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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.
INHOUD
Kerkdiensten
Bij de diensten / Kerstmusical
Komst Ds. Muller
Toelichting bij de collectes
Van uw predikant
uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd
Signalen: Vrede op aarde
Vooruitblik kanselruil
Lectores gezocht
Verslag gemeenteberaad
Hoe een jongensdroom uitliep tot…
Clubdata / Ds. Beer
Oproep kerststraatactie
Wissen / Mantelzorgochtend
ZWO kerstkraam
Diaconie: Nieuwjaarsconcert / Gastheren gezocht / Inburgeren bij de buren
Kia presenteert
Lessons and Carols
De Heezenberg: Lezing
Fin. en Beheer: kerkbalans
Ontmoetingsdiner
PCOB / Christenvrouw / Ouderencontact
Diensten andere Prot. kerken in Epe
Agenda / Inleveren kopij

De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks
blauwe bonnen van
€ 1,kaart kost € 20,oranje bonnen van
€ 0,75
kaart kost € 15,witte bonnen van
€ 0,30
kaart kost € 6,Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.
Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780
2

Zondag 20 december
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Esther Robbertsen
oppasdienst : Anniek de Jonge, Elise Jong
Eerste collecte
: Stichting Present
Tweede collecte
: ZWO Zending
19.00 uur
Geen dienst
Donderdag 24 december
19.00 uur
Kerstmusical
e

Vrijdag 25 december
1 Kerstdag
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Margreet/ Anniek de Jonge, Edwin v.d. Vosse
oppasdienst : Carmen Witteveen, Sarah Poort
Eerste collecte
: ZWO ‘Geef Licht’ – Kinderen in de knel
Tweede collecte
: Diaconie
Zondag 27 december
10.00 uur
Dhr. M. Boon, Barneveld
kinderdienst : René Draaijer, Cariene v.d. Wetering
oppasdienst : Iris van der Tuin, Anne Robbertsen
Eerste collecte
: Diaconie
Tweede collecte
: ZWO ‘Geef Licht’ Kinderen in de knel
19.00 uur

Geen dienst

Donderdag 31 december Oudejaarsdienst
19.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte
: Diaconie
Tweede collecte
: ZWO
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdienst
10.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
oppasdienst : Marieke Tjabringa, Bert van de Ven
Eerste collecte
: Diaconie
Tweede collecte
: ZWO
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Zondag 3 januari
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Bianca van ’t Hul, Nienke Paulusma, Annelies Proper jr.
oppasdienst : Mirjam Gosseling, Marit Jong
Eerste collecte
: Stichting Kom bij mij, Epe
Tweede collecte
: ZWO
19.00 uur

Ds. A.M. van de Wetering
Gezamenlijke dienst met GHK in de Regenboogkerk
Eerste collecte
: De Hezenberg
Tweede collecte
: ZWO
Zondag 10 januari
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering en Ds. S. Muller
Intrededienst
kinderdienst : Mirjam Bakker, Marjolein Heiligenberg
oppasdienst : Marjo Menning, Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: Diaconie
Tweede collecte
: ZWO
19.00 uur

Ds. A. Priem, Bunschoten
m.m.v. Combo Goede Herderkerk
Gez. bijzondere dienst met GHK in Regenboogkerk
Eerste collecte
: De Hezenberg
Tweede collecte
: ZWO

Zondag 20 december, vierde zondag van Advent, horen we hoe Zacharias zijn stem
weer terugkrijgt en God looft in een lied (Lucas 1: 68-79). Het stralende licht uit de
hemel zal over ons opgaan en ons beschijnen, zegt hij. Dit licht is heel mooi
verbeeld door Ype Jansen in een schilderij. Het krijgt een plek in de kerk en in de
dienst. Zacharias gelooft dat dit licht de wereld veranderen zal, mensen komen uit
de schaduw van de dood tevoorschijn en zetten hun voeten op een weg van vrede.
Voor Ype gaat het op het kerstfeest om ‘oerherstel’: wat goed was in de ogen van
God zal dat opnieuw worden, door de komst van Jezus naar de aarde. We zullen
het zien, zingen en horen!
Op 24 december is ’s avonds de kerstmusical, waarover u
elders meer kunt lezen, want voor mij is het net zo’n grote
verrassing als voor u wat ons te wachten staat!
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Er zijn weer heel wat uurtjes in gaan zitten, en de kinderen en de volwassenen
kijken er naar uit ons de kerstboodschap in een eigentijds jasje door te geven!
Op 25 december vieren wij de geboorte van Jezus Christus in een feestelijke
kerstmorgendienst! Thema is ‘Wees niet bang’. Woorden uit het kerstevangelie
gekozen, voordat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Daarna
was er veel aandacht voor ‘angst’. Hoe ga je daarmee om? Het vreemde in het
kerstevangelie is dat de angst wordt opgeroepen door een manifestatie van Gods
aanwezigheid, engelen, licht… In de discussies na 13 november wordt godsdienst
vaak in een kwaad daglicht gezet. John Lennon droomde al van een wereld zonder
‘religion’ waar het eindelijk vrede zou zijn. Dat lied werd opeens weer nummer 1!
Zo haakt dit jaar de kerstboodschap in op de actualiteit. Daarbij zingen we bekende
en nieuwere kerstliederen. We horen solozang van Marianne Jong met vioolspel
van Vivian Schuur. Willem Veldkamp bespeelt het orgel, Bert Harmsen de
trombone. Uit de kerstmusical waait een stukje engelenzang over. De ‘hofdames’
hebben de kerk vast mooi versierd, de kinderdienstleiding heeft een feestelijk
programma voorbereid voor de kinderen. Het belooft een prachtige dienst te
worden! Na afloop drinken we samen koffie!
Zondag 27 december is Dhr. Boon onze gastvoorganger en wordt het kinderkerstproject afgesloten.
Kort daarop is het ‘Oud en Nieuw’, geen christelijke feestdagen, maar wel een
moment waarop we in de Regenboogkerk samenkomen. Ik heb deze keer ervoor
gekozen om twee Psalmen te lezen, Psalm 90 op Oudejaarsavond en Psalm 91 de
volgende morgen. Neemt u in beide diensten het nieuwe Liedboek mee naar de
kerk? Op nieuwjaarsmorgen is er - als altijd de laatste jaren - voor kinderen de
gelegenheid tijdens de informele dienst een werkje te maken, passend bij het
thema. Na afloop drinken we samen koffie met oliebollen, die ook dit jaar weer
exclusief voor ons gebakken worden door dhr. Colenbrander!
Nog nooit geweest? Zet dit keer de wekker en kom, het is is altijd een fijn
samenzijn!
Zondag 3 januari staan de ‘magiërs uit het Oosten’, zoals de drie wijzen
tegenwoordig heten, op het leesrooster. De kinderen horen zeker dit bijbelverhaal,
en wij mogelijk ook, ik denk er nog over na.
Ook in de avonddienst mag ik voorgaan. We lezen Hebreeën 1, waar gesproken
wordt over de unieke rol van Jezus Christus. Niemand van de engelen heeft God
ooit ‘ Mijn Zoon genoemd’. Maar door hem zullen ook wij, mensen van vlees en
bloed, kinderen van God genoemd worden en het ook zijn.
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Zondag 10 januari is een feestelijke zondag voor onze gemeente omdat Ds. S.
Muller aan onze gemeente verbonden zal worden. Over deze dienst leest u
verderop in dit blad meer!

