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Zondag 1 november
10.00 uur
Ds. B. Aalbers, Maarssen
kinderdienst : Mirjam Bakker, Edwin v.d. Vosse
oppasdienst : Carmen Witteveen, Daniëlle v. Henten
Eerste collecte
Tweede collecte
19.00 uur

: Leger des Heils
: ZWO Zending

Ds. J. Alma, Veenendaal
Gezamenlijke dienst met GHK in de Regenboogkerk

Eerste collecte
Tweede collecte

: Past. Diaconaal Centrum De Herberg - Oosterbeek
: ZWO

Woensdag 4 november
Dankdag
19.30 uur
Ds. B. Lampen Gez. dienst met GHK in Regenboogkerk
Eerste collecte
Tweede collecte

: ZWO Stichting Kenya Kinderen
: Diaconie Regenboogkerk

Zondag 8 november
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
M.m.v. To You
kinderdienst : René Draaijer, Margreet/Anniek de Jonge
oppasdienst : Marieke Tjabringa, Elise de Jong
Eerste collecte
Tweede collecte
19.00 uur

: Diaconie Regenboogkerk
: ZWO Stichting Kenya Kinderen

Ds. B. Lampen

Eerste collecte
Tweede collecte

Jeugddienst met GHK in Regenboogkerk

: Past. Diaconaal Centrum De Herberg - Oosterbeek
: ZWO

Zondag 15 november
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Bianca van ’t Hul, Elize de Mots, Annelies Proper jr.
oppasdienst : Iris van der Tuin, Sarah Poort
Eerste collecte
Tweede collecte
19.00 uur

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
_____________________________________

: Gevangenenzorg Nederland
: ZWO - Stichting Kenya Kinderen

Geen dienst
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Zondagmorgen 1 november gaat Ds. B. Aalbers uit Maarssen, oud-predikant van
onze Regenbooggemeente, bij ons voor. ’s Avonds is er een gezamenlijke dienst
met de gemeente van de Goede Herderkerk.
Zondagmorgen 8 november staat Izaak centraal. Dit is de tweede dienst in een
serie van drie over de ‘aartsvaders’: Abraham, Izaak en Jakob. Hun levensverhalen
zijn te vinden in het bijbelboek Genesis. Ze kunnen ons, eeuwen later, inspireren
om zelf met God op weg te gaan.
Maandagavond voorafgaande kunt u meepraten over de bijbeltekst, en zo de
predikant op weg helpen in haar preekvoorbereiding. Zie de uitnodiging elders in
dit blad.
Het koor ‘To You’ o.l.v. Henk v.d. Maten verleent op 8 november medewerking aan
de dienst. Samen met hen is een liturgie opgesteld waarin koorzang en samenzang
elkaar afwisselen rond Schrift en verkondiging. Voor gasten en nieuwe leden: het
koor To You repeteert op dinsdagavond in ons kerkgebouw. Hun blijdschap
daarover zetten ze om in medewerking aan twee diensten per kalenderjaar. Daar
worden wij dan weer blij van!
Jeugddienst
Zondagavond 8 november is er om 19.00 uur een jeugddienst in de
Regenboogkerk, met als thema: 'Hoor, wie klopt daar?'.
Tijdens deze dienst zal ds B. Lampen voorgaan, de muzikale begeleiding wordt
verzorgd door het combo van de Goede Herderkerk. Jij komt toch ook?!?
Zondagmorgen 15 november lezen we over Jakob. Hoe kan deze ‘kleinzoon van
Abraham’ ons meer laten zien over de God van Israël? Op een reis naar Charan, in
omgekeerde richting als zijn grootvader, heeft hij een bijzondere ontmoeting met
de ‘God van Abraham en Izaak’. (Genesis 28). Hij is diep onder de indruk.
Ondanks zijn eigenmachtig handelen blijft de deur naar God voor hem open staan!
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Toelichting bij de collectes
Zondag 1 november
1e collecte: Leger des Heils
e
2 collecte: ZWO – Zending

Eigen volk eerst!

