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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.
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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 15 mei
Pinksteren
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Rene Draaier en Esther Robbertsen
oppasdienst : Berdien Visser en Marlinde de Jonge
Eerste collecte
: Jeugdwerk Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Zending

Zondag 22 mei
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Margreet/Anniek de Jonge en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Bert van de Ven en Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Kerk in Actie

Zondag 29 mei
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Bianca van´t Hul en Annelies
Proper jr.
oppasdienst : Aleksandra Mol en Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
19.00 uur
Ds. S.H. Muller
Taizé-viering

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ ________________________________
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Zondag 15 mei vieren we Pinksteren. Zoals Jezus beloofd heeft bij zijn Hemelvaart
ontvangen de leerlingen De Heilige Geest. Om dit tastbaar te maken zijn er tekenen
(Handelingen 2) wind en vuur! Deze keer ligt het accent in de dienst op het vuur.
Thema is: ‘Uitgeblust?’ Mensen die te lang onder grote druk leven voelen zich leeg
en uitgeblust. Ze hebben geen energie meer, geen levenslust. Ook in de kerk kan
ons dit overkomen als we ons enorm inzetten en toch geen resultaat zien. Kan de
Geest ‘ het vuur’ weer terug brengen. Wat kunnen wij daar zelf aan doen?
Zondag 29 mei lezen we één van de tien geboden: maak geen godenbeelden, kniel
voor hen niet neer!
Dat is het unieke van onze God: we kennen hem niet van de beelden, maar van zijn
woorden. In Handelingen 17 lezen we hoe Paulus die God ‘waar geen beeld van is’
verkondigt aan de Grieken. Dat valt nog niet mee.
Vandaag leven we in een tijd waarin visuele communicatie de taal opzij drukt. Wat
betekent dat voor ons geloof in God?
TAIZÉ-viering op zondag 29 mei
Op zondagavond 29 mei om 19.00 uur organiseert de liturgiecommissie van de
Raad van Kerken te Epe een gebedsdienst in de geest van Taizé, in de Grote Kerk.
De voorganger is Sjoerd Muller. Deze Taizé gebedsdienst is een meditatieve viering
rondom gebeden, Bijbellezingen en liederen. De liederen die gezongen worden
komen alle uit de Taizé-traditie. Deze prachtige liederen zijn meerstemmig en in
verschillende talen en liggen gemakkelijk in het gehoor.
Iedereen die ook nog de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor,
dat voorafgaande aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor
staat onder leiding van Inger Heij.
Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven, via i.heij@live.nl. Graag vermelden
bij welke stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan, alt, tenor of bas.
Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd worden voor koffie / thee en
soep. Gevraagd wordt om zelf brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden
in 'Antenne', achter de Regenboogkerk. Na de pauze wordt in de Grote Kerk nog
even ingezongen.
We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op velen die de
gebedsdienst mee willen vieren
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Toelichting bij de collecten

Zondag 15 mei
e
1 collecte: Jeugdwerk Regenboogkerk
Doordeweeks en in het weekend vinden er veel activiteiten plaats voor onze jeugd.
Ook het kamp in juni staat weer voor de deur. Maar met alleen de inzet van veel
gemeenteleden komen we er niet. Er is eenvoudigweg ook wat geld voor nodig.
Helpt u mee om de activiteiten voor onze jeugd draaiende te houden en ze zo ook
betrokken te houden bij onze kerk? Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
e
2 collecte: ZWO
Zondag 22 mei
e
1 collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO
Zondag 29 mei
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO

Du nimmst den Ballast und schmeisst ihn weg, es lebt so viel besser mit leichtem
Gepäck…”. Het lied gaat nog verder, en als ik het goed versta gaat het ook nog over
onze ziel, waar zich in de loop der jaren ook zoveel ophoopt dat er niet thuis hoort.
Kan iemand een Nederlandse versie uitbrengen?
Het is een lied met een boodschap! (Silbermond ‘Leichtes Gepäck’)
In de Bijbel staat ook een tekst over een opgeruimd huis (Matt. 12). Het wordt vaak
na Pinksteren gelezen. Jezus wil zijn hoorders erop wijzen dat opruiming houden
nog maar het begin is. Iedereen heeft wel eens zo’n vlaag van ‘en nu gaan we het
anders doen’. Maar dan? Als er dan geen bezieling is, geen geestdrift, als het huis
schoon maar leeg is, dan keren de oude demonen weer terug en wordt de
puinhoop groter dan ooit… Goede zaak, dat het een paar weken na mijn opruiming
(nog niet voltooid) Pinksteren wordt…
Wie iets anders wil doen, al is het maar zijn huis netjes houden, laat staan de
wereld van veel rommel en narigheid ontdoen, die moet niet alleen in actie komen.
Die mag bidden om de Geest van God, die ons wil helpen de aarde leefbaar te
houden in het spoor van Jezus. Weg met de zonde, weg met het kwaad, weg de
puinhopen van een gebroken wereld. Kom binnen, nieuw leven, nieuwe schepping,
nieuwe toekomst…
Oude gewoontes en oude spullen krijg je wel weg. Vernieuwing komt alleen van
onze Schepper!
AMvdW

Ontspullen
Voorjaarsvakantie. Ik sta in de boekhandel. Iemand kijkt over mijn schouder naar
het schap. ‘Hé, daar ligt dat boek over ontspullen, X kreeg dat laatst voor haar
verjaardag’. Ik denk bij mij zelf: daar heb ik geen boek voor nodig, ik ben al volop
bezig. Geen betere bezigheid in het voorjaar dan puinruimen! Dozen vol verdwijnen
naar de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Zakken worden gevuld met
kleding waar ik ooit iets in zag, of ooit in paste… Als ik nou voortaan ook nog
duurzamer inkoop, ben ik helemaal van deze tijd.
Er is zelfs een lied over ontspullen. U begrijpt: dat was mijn lijflied, deze vakantie.
Het is alleen wel in het Duits. Dat is niet erg, Duits is een prachtige taal, als u het mij
vraagt, maar ik heb alleen maar flarden tekst opgevangen en hoop dat ik het een
beetje correct weergeef ‘Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% davon nicht brauchst.

Wist u dat…………………………….
.. De Elisabeth (bode) weer in ons midden is?
.. Jan (Quintus) Zwart ambassadeur is van Elisabeth?
.. Onlangs het thema “Muziek” werd besproken?
.. Mediteren over Psalm 150 heel inspirerend was?.. Effect van muziek op ziel, geest
en lichaam, geloof, hersenen en geheugen werd behandeld?
.. Elisabeth al lang niet meer is dat “blaadje van toen”?
.. Elisabeth uitgegroeid is tot een modern pastoraal magazine?
.. Elisabeth onderwerpen belicht die mensen van vandaag bezighouden?
.. Op een manier waarop u en ik rijker worden?
.. Een blad voor hart, ziel en lichaam, waar u heel veel aan kunt hebben in uw
geloofsleven?
.. Elisabeth levensvragen van gewone mensen belicht, zoals:
…………………………….Hoe vind ik geluk;
…………………………….Onbezorgd leven;
…………………………….Op een gezonde manier een meningsverschil uitpraten;
…………………………….Hoe bereid ik mij voor op de dood;
…………………………….Andere mensen troosten;
…………………………….Opnieuw beginnen, enz.
Anneke de Groot
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Nacht van Gebed
In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 Mei houden de gezamenlijke kerken van
Epe en Emst de Nacht van Gebed. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om (een
deel van) deze avond en nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde
christenen.
De nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors en zij verstrekken de
materialen waarmee wij werken tijdens de Nacht van Gebed. We gaan die avond en
deel van de nacht met behulp van filmpjes en voorgeschreven gebedspunten
bidden voor vele landen, zoals Syrie, Noord-Korea, etc.
Kom samen met ons bidden en versterk de vervolgde christenen op:
Datum : Vrijdag 27 - Zaterdag 28 Mei 2016
Plaats : Sionskerk, Asseltseweg 6, Epe
Tijd
: 20.00 uur - 02.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
U kunt ook een deel van de avond/nacht bijwonen en ieder tijdstip binnenlopen en
deelnemen. Heeft u/jij vragen, neem contact op met één van onderstaande leden
van de werkgroep.
Namens Werkgroep NvG Epe en Emst
Grote kerk
- Margriet Jacobs (tel 688341)
Goede Herderkerk
- Nely Kroes (tel 621057)
Regenboogkerk
- Liesbeth van Bolhuis (tel 629454)
Sionskerk
- Alfred Tekelenburg (tel 629654) en Erik van Beest (tel
615356)
Herv.Kerk Emst
- Elbert de Weerd (tel 06-13456651) en Arco van Triest
(tel 661155)

