herkent.
Vervolgens geeft Nienke Paulusma een toelichting op de jaarstukken van het
jeugdwerk. In 2014 kwam het jeugdwerk stil te vallen. Dat verklaart het verschil in
de begrote en werkelijke uitgaven voor het jeugdwerk over 2014. Inmiddels zijn
zowel de activiteiten als de uitgaven weer toegenomen. Het aantal kinderen bij de
zondagse kinderdienst neemt toe. Ook bij het clubwerk is een toename van
deelnemers te constateren. Binnenkort hoopt zij te kunnen starten met
basiscatechese voor kinderen van groep 7 en 8.
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Ze is nog op zoek naar mensen die zo'n groep kunnen leiden. Voor jonge mensen
van 16 jaar en ouder zal er nog extra energie nodig zijn om ze weer aan de kerk te
binden.
Henk Posthouwer geeft een toelichting op de jaarstukken van de commissie ZWO.
Hij heeft zorgen over de inkomsten uit de wekelijkse collecten voor de ZWO. Hij
vreest een tekort van € 9.000 op de begroting van 2015. Kerkleden kunnen en
zullen overigens ook rechtstreeks geld overmaken aan Kerk in Actie.
Het nog uitstaande bedrag voor Oico-credit is inmiddels geschonken.
Bert Plooy geeft een korte toelichtingop de jaarstukken van de
Evangelisatiecommissie incl EpE. Hij geeft aan dat er in de kerkenraad momenteel
geen missionaire ouderling is. Het EpE is opgeheven en er is gezocht naar een
andere vorm van samenwerking met de PKN-kerken in Epe. Dit heeft geleid tot de
oprichting van een Centrale Evangelisatie Commissie, die binnenkort van start zal
gaan.
Vanuit de zaal wordt voorgesteld een deel van het vermogen van de
Evangelisatiecommissie te schenken aan christenen die vervolgd worden.
Ook wordt gevraagd om opnieuw een toerustingsbijeenkomst over missionair werk
te organiseren.
Wat de Alfacursus betreft: door de participerende kerken is een aantal keren met
elkaar en met de leiding van de Alfacursus gesproken over de toekomst ervan.
Adri van 't Hof geeft een toelichting op de jaarstukken van het
Ondersteuningsfonds.
Er zijn drie kerkleden die beslissen welke zaken door het fonds ondersteund
worden. Van tevoren is nooit duidelijk welke aanvragen verwacht kunnen worden.
Het gemiddelde begrotingsbedrag van het Ondersteuningsfonds over de afgelopen
jaren wordt gezien als jaarlijks plafond voor de uitgaven. Omdat dat bedrag
momenteel in kas is, zal er in 2015 geen collecte voor dit doel worden gehouden.
Aan het slot van de bijeenkomst deelt Marry van Hartskamp mee, dat er binnen de
kerkenraad een voordracht is gedaan om Bert Plooy te benoemen in de ontstane
vacature van voorzitter van de kerkenraad. Bert Plooy heeft hier positief op
gereageerd. De kerkenraad zal nu op zoek moeten gaan naar een nieuwe scriba.
De aanwezigen reageren met applaus op deze mededeling.
Marry van Hartskamp dankt de aanwezigen voor hun inbreng en geeft het woord
aan Ds. van de Wetering die de vergadering vervolgens afsluit met gebed.
Wim Kamer