Kerstmusical 24 december
Al weken wordt er iedere vrijdagmiddag door 30
kinderen heel hard geoefend voor de kerstmusical. Dit
jaar heet de musical “Glitter.” Het verhaal gaat over twee
families die beide heel verschillend zijn. Familie Glitter
woont in een prachtig huis, met veel glitter en geld. Bij
hun buren is veel minder glitter maar is het wel erg
gezellig. Op kerstavond beleven beide families hun eigen
avontuur en krijgen ze heel onverwacht bezoek. Hoe dat
afloopt?
Kom kijken op 24 december om 19.00 uur.
Vanaf 18.30 uur is het buiten bij de kerk weer mooi
verlicht met kaarsjes en gaan de deuren van de kerk open.
Na afloop van de musical staat er voor iedereen warme chocolademelk klaar!

Komst van Ds. Muller
Op zondag 10 januari zal Ds. Muller verbonden worden aan onze gemeente. De
bevestiging en intrede vindt plaats in de morgendienst om 10 uur. We hopen, dat er
veel gemeenteleden deze bijzondere dienst zullen bijwonen. U bent hiervoor van
harte uitgenodigd. De bevestiging wordt gedaan door Ds. van de Wetering.
We hopen die ochtend ook veel gasten te mogen begroeten: familie en vrienden
van Ds. Muller, vertegenwoordigers van kerken en groepen, waar we als gemeente
relaties mee onderhouden.
Na de dienst is er natuurlijk gelegenheid om samen koffie te drinken en Ds. Muller
te ontmoeten.
Op zondag 3 januari neemt Ds. Muller afscheid van zijn vorige gemeente, de
Wilhelminakerk in Apeldoorn.
In overleg met de predikanten is besloten dat Ds. Muller het pastoraat in de secties
3 en 4 op zich zal nemen.
Nadere afspraken over de kennismaking met beraadsgroepen, commissies en
gemeenteleden moeten nog gemaakt worden. In een volgend kerkblad hopen we
daar meer over te kunnen zeggen.
Namens de kerkenraad, Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
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Toelichting bij de collectes
Zondag 20 december 1e collecte: Stichting Present
Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander
en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie
komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel
nodig. Present wil deze schakel zijn. Present wil zich laten inspireren door de
persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en
gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk
willen we als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten
om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen. De laatste tijd heeft u
Present ook leren kennen als brug tussen de vluchtelingen in onze gemeente en de
mensen die bereid zijn hun een goed ontvangst te geven. Wij bevelen deze collecte
van harte bij u aan.
2e collecte: ZWO – Zending
e

Vrijdag 25 december 1 collecte: Collecte Kerst - 'Geef Licht' - Kinderen in de knel
e
Tijdens de collecte van 1 kerstdag geven we aan kinderen in Moldavië. Ze wonen
niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Velen zijn
straatarm. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te
zoeken. Sommige vaders en moeders grijpen uit wanhoop naar de drank of slaan
hun kinderen. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten en leven in koude,
donkere huizen. De kerken in Moldavië hebben, met steun van Kerk in Actie,
kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de
kinderen gezellig spelen, ze krijgen hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd.
En de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij ouderen in het dorp om hen
een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun eigen
kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele
tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is
echter veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n
warme plek nodig. Namens Kerk in Actie vragen we daarom uw gift voor kwetsbare
kinderen in Moldavië.
2e collecte: Diaconie Regenboogkerk
Zondag 27 december
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO ‘Geef Licht’- kinderen in de knel
Donderdag 31 december
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO
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Vrijdag 1 januari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO
e

Zondag 3 januari 1 collecte: Stichting Kom bij Mij, Epe
KombijMij is een kleinschalig gasthuis voor mensen die even de draad kwijt zijn in
hun leven. Mensen die even op adem willen komen en een rustpunt zoeken, om
hun situatie te overzien. Die, om wat voor reden dan ook, in hun eigen thuissituatie
dreigen vast te lopen en daar even uit willen. Mensen die op zoek zijn naar rust,
een luisterend oor, echte aandacht, een goed gesprek, of een schouder. Die
vanwege budget of indicering niet, of niet meer, terecht kunnen of willen bij
reguliere hulp of zorgverleners. Aan die mensen bieden Liesbeth en Kees van
Bolhuis een tijdelijke plek aan. De Stichting wordt ondersteund door een netwerk
van vrienden, vrijwilligers en donateurs. Om dit werk te kunnen blijven doen, willen
we de collecte voor deze zondag voor dit doel bestemmen. Meer informatie kunt u
vinden op www.kombijmij.nl
2e collecte: ZWO
Zondag 10 januari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO
Tijdens de avonddiensten op zondag 3 en zondag 10 januari zal de 1e collecte
bestemd zijn voor Pastoraal Centrum de Hezenberg in Hattem. De 2e collecte is
voor de ZWO.