Kinderkamp 24-25-26 juni
Wij gaan op zomerkamp!
Dit jaar is het van vrijdagmiddag 24 juni tot zaterdagmiddag voor de groepen 6,7 en
8. Vanaf zaterdagmiddag tot zondagmiddag voor de jongste kinderen tot en met
groep 5.
Zet de datum vast in de agenda, zodat we weer een super leuk, druk en gezellig
kamp kunnen beleven!
Je mag je ook al opgeven bij jeugdouderling@regenboogkerk.nl.
De tieners gaan dit jaar iets anders doen, dat kun je hieronder lezen.
Tot dan!

UITNODIGING
Hoi Tieners, adolescenten, ofwel, iedereen van ongeveer 12 tot ruwweg 21, maar
als het ietsje ouder is, is het ook niet snel een probleem denken wij.
3 nieuwtjes: goed nieuws en slecht nieuws…
1. Goed nieuws: jullie zijn tóppers, fijne, leuke, waardevolle mensen, hard op
weg om grote mensen te worden én dan zijn jullie óók nog lid van de
Regenboogkerk: hoe leuk is dát!
2. Slecht nieuws: er wordt dit jaar voor jullie géén kamp georganiseerd….
3. Vanwege 1 en 2 willen we jullie graag uitnodigen om actief, gezellig, buiken gedachte- vullend bij elkaar te komen op zaterdag 2 juli. Gedachten die
bij ons opkwamen in de voorbespreking waren bijvoorbeeld: paintballen,
bungeejumpen, hanggliden, barbecue, een optreden van Nielson, kopje
koffie of limonade <met prik ! ! !>etcetera.
Nou zullen we waarschijnlijk om budgettaire redenen enkele van
bovenstaande voorstellen moeten schrappen, maar feit blijft dat jullie
zaterdag 2 juli vanaf 14.00 tot ongeveer 22.00 ?? uur alvast in jullie agenda
kunnen blokkeren.

Hoi kids van groep 8
Er gaat de komende tijd heel wat gebeuren in jullie leventje, afscheidsfeestje van
school, juffen en meesters gedag zeggen, maar ook overstappen van de
kinderdienst naar de tienerdienst.
Je hoort dan bij de tieners en daar is ook een andere dienst voor.
Op zondag 3 juli zal het op een feestelijke manier gaan plaats vinden, dus zorg dat
je er allemaal bij bent! Tot dan!
7