8

Verslag Kerkenraadsvergadering
De vergadering wordt geopend met een inleiding door Mieke Bolhuis over ‘Kijken
over de kerkgrenzen heen’.
Diverse gespreksonderwerpen deze avond hebben betrekking op de jeugd. Er wordt
over nagedacht Kerk en School weer op te starten, in samenwerking met de Raad
van Kerken. Er wordt nog voor de zomer gestart met basiscatechese voor de
groepen 7 en 8 van de basisschool. Jacob Stolk zal daardoor meer tijd ingezet
worden dan begroot is.
Naar aanleiding van het voorjaarsgemeenteberaad wordt afgesproken dat de
bestaande regeling, waarin o.a. volmachten en financiële bevoegdheden zijn
geregeld, geactualiseerd zal worden. En dat een discussie over de besteding van
het vermogen van de Evangelisatie wordt voorbereid.
Het najaarsgemeenteberaad wordt gepland op 25 november. Marc van den Hul zal
dan een presentatie houden over zijn reis met andere jongeren naar Oekraïne.
Voor de voortgang van het beroepingswerk is van belang dat we weer een
solvabiliteitsverklaring ontvangen. (Deze is inmiddels binnen.)
De kerkenraad constateert dat voor invulling van een aantal vacatures
toezeggingen ontvangen zijn. Voor andere functies wordt nog gezocht naar
opvolgers.
De startweek krijgt als thema ‘Goede buren’. In die week wordt aandacht besteed
aan de diaconale taak van onze gemeente. De startzondag is 27 september 2015.
Tenslotte is van gedachten gewisseld over de manier waarop in onze gemeente het
Avondmaal gevierd wordt. De vorm heeft nu eenmaal invloed op de symboliek.
Afgesproken wordt om als proef twee kleine veranderingen aan te brengen.
Nu zitten de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de diaconie naast de
predikant en ontvangen zij als eerste brood en wijn; pas daarna wordt het
uitgedeeld aan de gemeente. Dit kan een suggestie van ‘belangrijkheid’ geven, wat
uiteraard niet de bedoeling is. De proef gaat inhouden dat het de dienstdoende
ouderling en diaken zijn die naast de predikant zitten en dat zij gelijktijdig met de
gemeenteleden brood en wijn ontvangen.
Bert Plooy
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OPGEVEN REGENBOOGKAMP!
Hey Mega-meid en Super-boy,
Je hebt het natuurlijk al láng gehoord: er komt weer een “SUPER”-REGENBOOGKAMP aan! Ga je met ons mee op avontuur?
Het thema van dit jaar verklappen we natuurlijk nog niet.
Voor de kids van groep 3 tot groep 8 begint het kamp vrijdag 12 juni om 16.45 uur
en ons avontuur zit er zaterdag 13 juni 15.00 uur weer op. Als je liever niet blijft
overnachten mag je ook gewoon alléén overdag komen hoor!
Iedereen van 12 tot 16 is zaterdag 13 juni vanaf 15.00 uur welkom, maar waar, hoe
en waarom houden we nog éééven geheim…. Wij breken ons kamp zondagmiddag,
rond 15.00 uur weer af.
Het kamp kost per persoon € 15,00 en als je alleen overdag komt betaal je maar
€ 7,50.
Ook dit jaar gaan we weer naar: Kampeerboerderij de Berghoeve, Veenweg 9, 8162
RJ Epe.
Voor het kamp tot 12 jaar mag je je per mail opgeven bij Anne van Essen:
anne_vanessen@hotmail.com.
De 12-plussers mogen zich opgeven bij Berdien Visser:
bvisserhaddeman@hotmail.com.
Nadat je je hebt opgegeven ontvang je een mailtje met wat je mee mag nemen, wat
niet, waarom enzovoort. De oudsten zullen dan ook horen waar we verzamelen.
We hebben een beperkt aantal slaapplaatsen, dus meld je snel aan!
Met vriendelijke groet,
Mega - Anne, Super - Berdien, en de 7 dwergjes…
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Oproep
De Beraadsgroep Financiën en Beheer is op zoek naar ondersteuning.
Wij hopen dat u na het lezen van onderstaande uitleg enthousiast wordt om mee te
werken aan een van de taken binnen de beraadsgroep.
Wat doet de Beraadsgroep Financiën en Beheer (BFB)?
De zeven leden van de BFB organiseren alles wat nodig is om de kerk te kunnen
laten functioneren. Wij zorgen er voor dat de gebouwen goed worden
onderhouden. Wij zorgen dat het drukwerk wordt verzorgd, de beamer werkt, het
orgel gebruikt kan worden, de begroting, balans en jaarrekening er op tijd zijn. We
organiseren jaarlijks de actie kerkbalans en zorgen dat de bijdragen goed worden
bijgehouden en nog heel veel meer. Kortom een beraadsgroep waar heel veel
dingen worden geregeld.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken kerkleden vanaf 18 jaar (man of vrouw) die zich aangesproken voelen
om mee te helpen. Vind je schrijfwerk leuk, dan kun je misschien meewerken aan
onze communicatiewerkzaamheden. Vind je omgaan met mensen leuk, dan ben jij
misschien de vrouw/man die mede over het gebruik van gebouw Antenne gaat enz.
Contact?
Bel onze secretaris Wim Kamer (0578 617867) of stuur hem een mailtje
(wimencarlakamer@hotmail.com) en laat weten wat jouw mogelijkheden zijn.
Wij kijken uit naar reacties!