Van uw predikant
Na vier jaar alleen gewerkt te hebben in onze gemeente, komt er in januari een
collega bij! De kennismaking is goed verlopen, we hebben alle vertrouwen in een
goede samenwerking. Hoe kan het ook anders wanneer je uit hetzelfde dorp komt,
uit dezelfde straat bijna, maar ik zal het niet mooier maken dan het is: ik ben toch
echt heel wat jaartjes ouder en we hebben elkaar hier pas ontmoet. Ik ontdekte
genoeg overeenkomsten om het werkbaar te maken en voldoende verschillen om
het voor u interessant te houden! Voor het eerst mag ik een collega verbinden aan
een nieuwe gemeente, een hele eer. Het zal een bijzondere zondag worden, ik ken
‘ons’ inmiddels langer dan vandaag: het welkom zal hartelijk en warm zijn.
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Ik hoop dat mijn collega en zijn gezin zich snel bij ons thuis mag voelen en hoop
daar mijn steentje ook aan bij te dragen! Daarbij bidden we om Gods zegen, voor
hem, voor ons allen, om samen het werk in de gemeente en in de wereld te kunnen
blijven volhouden en er ook van te genieten!

Vrede op aarde
Mag ik een weddenschap met u afsluiten? Onze Koning
zal dit jaar in zijn kersttoespraak de wens uitspreken dat de
diverse bevolkingsgroepen in ons land niet uit elkaar
drijven. Paus Franciscus zal verwijzen naar de onrust in veel gebieden en naar de
mensen die op drift zijn geraakt. President Obama zal de wereldvrede noemen en
beloven daar een krachtige rol in te spelen. En zijn Franse collega Hollande zal
zeggen dat we voor geweld nooit zullen buigen. Wedden?
Kerstfeest roept verlangen op naar vrede. Dat vindt zijn oorsprong in de bijbel.
De profetieën van Jesaja verbinden een tijd van vrede aan de komst van de Messias,
de Redder die God belooft. “Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel
waar bloed aan kleeft wordt verbrand. Een kind is ons geboren, zijn naam is…
Vredevorst”. En als de engelen in de Kerstnacht de geboorte van Jezus verkondigen
roepen zij daarbij: Eer aan God en vrede op aarde! Dit kind zal alle volken
bijeenbrengen. Zonder druk, zonder drang, zonder wapens.
In de verwarrende maanden die wij dit jaar beleefd hebben gingen stemmen op
dat ‘De Bijbel minstens zo erg is als de Koran’. Daarmee wordt gedoeld op teksten
die de dood van vijanden noodzakelijk achten. Teksten die uit het verband gelicht,
een vreemde indruk maken, dat is waar. Maar wie het hele boek leest, - en dat
moeten we ook met de Koran doen - ontdekt dat God uit is op eenheid. Hij rust niet
voor hij alle volken weer tot zich heeft gebracht. Dan zal zijn rijk aanbreken, dat
een rijk van vrede is. Iedere keer als een mens een ander helpt, zijn armoede
bestrijdt, zijn ziekte geneest, zijn eenzaamheid doorbreekt, iedere keer als iemand
bidt voor wie hem vervolgt, en zijn vijand liefheeft, komt dat Koninkrijk dichterbij.
Jesaja zegt ook (Jes. 2) dat God zal rechtspreken. Dan zullen de mensen hun
zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Recht! Dat is
wat wij verlangen: dat er recht gedaan wordt aan wie wij zijn. Maar dat wil die
ander ook! God spreek recht, Gods wijst ons onze plaatsen, dan hoeven we die niet
meer te veroveren ten koste van de ander. Want dat is ook voor ons het gevaar, dat
wij zelf, hoewel in geen enkel gewapend conflict betrokken, toch een ander in een
hoekje drukken, samenzweren met anderen om die ene buiten te sluiten en zelf
veilig te zijn.
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Het kleine kwaad, noemde Colet van der Ven dat, die op zoek ging naar de wortels
van geweld. Het kleine kwaad van pesten en roddelen ligt dichterbij het grote
kwaad dan wij denken, zegt ze. Als dat zo is, zijn wij zelf dan wel zo vredelievend?
Paulus gaf de gemeente te Efeze een opdracht: Stel, voor zover het in uw macht
ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak,
geef uw vijand te eten, laat u niet overwinnen door het kwade maar overwin het
kwade door het goede (Efez. 12: 20). Willen de kersttoespraken en de kerstpreken
meer zijn dan mooie woorden, dan kunnen we hier alvast mee beginnen. God is uit
op vrede, mag hij op ons rekenen!?
AMvdW