Woensdag 4 november. Dankdag
e
1 collecte: ZWO – Stichting Kenya Kinderen
e
2 collecte: Diaconie Regenboogkerk
Zondag 8 november
e
1 collecte: Diaconie Regenboogkerk
e
2 collecte: ZWO – Stichting Kenya Kinderen
Zondag 15 november
1e collecte: Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbspatiënten en hun familieleden. Ruim 560 vrijwilligers, verspreid over heel het land,
gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis en
bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning.
Gevangenenzorg Nederland gelooft in herstel en wil gevangenen en hun
familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Gebed heeft binnen
Gevangenenzorg Nederland een belangrijke plaats. Alle problematiek rondom
detentie brengt veel leed met zich mee. Dit kan gevoelens van onmacht en
onvermogen oproepen. Toch is er ook vaak reden tot dank. De organisatie belijdt
haar afhankelijkheid en bidt om Gods zegen voor het werk, voor de mensen die ze
begeleiden en voor slachtoffers die de gevolgen van criminaliteit in hun leven
ervaren.
Om bekendheid te geven aan het werk worden door het hele land presentaties
gegeven. Zo ook onlangs in de diaconieën van de Goede Herderkerk en de
Regenboogkerk. Financieel is de organisatie sterk afhankelijk van giften van
particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. We bevelen deze collecte dan ook van
harte bij u aan.
2e collecte: ZWO - Stichting Kenya Kinderen
Tijdens de avonddiensten op zondag 1 en zondag 8 november zal de
1e collecte bestemd zijn voor Pastoraal Diaconaal Centrum De
Herberg – Oosterbeek.
e
De 2 collecte is voor de ZWO.
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Daar stonden ze, zwart op wit, die lelijke woorden, eigen volk eerst! Midden in de
nacht had iemand ze op een muur gekalkt. Hier geen plek voor vreemden. Joden en
zigeuners hebben dat in de Tweede Wereldoorlog aan den lijve ondervonden. Er
was toen een economische crisis in Europa. Conclusie: als mensen menen zelf tekort
te komen, is er voor anderen geen plaats. Alleen in tijden van overvloed kunnen we
het ons veroorloven royaal te zijn. Anders gaan eigen mensen voor.
Is er tekort in Nederland? Dat hangt er van af, vermoed ik. Er is overvloed. Maar
die is niet gelijkmatig verdeeld. In een ingezonden brief in de krant verwees iemand
naar de woning van Mark Rutte waar hij ongetwijfeld heel plezierig woont. Voor
hem geen plek op de wachtlijst om een sociale huurwoning te verkrijgen. Een ander
noemde Wassenaar als ideale locatie voor opvang van asielzoekers, op de golfclub
misschien, of in villa Eikenhorst?
Ik geef toe: de arme kant van de samenleving ken ik niet uit ervaring. Ik ben dan
wel met niets begonnen na mijn studie, met tweedehands spulletjes en mijn
moeders oude fornuis, maar er stond wel een woning klaar en er was werk. De
wanhoop om met weinig rond moeten zien te komen is mij vreemd. De ervaring
‘niet gehoord en niet gezien te worden’ eveneens. Nu er zoveel vluchtelingen komen
‘moet er iets gebeuren’ en blijkt er onder druk meer mogelijk dan je zou denken. Dat
is prachtig! Maar zuur voor wie denkt: mij lieten ze stikken.
Nu denkt niet iedere minder gefortuneerde per definitie slecht over
vreemdelingen. Reizigers in verre landen komen soms thuis met ontroerende
verhalen over gastvrijheid van mensen die zelf bijna niets hadden.
Mensen die hun laatste maaltijd met je willen delen, en daar niet van af te houden
zijn. Ik dacht even aan het bijbelverhaal over de weduwe van Sarfath. In een tijd van
hongersnood raken al haar voorraden op. Nog één maaltijd zal ze met haar zoon
kunnen gebruiken, dan moeten ze sterven. De vraag van de profeet Elia, een
buitenlander notabene, of hij mee mag eten kan ze dan ook niet zondermeer met
‘ja’ beantwoorden. Maar als ze het erop waagt, wordt ze gezegend door God en
blijkt dat er elke dag weer meel in de pot zit en olie in de kruik …
Verbittering leidt tot harde taal. Mensen zien elkaar als concurrenten.
Vluchtelingen worden dan opmakers en profiteurs in de ogen van wie er al woonde.
Extremistische bewegingen weten mensen achter zich te krijgen. In Bonn steekt
iemand de kandidaat-burgermeester neer. In Nederland…
houden we ons hart
vast. Kan wijsheid en liefde het opnemen tegen kreten die veel beter in het gehoor
liggen. Kan ‘eigen volk eerst’ veranderd worden in ‘samen delen’. Toen de zoon
van de weduwvrouw in Sarfath plotseling stierf, zette Elia zich voor haar in.
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Hij ruste niet voor God hem gehoord had en het kind tot leven had gewekt. De arme
doet er toe bij God. Dus zal de arme er ook voor ons toe doen. En de vreemdeling.
Dan is net als in Sarfath meer mogelijk dan we ooit hadden kunnen dromen!
Ds. van de Wetering
Preekvoorbereiding: wie doet er mee?
Bij het maken van een preek houdt een predikant zijn of haar gemeenteleden in
gedachten. Waar zitten zij mee, wat zijn hun vragen, hoe kan de tekst een rol gaan
spelen in hun leven. Door te luisteren en mee te leven is dat wel in te vullen, maar
nog mooier is het als u en jij zelf daarover mee praat.
Op 2 november lezen we Genesis 26: 1-6 en 12-33. (voor de preek van zondag 1
november), op 9 november lezen we Genesis 28: 10-22 (voor de preek van zondag
8 november). Daarover spreken we op die avond aan de hand van enkele vragen.
Iedereen van jong tot oud kan meedoen, opgave niet nodig, loop gewoon binnen in
de Schatkamer om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar!
Neem zelf een bijbel mee, in welke vertaling dan ook.
Ochtend voor Mantelzorgers binnen onze
Regenboogkerk
Steeds vaker wordt binnen de maatschappij een beroep gedaan op familie,
vrienden en buren om mantelzorg te bieden. Zorgen voor een medemens… het lijkt
zo vanzelfsprekend. Zeker wanneer die ander je lief en dierbaar is! Tegelijk is het
ook zwaar en kost het moeite om vol te houden dag in, dag uit. In onze tijd heeft
men daar gelukkig steeds meer oog voor. In Epe en omliggende dorpen worden
regelmatig activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers.
Wij vroegen ons af: wat kan de kerk voor hen betekenen? Biedt een gesprek in
vertrouwde kring en sfeer nog een andere vorm van inspiratie en bemoediging? De
mantelzorgers in onze kerkelijke gemeente die we kennen, hebben we daarom
persoonlijk uitgenodigd om op donderdagochtend 19 november naar de
Regenboogkerk te komen.
Heeft u die uitnodiging niet ontvangen, maar bent u wel mantelzorger, bijvoorbeeld
voor familie die elders woont, weet u dan ook van harte welkom! Op
donderdagochtend 19 november staat de koffie klaar vanaf kwart voor tien.