Meer info volgt, houdt deze Antenne / je mail in de gaten!
Vriendelijke groet van de kamp vervangend – feest – commissie,
Michiel, Nienke en Edwin.
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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.
Kerkauto
De zoektocht naar een goede organisator voor de inzet van de kerkauto heeft
resultaat opgeleverd! Coos Paulusma zorgt er met een enthousiaste en betrokken
groep gemeenteleden voor dat degenen die niet in de gelegenheid zijn zelfstandig
naar het kerkgebouw te komen, de diensten toch kunnen bijwonen. Mocht u
hiervan gebruik willen maken of vragen hebben over deze ondersteuning dan kunt
u contact opnemen met Coos op telefoonnummer 0578-628432.
Evert Jan Kasteel
Opbrengst gereedschap rommelmarkt en de talententent Goede
Herderkerk
De opbrengst van de gereedschappenactie op de rommelmarkt van de
Goede Herderkerk heeft dit jaar een bedrag opgebracht van € 842.00
en de talententent heeft hieraan nog eens € 284.00 mogen toevoegen. 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 hier aan mee hebben gewerkt hartelijk
bedanken voor het vele werk en hun inzet voor onze Z.W.O..
Hiermee kunnen we weer een mooi bedrag toevoegen aan ons project: SCHOON
DRINKWATER IN MAAI MAHIU IN KENIA EN MATERIAAL ZONDAGSCHOOL
WEESHUIS..
Namens de Z.W.O. Greetje Vrieling

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 0226121577 t.n.v.
Regenboogkerk inzake Blad Antenne.
(let op: de vorige keer is nog een aantal keer overgemaakt op het oude
rekeningnummer, vermoedelijk omdat deze nog, bij internetbankieren, in uw
'adresboek' staat?)
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Beraadsgroep Financiën en Beheer

Verjaardagsfonds
Bent u binnenkort jarig?
Dan kan het haast niet anders of er komt iemand van het verjaardagsfonds bij u aan
de deur. Het verjaardagsfonds is jaren geleden opgericht. Het idee was dat de jarige
vast wel een goede bui had en wel wilde trakteren. Niet op gebak, maar op een
bijdrage aan een goed doel.
Nou dat klopte.
De vrijwilligers die bij u aan de deur komen hebben met hun prachtige werk al heel
veel geld opgehaald. Het laatste wapenfeit is de bijdrage van dit fonds aan de
aanschaf van de vleugel in de kerk. Maar liefst € 8.660,00 heeft dit fonds
bijgedragen. Het nam daarmee 75% van de totale kosten voor zijn rekening.
Vanuit het fonds worden zaken aangeschaft die niet in de normale begroting
opgenomen worden. De extraatjes dus.
Op dit moment wordt er gespaard voor de aanschaf van een nieuwe vouwmachine.
Met die vouwmachine (€ 1.100,00) kunnen de mensen van de drukkerij het
drukwerk keurig gevouwen afleveren. Denkt u maar eens aan het gemeenteboekje
etc. etc.
De oude vouwmachine heeft vele jaren dienstgedaan maar heeft het begeven. Een
nieuwe machine is zeer nodig.
Dus; bent u binnenkort jarig.......?
Beraadsgroep Financiën en Beheer

PCOB afd. Epe, Emst en Oene
De PCOB wil zijn seizoen 2015 / 2016 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 25 mei 2016, vanaf 10.00 uur hartelijk welkom, even naar de markt in
Epe en daarna naar de ‘Midddenstip’.
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U hoeft zich hiervoor niet op te geven, gewoon gezellig binnenlopen en
aanschuiven of buiten op het terras erbij gaan zitten.
Het bestuur