ERE ZIJ GOD DUURT LANG
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan.
Ik hoorde wel dat iemand stond te bellen,
maar onder 't zingen kon ik niet naar voren gaan.
'k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
maar dat was nú, vond ik , de eer van God te na.
't Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
wij zongen - tweede stem - het lied der englen na.
"Ere zij God" duurt lang en "Vrede op aarde".
Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein.
Toen zag ik, wie er door de ruiten staarde:
Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn.
Vooruitblik kanselruil
Op 17 januari 2016 vindt de jaarlijkse kanselruil plaats. Ook de Rooms Katholiek
geloofsgemeenschap in Epe wil graag meedoen. Ik zal bij hen voorgaan, maar de
vrees bestaat dat er niet voldoende mensen zullen zijn om de samenzang ‘gaande
te houden’. Misschien willen een paar gemeenteleden met mij? Niet allemaal,
want in onze kerk zal Ds. Zitman voor het laatst voorgaan. Ik kom er in het
volgende blad op terug en weet dan ook de exacte locatie.
Denkt u er ook aan de avond ‘Geïnspireerd’ in uw nieuwe agenda te zetten,
woensdagavond 20 januari, midden in de week van de eenheid, een avond met de
Eper pastores over hun ‘bronnen van inspiratie’.
Nadere aankondiging volgt!
AMvdW
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Lectores gezocht
Het is een essentieel onderdeel van de eredienst: de schriflezing.
Iedere week begeeft de dienstdoende lector zich met enige spanning en emotie
naar de microfoon. Er wordt prachtig gelezen, men maakt er werk van!
Maar we kunnen door enkele mutaties wel enkele nieuwe mensen gebruiken.
Niet denken: "Ik kan dit niet, ik ben altijd zo zenuwachtig', of: 'Ieder ander kan dat
veel beter'. Onzin, als je je goed voorbereidt, is het voor de gemeente een prettig
moment, die leesbeurt. Als je je opgeeft, krijg je een uitgebreide instructie, dus er
kan niets misgaan.
Gewoon even melden bij Henk Posthouwer, h.posthouwer@telfortglasvezel.nl,
0645455780, 0616948197.
Henk P.
Verslag van het najaarsgemeenteberaad
Bert Plooy, voorzitter van de kerkenraad, opent met gebed en leest Mattheus 5
vers 13 – 16: “Jullie zijn het zout van de aarde en het licht voor de wereld.” De kerk
is meer dan de wekelijkse eredienst. We steunen elkaar op belangrijke momenten
in het leven en staan voor elkaar klaar op een gewone dag. Omzien naar elkaar. We
hebben de kerk nodig.
Er is ruimhartig bijgedragen aan de actie Kerkbalans. We hebben daarom ook
mogelijkheden: een nieuwe keuken, koffie na de dienst, er is meer ruimte voor
diaconale projecten. Nieuwe impulsen voor het jeugdwerk zijn uitvoerbaar door
inzet van medewerker van JOP (Jacob Stolk en Jantine Groeneveld). Veel werk
wordt er verzet door koster en hulpkosters. Er is financiële ruimte voor het
aantrekken van een nieuwe predikant in deeltijd.
Dick de Winter, penningmeester, geeft een toelichting op de begroting van de
kerk.
Er wordt aangegeven dat er plannen zijn om een woning te verkopen: welke woning
en wanneer is op dit moment niet bekend.
De gemeente Epe heeft recent een brief gestuurd dat het kerkgebouw vanaf 2016
aangewezen is als gemeentelijk monument. De consequenties hiervan zijn nog niet
duidelijk.
Kerkbalans 2016 vraagt om een verhoging van vrijwillige bijdrage van 3 %
Harko de Jonge vertelt over het jaarplan van de diaconie, als onderbouwing van de
begroting. Mieke de Haas ondersteunt de diaconie als boekhouder. Er is enige
reserve in de begroting, om snel in te kunnen spelen op acute vragen. En er is
ruimte om te collecteren voor externe diaconale doelen. Zodra de reserve
aangesproken wordt, zal dit aangevuld worden met collectes voor de eigen
diaconie.
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Nienke Paulusma vertelt over het jeugdwerk. Er zal in 2016 doorgegaan worden op
de ingeslagen weg. Jantine Groenewold (JOP) heeft ondersteuning geboden in de
afgelopen maanden. Met dank aan Jan Kasteel voor het uitvoeren van de financiële
administratie.
Anneke de Groot vertelt over het missionaire werk. De functie van missionair
ouderling is ruim een half jaar vacant geweest en er moet weer inhoud gegeven
worden aan de activiteiten en plannen. Het is jammer dat de
evangelisatiecommissie maar 2 leden heeft. Begin 2016 zal er tijdens een
kerkenraadsdag nadere bezinning plaats vinden over de inhoud van het missionaire
werk.
Henk Posthouwer geeft aan dat er vorig jaar ruim 19.000 euro door de gezamenlijke
kerken bij elkaar gespaard is voor project van ZWO. Er wordt overwogen om een
andere uitvoering te geven aan de plantenmarkt. Er wordt aandacht gevraagd voor
de gevolgen van het feit, dat er bij actie Kerkbalans geen keuzemogelijkheid meer is
om aparte bijdrage voor ZWO te doen.
Jan Willem Dijkstra vertelt over periodieke giften. De overheid vindt het belangrijk
dat burgers goede doelen ondersteunen. Vanaf 2014 is het mogelijk om giften
aftrekbaar te laten zijn zonder drempel door gebruik te maken van de optie van
periodieke gift: eenmalig wordt voor 5 jaar een verplichting aangegaan om te
doneren aan een organisatie met ANBI-status zonder tussenkomst van de notaris.
Meer informatie is te verkrijgen bij Jan Willem Dijkstra of Dick de Winter.
(PM : begrotingen en jaarplannen zijn nog op te vragen bij de scriba)
De Raad van Kerken Epe heeft de kerkenraden gevraagd om mee te denken over
de toekomst. Een groot probleem zijn de vele vacatures in de Raad.
Ds. van de Wetering besluit de avond met dankgebed, maar niet nadat we een
enthousiast verhaal hebben gehoord:
Hoe een jongensdroom uitliep tot het maken van een documentaire
Martin Wijnbergen en Mark vd Hul vertellen over hun reis met drie andere jongens,
naar de Oekraïne. De reis, onder de naam Charity cruisers werd gemaakt in 2012, in
het jaar van de EK-voetbal in Oekraïne. Er werd 7500 km afgelegd in een rode, oude
bus uit Oost-Duitsland om in de Oekraīne projecten van Dorcas te bezoeken en te
ondersteunen, met name “Adopt-a-Granny”. Wat zijn de verschillen groot: aan de
ene kant miljoenen, die werden uitgegeven aan de organisatie van de EK - voetbal,
aan de andere kant de grote armoede van de oma’s. Oma’s, die in een sociaal
isolement leven, die maandelijks onvoldoende pensioen krijgen om in de
basisvoorzieningen te voorzien.
Mark en Martin stellen ons de vraag: wat kunnen wij betekenen voor hen, wat
kunnen wij betekenen voor de mensen rondom ons. Omzien naar elkaar! Ze dagen
jongeren (en ouderen) uit om aan de slag te gaan. Er zijn nieuwe plannen. Ga de
uitdaging aan en doe mee !
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Vertel het verhaal over wat daar gebeurt om anderen te inspireren! Willen
jongeren uit de Regenboogkerk mee? Zet de eerste stap! Het is een mogelijkheid
om organisaties van de andere kant te laten zien. En begin misschien dicht bij huis
door een dag de handen uit de mouwen te steken bij Stichting Present.
Kijk even voor meer informatie op CharityCruisers.nl