Beste ouders,
Vanuit het pastoraat willen we jullie van harte uitnodigen om mee te doen aan de
ontmoetingsavond met andere jonge ouders, die in de afgelopen jaren een kindje
lieten dopen of opgedragen hebben.
We houden het op 10 november om 20.00 uur
in de ‘schatkamer’ van gebouw Antenne.
Deze avond willen we met elkaar in gesprek komen over de rol van de vader in de
opvoeding.
Als inleiding tonen wij een filmpje over jonge vaders. Tevens is dit een mooie
gelegenheid om elkaar wat nader te leren kennen.
De koffie of thee staat klaar!
We hopen van harte dat we jullie mogen verwelkomen.
Hartelijke groet,
namens het pastoraat,
Sita de Winter sitadewinter@hotmail.com
Oproep
In sectie 3 zitten we dringend verlegen om contactpersonen.
Door ziekte en benoeming in de kerkenraad, moeten we nu 3 contactpersonen
missen. Dit heeft ook gevolgen voor de bezoekjes aan de
gemeenteleden.
Wie heeft zin om ons team te komen versterken? Veel handen maken
licht werk! Wilt u meer info over de taak van een contactpersoon, bel
of mail mij dan gerust.
Graag zie ik uw/jouw reactie tegemoet.
Sita de Winter
sitadewinter@hotmail.com tel. 0578621211