Bijdrage Kerkblad Antenne
Bij dit nummer van Antenne vindt u een verzoek tot een bijdrage in de kosten van
ons kerkblad. Wij vragen u uw bijdrage over te maken op rekening NL71RABO
0317503154 t.n.v. Regenboogkerk inzake Blad Antenne. Hartelijk dank voor uw
medewerking!
NB.
Het is mogelijk het kerkblad digitaal te ontvangen. De normale bezorging
vervalt dan. Stuur in dat geval een mail naar: kastland@dds.nl, en het
wordt geregeld.
Beraadsgroep Financiën en Beheer
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Opbrengst gereedschap rommelmarkt G.H. Kerk
De opbrengst van de gereedschappenactie op de rommelmarkt
van de Goede Herderkerk heeft dit jaar het mooie bedrag
opgebracht van € 1.072,00. Een geweldig resultaat, waar we als
Z.W.O. heel erg blij mee zijn. Langs deze weg willen we dan ook alle vrijwilligers en
kopers die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken voor het vele werk en
hun inzet voor onze Z.W.O.. Hiermee kunnen we weer een behoorlijk bedrag
toevoegen aan ons project: EIGEN INKOMSTEN VOOR GEHANDICAPTEN IN
MYANMAR.
En dan: DE TALENTENTENT, onze nieuwe ZWO actie. Deze actie heeft voor de
eerste keer € 310,00 opgebracht waar we dan ook heel blij mee zijn. We zijn nog op
zoek naar mensen die het leuk vinden om hun talenten in te zetten voor de Z.W.O.,
zodat de TALENTENTENT kan groeien.
Wat houdt deze actie in:
Gemeenteleden die creatief zijn kunnen hun eigengemaakte spullen inleveren voor
de verkoop voor de Z.W.O.. Dit kan natuurlijk heel divers zijn. Het kan b.v. iets van
stof, wol, hout, papier of kralen zijn. Maar ook eigengemaakte jams etc. zijn altijd
welkom. Bij diverse acties van de Z.W.O. zal dan een standje gecreëerd worden
voor de verkoop. Hier zal dan aandacht voor gevraagd worden o.a. door een stukje
in de kerkbladen.
De opbrengst is voor het lopende jaar project.
Lijkt u het leuk om hier aan mee te doen, neemt u dan contact op met de voorzitter
van uw Z.W.O.
Regenboogkerk: Henk Posthouwer tel. 616948.
Email:h.posthouwer@telfortglasvezel.nl
Grote Kerk:
NettieJonker
tel. 613756.
E-mail:nettie.jonker@kpnmail.nl
Goede Herderkerk:Greetje Vrieling tel. 620995.
E-mail:gvrieling@hotmail.com
Namens de Z.W.O., Greetje Vrieling
PCOB afd. Epe, Emst en Oene
De PCOB wil haar seizoen 2014/2015 afsluiten op de gebruikelijke
wijze met een kopje koffie/thee, een heerlijk gebakje en een
borreltje of sapje. Dit jaar doen we dit weer bij de ‘Middenstip’ in Epe. U bent op
woensdag 20 mei 2015, vanaf 10.00 uur hartelijk welkom. Even naar de markt in
Epe en daarna naar de ‘Middenstip’.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven, gewoon gezellig binnenlopen en
aanschuiven of buiten op het terras erbij gaan zitten.
Namens het bestuur, E.A. Kieskamp
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p.s. Geef u vooraf wel even op voor deze avond!!
Dat kan per telefoon : 0578- 64 17 07 of per mail : hansborgers@upcmail.nl
Koffie, thee of frisdrank worden door ons na afloop met de Antennebeheerder
afgerekend. Daarom vragen wij u, om een vrijwillige bijdrage. Ons voorstel is ca.
€ 5,-- per deelnemer.