Diaconaal jaar of vakantievrijwilliger in de Herberg
Diaconaal jaar
Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog geen baan?
Heb je vragen over de manier waarop jij je leven wilt inrichten en wil je even een
break nemen? Weet jij nog niet wat je wilt gaan studeren? Wil jij je een jaar
inzetten voor mensen die het moeilijk hebben? Werkervaring en levenservaring
opdoen? Dan zou een diaconaal jaar bij de Herberg wel eens heel goed bij je
kunnen passen. Een diaconaal jaar loopt van september tot en met juni.
Vakantievrijwilliger
Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere manier
doorbrengen? Er liggen allerlei taken op je te wachten, zoals huishoudelijk werk,
receptiewerk en verzorgen van de broodmaaltijden. Je overnacht in het Koetshuis
van de Herberg en je werkt samen met 4 andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je
samen met een vriend of vriendin op.
Wat is de Herberg?
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in Oosterbeek, waar mensen
die veel zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes weken verblijven. De
Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen.
Door gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen worden
gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op God (opnieuw) te
vinden. Staf en vrijwilligers willen zich, in navolging van Jezus Christus, voor hen
inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de Herberg. In juli en augustus
worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg
(www.pdcdeherberg.nl) onder ‘vrijwilligerswerk’ Wil jij je direct aanmelden? Stuur
een mail aan vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, gebruik het aanmeldformulier op
de website of bel 026-3342225.
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ORGELCONCERT STICHTING MEERE-ORGEL GROTE KERK EPE 2016
Beste allemaal,
Klaas Stok speelt het orgelconcert op donderdag 26 mei 2016
om 20:00 uur op het Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe.
Erg onder de indruk van Klaas Stok van zijn kwaliteiten o.a. als dirigent van de
Matheus passion in de Bergkerk in Deventer, ontdekte Ane dat hij ook fantastisch
orgel speelt. We belden hem op en hij wilde graag komen spelen. Klaas Stok is
(stads)organist in Zutphen en bespeelt daar het beroemde Bader orgel in de St.
Walburgiskerk.
Klaas geeft veel concerten en zijn CD met Bachwerken kreeg een 10 in het blad
Luister.
Voor nieuwsgierigen is orgelwerk van hem te horen via
http://www.klaasstok.nl/audio.html
We kijken uit naar een mooi orgelconcert op 26 mei 2016.
Hartelijk welkom allemaal, we hopen op een goede opkomst.
Mis het niet met deze fantastische muzikant!
Klaas Stok speelt werken van o.a. Jan Pieterszoon Sweelinck,
Samuel Scheidt, J.S. Bach en hij improviseert.
Agenda orgelconcerten 2016 Grote Kerk Epe
30 juni Martin Mans Woerden.
29 september Sander van Marion Scheveningen,
jubileum-60 jaar organist.
27 oktober Gerrit Christiaan de Gier IJsselstein.
De orgelconcerten zijn op donderdag beginnen om 20:00 uur en de toegang is
€ 7,50.
Met muzikale groet namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder
Stichting tot Behoud van het Meere-orgel Grote Kerk Epe www.meereorgelepe.nl
bank: NL41 RABO 0317 5944 86
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Eindexamen!
Het is weer zover: de jongeren in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs
doen eindexamen.
De gemeente van de Regenboogkerk wenst jullie heel veel sterkte en hoopt op
goede resultaten. Maar wat er ook uitkomt: we hopen en bidden dat jullie stap voor
stap je weg in het leven zult vinden!

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 15 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Maandag 16 mei
Sionskerk

Zondag 22 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 29 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

09.30 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.20 uur
18.30 uur

Mw. Ds. C.M. v.d. Leek, Vaassen
Ds. B. Lampen, m.m.v. To You
Ds. K. de Graaf, Kallenkote
Dr. T.E. van Spanje
Dr.T.E. van Spanje

9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mw. A. Schaafsma
Ds. W.G. Sonneberg, Ede
Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld
Dr. T.E. van Spanje

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mw. Ds. C.M. v.d. Leek, Vaassen
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. R.W. van Mourik, Elburg
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GEBOUW ANTENNE

Di

17 mei

Do
Di

19 mei
24 mei

Do
Vr
Za

26 mei
27 mei
28 mei

Di

31 mei

Wo
Vr

1 juni
3 juni

Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Kerkenraad
To You
Sectie 1 beraad
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Musicalteam
Mantelzorgbijeenkomst
Exspecto

8.30 uur
9.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
8.30 uur
9.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
18.30 uur

Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
Diaconale Beraadsgroep
Heerlijckheid

8.30 uur
9.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.00 uur
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 28 mei.
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 18 juni, vervolgens vóór
zaterdag 9 juli.
Email: 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.
Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl
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