Wetenswaardig – informatie van de scriba
Het lijkt me goed om u te informeren over een aantal zaken.
1.

Na een korte kennismaking gaan we met elkaar in gesprek. Rode draad daarbij is
het bijbelse beeld van ‘de bron’. Uit welke bronnen put u, om iedere dag opnieuw
er voor die ander te kunnen zijn? Om half twaalf sluiten we af.
Gastvrouwen zijn pastoraal ouderlinge Marjan Dijkstra en Ds. van de Wetering.
Bij hen kunt u zich opgeven voor deze ochtend.
Tel. Marjan: 610201 Ds. van de Wetering 627732.
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2.

De kerkenraad vergadert in het algemeen de 3e dinsdag van de maand en het
moderamen de donderdag hieraan voorafgaande. Wilt u iets inbrengen, dan is
het wenselijk dat dit voor deze donderdag bekend is bij de scriba. U kunt een
brief / mail sturen. Natuurlijk kunt u ook altijd mondeling de voorzitter van de
kerkenraad, uw sectieouderling of een ander lid van de kerkenraad benaderen.
Mededelingen voor de afkondigingen moeten uiterlijk vrijdagavond om 18 uur
aangeleverd worden bij de scriba, bij voorkeur per mail. Mocht er daarna een
8

3.

4.

(dringende) mededeling zijn, wilt u dan even bellen? (tel. 641922) Zo nodig
verwijst de scriba u door naar de dienstdoend ouderling.
De dienstdoend ouderling zorgt ervoor, dat de bloemen uit de kerk bij het
gemeentelid worden afgegeven. Bent u in de dienst aanwezig en wilt u de
bloemen bezorgen, meld u dit dan na afloop van de dienst bij de ouderling. Het
wordt op prijs gesteld.
Alle correspondentie, die gericht is aan de scriba, graag sturen naar
scriba@regenboogkerk.nl. Het postadres is: Deventerweg 8, 8167 NA OENE.