LOKT RELIGIE GEWELD UIT ?
Op donderdag 28 mei 2015 is Prof. Dr. André Droogers onze gastspreker. Hij was
tot 2006 hoogleraar Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Naast het onderwerp van deze avond hield hij vrij recent in het gebouw van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Vaassen een lezing met als titel “Hoe ziet God er
uit in de 21ste eeuw?”. Hij publiceerde o.a. het boek ‘Zingeving als spel – over
religie, macht en speelse spiritualiteit’ en heel recent nog ‘God 3.0. – voorbij
godsdienst en atheïsme’. Op zijn website treft u elke vrijdag een nieuwe column
aan over religie, macht en spel. Zijn website adres: www.andredroogers.nl
De recente aanslagen in Parijs en de wreedheden van ISIS roepen de vraag op of
geweld eigen is aan religie. En wat valt in dit verband te denken over de
Kruistochten, de Inquisitie, de beeldenstorm, brandstapels, de uitroeiing van de
Katharen in opdracht van Paus Innocentius ɪɪɪ en Benedictus ɪɪ. Deze heel korte
opsomming is heel gemakkelijk met vele andere voorbeelden uit te breiden.
Sommigen zeggen dat geweld kenmerkend is voor de Islam. Anderen zijn juist van
mening dat de echte Islam gekenmerkt wordt door mededogen. Dat zou dan ook
gelden voor de echte Christenen. Het is dan ook niet vreemd dat geweld vaak wordt
toegeschreven aan alle religies of aan religie in het algemeen. Als reactie daarop
wijzen
anderen
op
de
invloed
van
niet-religieuze
factoren.
In zijn lezing van vanavond wordt de kaart getekend van dit debat en wordt gezocht
naar een kader om het te duiden.
Graag nodigen wij u hierbij uit.
Tijd: van 19:30 uur tot ca. 21.45 uur
Plaats: Gebouw Antenne, Dr. van Voorthuysenstraat 6 te Epe
Programma:
1. Zaal is open vanaf 19:15 uur
Er wordt een eerste kopje koffie of thee geschonken.
2. Welkom door Hans Borgers.
3. Lezing ‘lokt religie geweld uit?’ , door de heer Prof. Dr. André Droogers.
4. Pauze, ca. 20.30 uur, gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee.
5. Napraten over de lezing, gelegenheid tot het stellen van vragen.
6. Sluiting door Hans.
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Hans Borgers, Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
Beste allemaal,
Orgelconcert Dick Sanderman donderdag 28 Mei 20:00 uur.
Thema: “Cross over”

Dick Sanderman uit Rijssen is bekend bij ons, hij nam
o.a. samenzang met een aantal psalmen met
orgelbegeleiding van hem op in de Grote Kerk in Epe.