Clubkids data voor de woensdagmiddag!
In gebouw Antenne op 6 januari,3 februari, 2 maart, 6 april en 1 juni.
De club begint om 14 uur en duurt tot ongeveer 15.30uur.
Alle kids tussen de 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
Club 2Gether data om te onthouden!
Op de onderstaande data zijn de tieners weer welkom bij Marianne en Peter Jong
of Berdien en Michiel Visser
17-01 bij Peter en Marianne
31-01 bij Michiel en Berdien
14-02 bij Peter en Marianne
06-03 bij Michiel en Berdien
20-03 bij Peter en Marianne
03-04 bij Michiel en Berdien
17-04 bij Peter en Marianne
15-05 bij Michiel en Berdien
29-05 bij Peter en Marianne
Sirkelslag Young
In plaats van 5 februari zal Sirkelslag Young op 12 februari gehouden worden.
Zet het vast in je agenda!
Dominee Beer goes international
Op 13 december vieren we al weer één jaar Kerk op schoot in de Regenboogkerk.
Het is een prachtige manier om de kleintjes op hun niveau de Bijbelverhalen te
vertellen. Dat dominee Beer ook internationaal gaat, is hieronder te lezen!
Van 23 tot en met 26 november was dominee Beer samen met Hester in
Birmingham (UK) op een conferentie van CWMEurope (Counsul for World Mission)
over “Mission with Children”. Er waren zo’n 30 mensen uit Wales, Engeland, Nieuw
Zeeland, Jamaica en Nederland om met elkaar te spreken over de plek van kinderen
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in de kerk. Dit gebeurde aan de hand van lezingen van drie sprekers: Jos de Kock
van de Protestants Theologische Universiteit in Nederland (Universitair docent
educatie & catechetiek) sprak over ‘vorming’, leeromgevingen, leerdoelen en
leeridealen; Helen Franklin van Scripture Union (bijbelgenootschap) sprak over
‘geloof delen en evangeliseren’ en Jill Kayser (Kids Friendly Church) sprak over
‘inclusie’ – hoe betrek je kinderen volop en volledig bij de kerk(dienst).
Elk kerkgenootschap moest een van de bijbelstudies doen. Nederland –
vertegenwoordigd door mensen van JOP, de makers van de Kletsklapper (geloofs
vragen voor jongeren) en Hester – maakten een bijbelstudie aan de hand van het
verhaal van de Emmaüsgangers. Zoals Jezus meeliep met de leerlingen, willen wij in
het werken met kinderen ook meelopen met hen: mee oplopen, vragen stellen,
dingen uitleggen en aanwezig zijn, maar ook hen weer loslaten zodat ze het zelf
verder moeten doen. Dominee Beer (Rev. Bear) had ook zijn inbreng.
We zongen met de deelnemers:
“Hello hello hello, welcome at Church-on-the-Lap”, we braken de matzes (als
belevingselement) en zongen daarbij op de melodie van Vader Jacob “Will you stay,
stay and eat, here with us? here wit us? Jesus broke and blessed the bread before
He shared it. Than they saw who He was”
De deelnemers waren erg enthousiast over Rev. Bear, en het idee van Church-onthe-Lap wordt meegenomen naar Nieuw-Zeeland, Wales en plekken in Engeland!

Oproep Kerststraatactie Epe
Zoals ieder jaar willen we een Kerst(straat)actie houden. Deze wordt georganiseerd
door de evangelisatiecommissies van de Sionskerk, De Regenboogkerk en de GH
Kerk.
Wanneer ?
- Dinsdag 22 december 19.00 tot 21.00 uur
- Woensdag 23 december 19.00 tot 21.00 uur
Hoe ziet zo’n actie er uit ?
Tijdens de avonden staan wij met een marktkraam en statafels in Epe in de
omgeving van de Grote Kerk. Daar delen we Christelijke lectuur, cd’s, presentjes,
kleurplaten, koffie, e.d. uit aan het winkelend publiek. We proberen met mensen in
contact te komen en vragen bijvoorbeeld wat de Kerstdagen voor ze betekenen en
wat Jezus doet in hun leven. Juist in die donkere dagen rond Kerst hebben veel
mensen behoefte om dat te delen met anderen en voor ons Christenen een mooie
gelegenheid om onze naastenliefde te tonen en er voor hen te zijn.
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Wij zoeken u/jou.
Nu zoeken we nog mensen om dit mooie werk op (één van) deze avonden te doen
Misschien denk je (lees ook u) ‘is dat niet eng, zo in je eigen dorp waar zoveel
mensen je kennen’? Ik zal niet ontkennen dat je een drempel moet overstappen.
Maar als je meedoet zal je zien dat er heel veel zegen rust op dit werk. Het geeft
zoveel blijdschap om samen met andere Christenen de liefde van Jezus uit te
dragen in je eigen dorp.
Bovendien word je niet gelijk ‘in het diepe gegooid’. Er doen mensen mee die al
jarenlang ervaring hebben en waarmee je samen kunt optrekken. Is de drempel te
hoog, dan kun je je ook opgeven als bidder. Tijdens de actie wordt er gebeden in
zaaltje Vijvervreugd.
Ben je al een beetje enthousiast geworden? Geef je dan op!!!
Aanmelden
Per mail / tel bij : Erik van Beest, tel.nr. 0578-615356, mail: van.beest@kpnplanet.nl
Graag datum (22/23 December) + functie (straatwerker/bidder/kraam) aangeven
wanneer je beschikbaar bent. Op woensdag 16 December houden we een gebedsen instructieavond in de Goede Herderkerk. Nadere informatie met details volgt na
opgave.
Team Kerstactie Evangelisatiecommissies.
Mesina /Henk/ Alfred / Erik