Bij voorbaat dank, Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
Kerkenraadsvergaderingen van september en oktober 2015
Bij de start van het nieuwe seizoen hebben we afscheid genomen van aantal leden
van de kerkenraad en nieuwe leden verwelkomd. Hun namen zijn eerder genoemd
in dit blad.
Nieuwe leden van de kerkenraad zetten hun handtekening in een oud boekje.
Oorspronkelijk was dit bedoeld om instemming met de
belijdenisgeschriften te geven, nu drukt dit de verbondenheid
uit met hen, die eerder tot de kerkenraad zijn toegetreden.
Er is aandacht voor de jaarplanning: waaraan wil de
kerkenraad aandacht geven in seizoen 2015 – 2016?
Onder redactie van Arjan Plaisier, scriba van de PKN, is er een
visiedocument voor de synode geschreven : Kerk 2025: Waar
een Woord is, is een weg”. Wellicht hebt u erover gelezen in
een dag- of weekblad. Het is te vinden op internet:
http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/WaareenWoordisiseenweg.pdf. De komende maanden zullen de visies en vragen, die hierin verwoord
zijn terugkomen op de agenda van de kerkenraad. De vraag van onze missionair
ouderling: “Hoe willen we een missionaire gemeente zijn?” past ook in dit geheel.
De kerkenraad heeft met vreugde vernomen, dat ds. Sjoerd Muller het beroep dat
op hem is uitgebracht door onze gemeente, heeft aangenomen. Voor zijn komst
moeten een aantal formaliteiten worden geregeld: goedkeuring door de classis,
afspraken over werkzaamheden en tijdsinvestering. De datum van intrede is op dit
moment nog niet bekend.
Vanuit de diaconie horen we dat er meer vragen zijn om hulp: van vluchtelingen,
maar ook vanuit onze eigen gemeente en vanuit het dorp Epe.
De jeugdouderling meldt plannen voor activiteiten voor ouders, kinderen en
jongeren.
Er wordt van gedachten gewisseld over een initiatief van de classicale vergadering
om een pioniersplek op te zetten rond “De Hezenberg” in Hattem.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
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Let op!
Kopij inleveren vóór zaterdag 14 november; een uitgave van 4 weken.
Daarna vóór zaterdag 12 december; ook een uitgave van 4 weken.

Hallo!
We doen dit jaar mee aan

Sirkelslag KIDS!
Je weet wel: het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel
dat we op hetzelfde moment spelen tegen honderden andere
groepen in het land.
We weten niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we
weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd
aan te gaan tegen onze groep.
Op 6 november 19.30 barst de strijd los. Wij gaan winnen toch?
Maar daar ben jij heel hard voor nodig. Hebben jullie zin in een top-avond, kom
dan.
Tijd: 19.30 uur
Waar: In gebouw Antenne
Hartelijke groet en tot Sirkelslag,
Nienke Paulusma
0654927879
Op reis door de Samenleesbijbel
Graag wil ik jullie uitnodigen om op 17 november om 17.30 uur te verzamelen bij
de Antenne voor een reis door de Samenleesbijbel.
Wie gaan mee op reis? Kinderen tussen 8 en 12 jaar oud, hun grotere en kleinere
broers en zussen en hun (groot)ouders.
Om niet halverwege de reis om te vallen van flauwte starten we met een maaltijd.
Vanaf 18u zullen we op reis gaan. In gebouw Antenne zal ruimte zijn om aan de
hand van verhalen uit de Bijbel kennis te maken met de Samenleesbijbel. We zullen
de avond om 20u afronden.
In verband met het voorbereiden van de maaltijd is het nodig
om je aan te melden bij Nienke Paulusma,
jeugdouderling@regenboogkerk.nl.
Ik hoop jullie allemaal te zien!
Met vriendelijke groeten,
Jantine Groenewold, uw reisleidster
10

Ratatata…
Regenboog---club---data:

…….:
7 oktober
4 november
6 januari
3 februari
2 maart
6 april
1 juni

De club begint om 14.00 uur en duurt tot ong.15.30 uur.
Alle kids tussen de 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom.

Kom jij ook??

Vind je het ook leuk om te zingen?
Vind je het ook leuk om andere mensen
blij te maken?
Kom dan eens zingen bij het
kinderkoor!!!!
We oefenen op maandagavond van 18.15
tot 18.45 in de Goede Herderkerk.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom, want………
Zingen maakt blij   !
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Autodienst
Voor mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerkdiensten kunnen
komen, is er een autodienst beschikbaar. Vrijwilligers rijden beurtelings op
zondagmorgen enkele mensen naar de kerk en weer naar huis. Daarvoor wordt
een rooster opgesteld. De vrijwillige chauffeurs stellen éénmaal per 4 à 5 weken
hun auto en zichzelf daarvoor beschikbaar en kunnen vanzelfsprekend bij
eventuele verhindering onderling ruilen.
Zowel de mensen die graag naar en van de kerk vervoerd willen worden, alsook
de autobezitters die deze dankbare taak op zich willen nemen, kunnen zich
aanmelden bij de coördinator van deze autodienst.
Belt of mailt u naar: Coos Paulusma, 0651-190150, cpa@2call-it.nl