Het thema van zijn concert in mei 2015is "Cross-over", de term die gebruikt wordt
wanneer verschillende muziekstijlen worden gecombineerd of wanneer musici eens
over het muurtje van hun vertrouwde muzikale genres kijken en andere stijlen gaan
gebruiken. In Duitsland is het al heel lang gebruikelijk dat invloeden uit pop en jazz
ook in de kerkmuziek hoorbaar zijn. Dick Sanderman laat ons een aantal
voorbeelden horen van orgelmuziek die door jazz of popmuziek is geïnspireerd.
Daarnaast speelt hij ook eigen composities en muziek uit Engeland. Tot slot klinkt
de spectaculaire "My Beethoven-Rag" van Andreas Willscher, een vrolijke uitsmijter
waarin verschillende bekende citaten uit de muziek van Beethoven voorbij komen.
Dick Sanderman (1956) , conservatorium Zwolle 1980, winnaar van het Nationaal
Orgelimprovisatieconcours Bolsward 1983, geeft als solist en koorbegeleider
internationale concerten en maakt radio- en cd-opnamen. Hij is als kerkorganist o.a.
verbonden aan de Hervormde Gemeente van Rijssen en hij is daar directeur van de
Muziekschool en stadsorganist. Hij publiceert regelmatig, verzorgt lezingen,
workshops en cursussen,is redactielid van het maandblad De Orgelvriend en werkte
redactioneel mee aan het Handboek voor de Kerkorganist en aan het nieuwe
Liedboek. Hij is gecommitteerde tijdens examens orgelspel en is jurylid bij
orgelconcoursen. Voor meer zie website: www.dicksanderman.nl.
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Agenda orgelconcerten 2015 Epe
25 juni 2015 - Jan Jansen uit Soest (oud organist van de Dom in Utrecht), Barok
programma.
24 september 2015- Martin Mans uit Woerden.
29 oktober - Sietze de Vries uit Niezijl met improvisaties op thema’s van bezoekers.
De orgelconcerten zijn op donderdag beginnen om 20:00 uur en de toegang is
€ 7,50. De koffie staat klaar! Heel hartelijk welkom allemaal.
Met muzikale groet namens de Stichting Meere-Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder
Stichting tot Behoud van het Meere-orgel van de Grote Kerk in Epe
www.meereorgelepe.nl
bank: NL41 RABO 0317 5944 86

FIETSTOCHT
Ik fiets vandaag door bos en hei.
Moet ik daarbij dan altijd denken
dat God meest in april en mei
natuur laat leven op zijn wenken?
Ik kijk wel uit, want op mijn pad
zijn stenen en gemene gaten
met regenwater nog, dat spat.
Ik moet mijn spul wel netjes laten.
Dan noodt een bank mij uit te denken.
Ik zie een gaai in vol ornaat,
besef opeens de wenk der wenken:
‘k Zie voor mijn oog dat God bestaat.

J.B.

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Verkendag pionieren: Harderwijk
bron: Kerkbulletin
di 02 juni 2015, 14:30 - 21:30 uur
In Harderwijk wordt een verkendag pionieren gehouden, waar de mogelijkheden
voor pionieren in en rond Harderwijk worden bekeken.
De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken:
experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk
hebben. Het team Missionair Werk & Kerkgroei komt graag vertellen wat er op dit
gebied mogelijk is en wat zich in Nederland ontwikkelt. Tegelijk kent pionieren in
elke streek een eigen dynamiek. Hoe werkt pionieren in Harderwijk en omstreken?
Waar liggen kansen en valkuilen? Er is volop ruimte om te bespreken hoe pionieren
in en om Harderwijk eruit kan zien. Ronald van der Molen, lid van het landelijk
Projectteam Pionieren, neemt u mee in de mogelijkheden. Daarnaast zijn er
gemeenteadviseurs uit de regio beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Programma
14:30 tot 17:00: predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteadviseurs;
19:30 tot 21:30: kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen en belangstellenden.
>Aanmelden vóór donderdag 21 mei 2015 via missionair@protestantsekerk.nl. Voor
vragen: Nel van Houwelingen, (030) 880 1892. Meer informatie over pionieren:
www.protestantsekerk.nl/missionair/pionieren
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Zondag 17 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 24 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Maandag 25 mei
Sionskerk
Zondag 31 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

9.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.A. van Ketel, Austerlitz
Ds. B. Lampen
Ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
Ds. R.W. van Mourik, Elburg
Dr. T.E. van Spanje

9.30 uur
10.00 uur
9.20 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. H. Vreekamp
Ds. W.C.P. Bevelander, Enter
Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
Dr. T.E. van Spanje
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 30 mei.
Redactie email: kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 20 juni en vervolgens vóór
zaterdag vóór zaterdag 11 juli.

GEBOUW ANTENNE

Di

19 mei

Do

21 mei

Di

26 mei

Do
Za

28 mei
30 mei

Ma
Di

1 juni
2 juni

Woe
Do
Vrij.

3 juni
4 juni
5 juni

Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Kerkenraad
To You
Sectie 1 beraad

8.30 uur
9.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
19.45 uur

Gebedskring Daniél
Bijbelkring
To You
ZWO
Exspecto

8.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
18.45 uur

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

Wilt u bij het aanleveren van kopij alstublieft rekening houden met de deadline?

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