WISSEN
ze oogt al oud
een kind van zeven
zou wrede oorlog overleven
verdwaasd uit zee gevist
haar papa, mama
zus en broers
raakten volledig uit de koers
compleet de boot gemist
of wrang gesteld
om weg te komen
zijn ze wreed in de boot genomen
lafhartig uitgebuit
als haringen in ton geplet
kompas plus blik
op nul gezet
wankel de haven uit
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ze oogt al oud
een kind van zeven
vertrapte ziel op zee gebleven
bij hen die ze zo mist
de toekomst wacht haar op
maar ach
vurig verlangt ze naar de dag
waarop haar Allah tranen wist
wim de kievit
Mantelzorgochtend
Het was een eerste verkenning, de mantelzorgochtend die op 19 november jl. in
gebouw Antenne gehouden werd. Mantelzorg wordt vaak met veel liefde gedaan,
maar vraagt ook veel tijd, aandacht en energie, zo blijkt uit de vele verhalen over
mantelzorg. We wilden deze ochtend vanuit ieders persoonlijke verhaal met elkaar
in gesprek gaan om verhalen te delen en elkaar te kunnen steunen.
Er reageerden op de uitnodiging zes belangstellenden, waarvan er vier op de
ochtend aanwezig konden zijn. De ochtend werd geleid door de predikant en een
pastoraal ouderling. Er was een heel open sfeer, waarin allen vertelden op welke
manier zij als mantelzorger betrokken waren.
Symbolisch voor de thema's in het gesprek was een beeldje van een vrouw, die bij
de bron in Samaria haar kruikje komt vullen. Soms raakt ons kruikje leeg en moeten
we het weer vullen. In de gesprekken kwam naar voren wat het mantelzorgen soms
zo zwaar maakt en waardoor het kruikje van de mantelzorger leeg dreigt te raken.
En hoe verschillend de verhalen van de aanwezigen ook waren, de zorgen en lasten
werden door iedereen herkend en gedeeld. Maar er werd ook gekeken naar
bronnen die het kruikje vulden. Voor de een was dat het werk, voor de ander
hobby's zoals lekker fietsen of zingen in een koor. Toch bleek het niet altijd
gemakkelijk te zijn het kruikje met nieuwe energie te vullen.
Ook kwam de vraag naar voren wat de kerk hierin voor hen kan betekenen.
Aandacht voor de mantelzorger en niet minder voor degene waarvoor gezorgd
wordt, want die dreigt, zo blijkt, snel buiten beeld te raken.
Het was fijn om deze ochtend verhalen te kunnen delen. Door het vertellen van en
luisteren naar verhalen worden mensen gekend, worden de zorgen herkend en kan
men elkaar bemoedigen. We hopen dat het kruikje van de deelnemers door deze
ochtend ook weer een beetje gevuld werd.
Deze ochtend krijgt in het nieuwe jaar een vervolg. Iedereen die zich als
mantelzorger aangesproken voelt, is dan van harte welkom. Een uitnodiging zal
tegen die tijd volgen.
Marjan Dijkstra, Pastoraal ouderling sectie 2
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Kerstkraam ZWO
Tijdens de Play In voor de kerstdagen staat de kerstkraam van de
gezamenlijke ZWO-commissies bij de ingang van de Grote Kerk /
Hoofdstraat.
De kraam staat er op
vrijdag 18 december van 15.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 19 december van 11.00 tot 21.00 uur
dinsdag 22 december van 15.00 tot 21.00 uur.
Op de kraam vindt u sfeervolle kerststukken, vogelvoerpoppetjes, rookworsten en
andere leuke kerstspulletjes, gemaakt door talentvolle gemeenteleden van de
samenwerkende kerken. Met de opbrengst van uw aankoop steunt u onze
projecten in Kenia: een waterpunt bij het weeshuis van de Stichting Kenya Kinderen
en materiaal voor de zondagschool van het weeshuis.
Wij hopen u aan onze kraam te ontmoeten.
ZWO-commissies

Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 16 januari 2016 treedt in de Grote Kerk het Haydn Jeugd Strijkorkest
op! Dit orkest bestaat uit jonge enthousiaste musici die op deze manier de kans
krijgen hun talent verder te ontwikkelen. De uitvoering is in het bijzonder bedoeld
voor mensen die anders niet in staat zijn een klassiek concert bij te wonen. De
organisatie is in handen van Rotary Club Epe en Inner Wheel Epe. Bezoekers
worden vanaf 14:30 uur ontvangen met koffie en thee. Het concert begint om
15:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Mocht u iemand kennen die hiervoor in
aanmerking komt en hem of haar zo nodig kunnen vervoeren dan kunt u dit
doorgeven aan
Marion Bőkkering – De Koning, mpbokkerink@antonia-advocaten.nl.
Gastheren gezocht!
Op 8 januari organiseert LUZ van 20:00 tot 22:00 uur voor mannelijke
vluchtelingen die met een verblijfsstatus in Epe wonen, een
ontmoetingsavond. De trefwoorden zijn “nieuwe taal, nieuwe cultuur,
nieuwe buren, nieuwe vrienden”.
Het idee borduurt voort op het succesvolle initiatief waarbij vrouwelijke
vluchtelingen elkaar op de vrijdagochtend in gebouw Antenne ontmoeten.
Theo Rink zoekt nog enkele gastheren voor de mannenavond.
Interesse? Bel Theo op 0578-620802!
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Inburgeren bij de buren
De Van der Reijdenschool is het toneel van vele activiteiten. Zo geeft Vluchtelingenwerk Oost Nederland er inburgeringscursussen om vluchtelingen en migranten de
taal te leren en uit te leggen hoe we in Nederland leven en wonen.
Voor dit programma zoekt Vluchtelingenwerk taalcoaches en klassenassistenten om
de inburgeraars extra ondersteuning te bieden tijdens de cursus. Het gaat om
maximaal twee dagdelen per week.
Via www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland komt u meer te weten over dit
programma.
Theo Rink (0578-620802) kan er veel over vertellen; hij beschikt bovendien over
taakomschrijvingen die een beeld geven van dit dankbare werk.

KIA PRESENTEERT:
Op weg naar KERST in gebouw Antenne…
Het is de Adventtijd, op weg naar Kerst. Naar Bethlehem, om stil te worden in die
stal waar Christus geboren is. Ontelbaar veel zijn de afbeeldingen, de schilderijen en
de tekeningen die gemaakt zijn in alle tijden. En de schitterende muziek die ons op
weg helpen naar de juiste beleving van de geboorte van de Zoon van God. Wat is er
veel te genieten.
De KIA groep zorgt voor een Antenne in
kerstsfeer. We tonen o.a. ICONEN.
Van ouds zijn iconen afbeeldingen met een
boodschap voor de wereld. Eeuwenoude en
kostbare iconen vinden we in kerken en
kloosters. In onze ‘kerstexpositie’ hangen
indrukwekkende iconen. Laten we ook zien hoe
ze gemaakt worden. Iconen zijn, ook door hun
stijl.
een tijdsbeeld.
Hedendaagse en
eeuwenoude iconen hebben iets gemeen: wij
mogen door er naar te kijken op weg gaan naar
Bethlehem, naar Kerst. Om even bij stil te staan.

Wij laten u nog meer zien… Even geleden
vroegen wij u om dingen in te brengen die ons
Antennegebouw ‘omtoveren’ in die gezellige,
sfeervolle kerstsfeer. Wat het allemaal is
geworden moet u echt gaan beleven. Het is heel
divers en zeker bijzonder.
Het advies van KIA: Ga een kopje koffie drinken in gebouw Antenne na de
ochtenddienst, van harte aanbevolen!
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HET NIEUWE JAAR...
‘Zien is geloven’.
We starten met een expositie waarin ‘alle gemeenteleden’ de hoofdrol
kunnen vervullen!
Maandagavond 11 januari 2016, 19.30 uur: inbrengavond.
Op deze avond verwacht de KIA groep weer een keur aan prachtige zaken die u gaat
inbrengen waarmee KIA een geweldig boeiende tentoonstelling gaat inrichten.
Het thema is: ‘Zien is geloven’.
Wat een inspiratie moet dat opleveren! Wat een mogelijkheden biedt dit thema.
We zijn nieuwsgierig naar wat u allemaal weet te maken. Wat u gaat inleveren. U
hebt iets thuis wat u zo passend, zo treffend vindt. Ook dat kan een plek krijgen in
deze tentoonstelling. Geef uw creatieve geest de vrije loop. We zijn heel
verwachtingsvol! Laat u inspireren, op welke manier dan ook! Wat een uitdaging.
En u weet het: alles mag, alles kan, als het maar past in Antenne… O ja, vergeet uw
naam niet te vermelden.
Hoe vaak lezen we niet in de Bijbel dat ‘het eerst zien, dan geloven’ mensen over de
streep moesten halen. Maar als je het nou niet kunt zien, alleen maar geloven?
Tjonge, jonge… ga er maar aan staan. Juist daarom is het een uitdaging om te laten
zien hoe u dat wil tonen. Maak het je zo moeilijk als maar kan…. Maar: bedenk dat
tegelijk de meest simpele uitbeelding een zeggingskracht kan hebben die boven
alles uitstijgt!
KIA wenst u veel - creatief- plezier en succes!
Namens de KIA groep,
Wim Geerts
Lessons and Carols in de Grote Kerk
Op zondag 20 december wordt door het Kamerkoor
Sonare uit Heerde, onder leiding van Daan Dekker, het
traditionele Festival of Nine Lessons and Carols in de
Grote Kerk van Epe uitgevoerd. De koor- en samenzang
wordt begeleid door Henk van der Maten op het Meereorgel. Het is een viering, die in de tweede helft van de 19de
eeuw in de Anglicaanse Kerken is ontstaan en nog steeds in Engeland populair en
gewild is en ver daarbuiten, zoals hier in Epe en vele andere plaatsen. Centraal
staan daarin de Engelse Kerstliederen (Carols), die worden afgewisseld met negen
Bijbellezingen (Lessons). De lezingen uit het Oude- en Nieuwe Testament hebben
als hoofdthema Gods goede boodschap voor de mens. Aanvang om 16.30 uur. De
ingang van de kerk aan de Beekstraat is open om 16.00 uur. De toegangsprijs is € 5,- inclusief het programmaboekje.
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Zingen rondom Bijbelverhalen in de Ontmoeting op de Berg
Op zondag 17 januari komt Marten Kamminga naar de
Hezenberg in Hattem voor de workshop ‘Zingen rondom
Bijbelverhalen’.
Zingen geeft stem aan wat er in je ziel leeft en met zingen
geef je woorden aan wat je soms niet kunt zeggen. Samen
zingen geeft verbondenheid
Marten Kamminga zal ons meenemen aan de hand van zijn liederen die geschreven
zijn naar aanleiding van verhalen uit de Bijbel. Er zullen daarmee allerlei
levensthema’s aan de orde komen
Een prachtige muzikale middag als start van een nieuw jaar; om je los te zingen
Locatie: Pastoraal centrum de Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf
13.30 uur). Kosten: € 15,00 p.p. incl. koffie/thee en na afloop een drankje.
U kunt zich aanmelden via de website www.hezenberg.nl.