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:
NL21 FVLB 0226 1215 77 t.n.v. Regenboogkerk inzake Blad Antenne.
(Let op: Dit is een nieuw rekeningnummer!)
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
Bedrijfshulpverlening
Er komt een nieuwe regeling aan die de veiligheid moet vergroten op alle plekken
waar mensen samenkomen. Op dit moment is het zo dat de Arbowet ieder bedrijf,
elke winkel of instelling verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) conform de wet te
organiseren. Onder andere door de medewerkers op te leiden tot doortastende
hulpverleners. Voor kerkelijke gebouwen is volgens de Arbowetgeving vooralsnog
alleen een veiligheidsplan vereist. Binnen de Beraadsgroep Financiën en Beheer
hebben we nagedacht over de vraag of alleen het hebben van een veiligheids- en
ontruimingsplan in deze tijd nog voldoende is, ook met oog op de komende nieuwe
regeling ‘Basishulpverlening’. We hebben geconcludeerd dat tijdens de samen12

komsten naast de koster ook enkele gemeenteleden paraat moeten staan als
BHV’er.
Om te voorkomen dat een hele administratie ‘BHV’er van dienst’ moet worden
opgezet, is ons doel om een groot aantal gemeenteleden een BHV cursus te laten
volgen, zodat er normaal gesproken elke samenkomst wel een of meerdere
hulpverleners, naast de koster, aanwezig zijn.
Op zaterdag 7 november gaan we met een groep van 15 gemeenteleden een BHVcursus van 1 dag volgen in gebouw Antenne. De cursus wordt gegeven door een
professionele trainer van Brandwacht Service Nederland. De gemeenteleden
worden opgeleid zodat ze bij een incident, in de periode voorafgaand aan de
aanwezigheid van professionele hulpdiensten, eerste hulp kunnen verlenen, een
beginnende brand kunnen beperken, kunnen reanimeren met een AED, en weten
hoe de kerkzaal te ontruimen. Alle deelnemers krijgen, na succesvol doorlopen van
de oefeningen, een formeel BHV-certificaat.
Namens de Beraadsgroep Financiën en beheer,
Jan Willem Dijkstra (610201)

Samenzangavond in Grote Kerk te Epe
Op zaterdag 14 november a.s. wordt in de Grote Kerk in Epe een samenzangavond
van psalmen, gezangen en bekende geestelijke liederen met bovenstem gehouden.
Naast de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe wordt daaraan medewerking
verleend door Jantine de Waard (dwarsfluit), Lisanne Leeuwenkamp (sopraan) en
Hendrik Sellies (orgel). De algehele leiding is in handen van dirigent Lulof Dalhuisen.
De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte voor
de onkosten.

Schoon drinkwater
Voor ons in het Westen zo vanzelfsprekend! Maar helaas is
schoon drinkwater niet voor iedereen dagelijks te verkrijgen. En
dat terwijl schoon water misschien wel het belangrijkste is om te
kunnen (over)leven.
Stichting Kenya Kinderen is werkzaam in het dorp Maai Mahiu in
Kenya. Dit dorp ligt aan de voet van een bergkam in
The Rift Valley, een plek die, als gevolg van zijn ligging,
extreem droog is.
De stichting is al enkele jaren actief met de opvang van
weeskinderen en de bouw van weeshuizen. Armoede
en ziektes zijn de grootste oorzaak van de grote
hoeveelheid weeskinderen in de betreffende regio, en om dat probleem op te
kunnen lossen, is het zeer belangrijk om de inwoners de toegang tot schoon water
te geven.
Door de droogte groeien er vrijwel geen gewassen op het land en zijn er veel
ziektegevallen vanwege slechte hygiënische omstandigheden door een tekort aan
water en door het gebruik van vaak vervuild water.
In het dorp Maai Mahiu wordt er wel water door enkele welvarende particulieren
aangeboden, maar voor veel geld, wat voor de arme bevolking niet op te brengen
is. Daarom zoeken veel mensen naar waterbronnen, plassen en beekjes in de wijde
omgeving, waar vaak vervuild water gevonden wordt. Ook kinderen worden veel op
pad gestuurd om water te zoeken en gaan daardoor niet naar school.
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LEVENSKUNST tot STERVENSKUNST
De Regenboogkerk biedt de geloofsgemeenschap H. Martinus Epe de gelegenheid
enkele malen per jaar een avond te organiseren. Voor deze avonden worden ook
leden van andere kerken uitgenodigd.