Kerkbalans 2016 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van
de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’. Tussen 17 en 24 januari 2016 ontvangt u
een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een
gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan
al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we
kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor
onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen
maken. In het verslag van het najaarsgemeenteberaad, zie elders in dit nummer van
Antenne, kunt u hier meer over lezen. Ook dat met oog op de begroting van de kerk
voor 2016 een verhoging van de vrijwillige bijdrage van 3% wordt gevraagd.
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in! Bij voorbaat hartelijk
dank voor uw betrokkenheid en uw toezegging.
Beraadsgroep Financiën en Beheer
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Elke 1 vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur
van harte welkom! Het diner start om 18.00 uur.
Aanmelden op (het nieuwe!) telefoonnummer 06- 4792 7355
(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 8 januari of 5 februari!

PCOB-ledenbijeenkomst
Uitnodiging voor onze eerste ledenmiddag in 2016, deze
hopen wij te houden op dinsdag 19 januari in ‘De Boskamp’.
Aanvang 14.30 uur; de zaal is vanaf 14.00 uur open.
Deze middag hoopt onze burgemeester een lezing te komen houden met als thema
‘Wat en hoe is het ambt van een burgemeester en hoe word je burgermeester?
De PCOB is een bond om de belangen van senioren te behartigen, zowel plaatselijk
als provinciaal en landelijk, vooral in deze tijd heel belangrijk. Ook komen wij
maandelijks een middag gezellig bij elkaar rond een bepaald thema, o.a.
ontspanning, informatie, cultuur, vorming en toerusting.
We hopen weer op een goede opkomst, alle leden en ook belangstellenden zijn van
harte welkom!
Het bestuur

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe

Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 13 januari starten we het nieuwe jaar met een informatieve avond.
Gesien IJzerman uit Heerde geeft ons adviezen voor een goede leefstijl voor onze
gezondheid.
De avond is in gebouw Antenne en begint om 19.30 uur.
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. J. Overbosch, tel 614364

Ouderencontactmiddag
Na een gezellige Kerstviering met medewerking van Ds. Lampen en met prachtige
zang van Petra Jong, muzikale begeleiding van Daan Dekker, een mooi Kerstverhaal
door Ans Otten en allerlei heerlijkheden, gaan wij op weg naar het nieuwe jaar.
Omdat Ans aangaf na 18 jaar te willen stoppen (waarvoor we haar uitgebreid
bedankt hebben afgelopen keer), komt vanaf januari Els Boelhouwer ons team
versterken.
Hopelijk heb je het bij ons naar je zin, Els! Heel fijn dat je het wilt overnemen!
Wij zien u graag op woensdag 13 januari om 1430 uur in gebouw Antenne voor een
middag over ‘Bevers in het IJsseldal’.
Vriendelijke groet, Martha Pronk (615254), Helga Potappel (627270)
en voor vervoer kunt u bellen met Mevr. Bijsterbosch (661617).
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Zondag 20 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. M. van Beusichem, Hattem
Ds. J.H. van Osch, Vaassen
Ds. C.E. Lavooij, Vaassen
Ds. A. van Herk, Hasselt
Ds. E. van den Noort, Emst

Donderdag 24 december
Kerstnachtdienst
Grote Kerk
22.00 uur Ds. S. Zitman
Goede Herderkerk 22.30 uur Ds. B. Lampen
Vrijdag 25 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
Sionskerk
9.20 uur

1e Kerstdag
Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje

Zaterdag 26 december
2e Kerstdag
Sionskerk
9.30 uur Dr. T.E. van Spanje
Zondag 27 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Dhr. M. Molenaar, Epe
Ds. L.M.W. Karels, Hattem
Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk
Ds. J. Niesing, Lienden
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Donderdag 31 december
Grote Kerk
19.00 uur
Goede Herderkerk 19.30 uur
Sionskerk
19.30 uur
Vrijdag 1 januari
Sionskerk
Zondag 3 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 10 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Oudejaarsdienst
Dr. H. Vreekamp
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje

Fijne feestdagen en veel geloof, hoop en liefde
in het nieuwe jaar

10.00 uur Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. A.M. van de Wetering in RBK
Ds. M. Maas, Veenendaal
Ds. J. Niesing, Lienden

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. A. Priem, Bunschoten
Niet bekend
Dr. T.E. van Spanje

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 9 januari.
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 30 januari, vervolgens na 4
weken, vóór zaterdag 27 februari.
Emailadres: kerkblad@regenboogkerk.nl ie. 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.
Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl

Bijz. dienst in RBK

GEBOUW ANTENNE
Za
Ma
Di

19 dec
4 jan
5 jan

Za
Di

9 jan
12 jan

Woe

13 jan

Do

14 jan

Exspecto
18.45 uur
Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
19.45 uur
To You
20.00 uur
Michacursus
18.30 uur
Exspectobestuur
19.45 uur
Moderamen
19.30 uur
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Protestants Christelijke Ouderen Bond
Wonen, werk en welzijn. Landelijk en lokaal inspraak.
Hulp bij Belasting aangifte, klantkortingen.
In ethische kwesties een helder standpunt.
Lid worden, vragen?
Lokaal: 0578-621121
Landelijk: 038-4225588
www.pcob.nl
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