Concert Gospelkoor S.I.G.N.
Op zaterdag 21 november geeft Gospelkoor S.I.G.N. een jubileumconcert in de
Goede Herderkerk. De afgelopen tijd is hard gerepeteerd om een gevarieerd
repertoire ten gehore te kunnen brengen onder het thema ‘Sweet Jesus’.
Tijdens het concert zal het koor vieren dat zij al 30 jaar mag zingen en al die tijd
onder leiding van Remco Hakkert. Een bijzonder mijlpaal dus en we nodigen
iedereen van harte uit om dit met ons mee te vieren. Kaarten hiervoor kosten € 10,in de voorverkoop en € 12,50 aan de kerk. De kaarten zijn te bestellen via de
website van het koor: www.gospelkoorsign.nl.

Doel:
Voor de 4de en laatste keer in 2015 een avond in gebouw Antenne. Vorig jaar heeft
mevrouw Adriaansz een zeer boeiende lezing gegeven met als titel: “Wie betaalt de
veerman?” We hebben het toen gehad over de geschiedenis van de dood door de
eeuwen heen en hoe en op welke wijze mensen in het verleden met dit gegeven
zijn omgegaan.
Deze avond volgt min of meer een vervolg hierop.
Tijd:
19:30 uur tot ca. 21.30 uur
Plaats:
Gebouw Antenne, Dr. van Voorthuysenstraat 6 te Epe
1. Zaal is open vanaf 19:15 uur
Er wordt een eerste kopje koffie of thee geschonken.
2. Welkom en doel van deze avond(en) door Hans Borgers.
3. Korte inleiding.
De enige zekerheid in een mensenleven is zijn sterven. Ieder mens moet zijn
leven loslaten. We zijn allemaal stervelingen. Zo noemen we de mensheid
immers ook wel. Praktisch ieder van ons zal vroeg of laat het sterven van een
ander mens meemaken.
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4.
5.
6.
7.

Het voor het altaar of in het gemeentehuis uitgesproken: “tot de dood ons
scheidt” wordt voor ieder echtpaar eens realiteit. Ouder worden en soms meer
dierbaren verliezen is moeilijk. En het roept ook vragen op voor jezelf. Zal ik het
kunnen? Ruimte maken voor de dood? Het leven overdragen op een goede en
vervulde wijze aan de dierbaren die achterblijven?
Afscheid nemen? Hoe doe je dat, kan je toeleven naar de dood?
In de Middeleeuwen ontwikkelde men de zogenaamde “ars moriendi “, de
stervenskunst. Tijdens deze lezing en bijeenkomst willen we die ars moriendi
samen nader bestuderen om eens te kijken hoe wij heden ten dage zelf hiermee
om kunnen gaan. En wat dat dan voor u en ons zou betekenen.
Deze boeiende avond is voor mensen die op welke wijze dan ook, beroepsmatig
of als vrijwilliger, betrokken zijn bij het levenseinde. Maar zeker ook voor
gewone stervelingen!
Samen luisteren naar deze ongetwijfeld zeer boeiende lezing.
Pauze, waaronder gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee.
Vervolg van de lezing:
Er zal informatie zijn, maar ook voldoende ruimte om tot een gesprek te komen.
Sluiting

ps. 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 en frisdrank worden door ons na afloop met de Antennebeheerder
afgerekend. Daarom vragen wij u, na afloop, om een vrijwillige bijdrage. Ons
voorstel is € 5,-- per deelnemer.

PCOB afd. Epe, Emst en Oene.
Uitnodiging voor de PCOB ledenmiddag op dinsdag
17 november, die wij hopen te houden in De Boskamp.
Deze middag komt de verhalenvertelster mw. Jouck Annema-Kalsbeek, uit
Apeldoorn, ons iets vertellen over ‘Bed and Breakfast gasten’. Zij vertelt over leuke
en hartverwarmende ontmoetingen met mensen uit alle werelddelen. Zelf noemt
ze haar vertellingen ‘causerieën’. Dit belooft weer een gezellige middag te worden.
De middag begint om 14.30 uur en is om ongeveer 16.30 afgelopen, de zaal is vanaf
14.00 uur open. We hopen weer vele leden te mogen verwelkomen, ook gasten zijn
van harte welkom.
Het bestuur
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Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 1 november
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Dr. H. Vreekamp
Ds. J. Alma, Veenendaal
Dr. T.E. van Spanje
Ds. P. Vermeer, Wezep

Woensdag 4 november
Goede Herderkerk 19.30 uur
Sionskerk
14.30 uur
19.30 uur

Dankdag
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

Zondag 8 november
Grote Kerk
19.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. B. Lampen
Jeugddienst in RBK
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Dr. T.E. van Spanje

Zondag 15 november
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. W. de Groot, Heerde
Ds. B. Lampen
Ds. G.J. van den Top, Vorchten
Dr. T.E. van Spanje
Ds. P. Koeman, Barneveld

in RBK

in RBK

GEBOUW ANTENNE
Za
Ma

31 okt.
2 nov.

Di

3 nov.

Exspecto
18.45 uur
Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
Ds. v d Wetering: Preek voorbereiden
20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Basiscatechese
18.00 uur
B J. Gosseling: Bijbelstudie
20.00 uur
To You
20.00 uur
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Woe

4 nov.

Do
Vrij.

5 nov.
6 nov.

Za

7 nov.

Ma
Di

9 nov.
10 nov.

Woe
Do

11 nov.
12 nov.

Za
Di

14 nov.
17 nov.

Do

19 nov.

Clubmiddag
14.00 uur
Na dankdagdienst: gez. ZWO
20.40 uur
Ds. v d Wetering: Bijbelstudie
14.00 uur
Heerlijckheid
18.00 uur
Sirkelslag
19.00 uur
BHV oefening
9.00-16.00 uur
Exspecto
18.45 uur
Ds. v d Wetering: Preek voorbereiden
20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Basiscatechese
18.00 uur
To You
20.00 uur
Christenvrouw
19.30 uur
Passage reunié
13.30 uur
Moderamen
19.30 uur
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Basiscath.+ ouders: Uitleg samenleesbijbel
17.30 uur
Kerkenraad
19.45 uur
To You
20.00 uur
Ds. v d Wetering: Mantelzorgers
10.00 uur

Kopij voor de volgende Antennes
Inleveren vóór zaterdag 14 november; een uitgave van 4 weken.
Daarna vóór zaterdag 12 december; ook een uitgave van 4 weken.
Vervolgens inleveren vóór zaterdag 9 januari en vóór zaterdag 30 januari

Protestants Christelijke Ouderen Bond
Wonen, werk en welzijn. Landelijk en lokaal inspraak.
Hulp bij Belasting aangifte, klantkortingen.
In ethische kwesties een helder standpunt.

Emailadres: kerkblad@regenboogkerk.nl Zie ook pag. 1
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.

Lid worden, vragen?
Lokaal: 0578-621121
Landelijk: 038-4225588
www.pcob.nl

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl
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