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Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)
De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks
blauwe bonnen van
€ 1,00
kaart kost € 20,00
oranje bonnen van
€ 0,75
kaart kost € 15,00
witte bonnen van
€ 0,30
kaart kost € 6,00
Bij bestelling a.u.b. aangeven welke kleur u wenst.
Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780
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Zondag 17 juli
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Jongerendienst : Elize de Mots
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Esther Robbertsen
oppasdienst : Berdien Visser en Marit Jong
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Zending
Zondag 24 juli
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Mirjam Bakker en Nienke Paulusma
oppasdienst : Bert van de Ven en Elise Jong
Eerste collecte
: Gevangenenzorg Nederland
Tweede collecte
: ZWO – Project Kenia
Zondag 31 juli
09.30 uur
Dhr. Martin Boon, Barneveld
kinderdienst : Rene Draaier en Elize de Mots
oppasdienst : Aleksandra Mol en Ruth Poort
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO – Kerk in Actie
Zondag 7 augustus
09.30 uur
Mw. Rieneke van Ginkel, Baarn
kinderdienst : Nienke Paulusma
oppasdienst : Mirjam Gosseling en Marlinde de Jonge
Eerste collecte
: Leger des Heils
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
Zondag 14 augustus
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Elize de Mots en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Marjo Menning en Daniëlle van Henten
Eerste collecte
: Gevangenenzorg Nederland
Tweede collecte
: ZWO - Zending
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Zondag 21 augustus
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
jongerendienst: Edwin van de Vosse
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Margreet/Anniek de Jonge
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Carmen Witteveen
Eerste collecte
: Jeugdwerk Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat

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

Op zondag 17 juli lezen we over Kaïn en Abel. De oudste ziet in zijn jongere broer
een concurrent.
Hij slaat hem dood, als een vijand waarvan je je moet zien te ontdoen. Jezus keert
de zaken om: heb je vijanden lief. Zelfs al heeft hij dat niet verdiend, hij is tenslotte
niet voor niets je vijand. Toch moeten we hem lief hebben als een broer.
Onmogelijk? Het is de enige weg naar vrede. De weg naar Gods rijk, het ‘Koninkrijk
van het onmogelijke’.
Op 21 augustus hoop ik weer bij u voor te gaan, voor overige voorgangers zie de
Rubriek kerkdiensten.
In drie achtereenvolgende diensten zullen we lezen over Koning Salomo. We horen
over zijn wijsheid, zijn geloof en zijn rijkdom. Het drieluik begint met 1 Koningen 3.
Salomo mag van God vragen wat hij wil en hij vraagt om wijsheid, zodat hij zijn
werk als koning in Israël goed kan doen. Maar wat is wijsheid?
Tenslotte vertel ik u alvast dat we op zondag 28 augustus Heilig Avondmaal zullen
vieren, maar over die dienst meer in het nummer na de zomervakantie.
AMvdW
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Toelichting bij de collecten

Zondag 17 juli
e
1 collecte: Diaconie Regenboogkerk
e
2 collecte: ZWO – Zending
Zondag 24 juli
e
1 collecte: Gevangenenzorg Nederland
e
2 collecte: ZWO – Project Kenia
Zondag 31 juli
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
e
2 collecte: ZWO – Kerk in Actie
Zondag 7 augustus
1e collecte: Leger des Heils
2e collecte: ZWO - Werelddiaconaat
Zondag 14 augustus
1e collecte: Gevangenenzorg Nederland
2e collecte: ZWO – Zending
Zondag 21 augustus
1e collecte: Jeugdwerk Regenboogkerk
De kinderen gaan weer naar school en ook het jeugdwerk start weer langzaam op.
Het komende jaar staan er weer veel activiteiten voor onze jeugd op de agenda. De
inzet van vele gemeenteleden in tijd is waardevol. Als we dit aanvullen met geld om
bijvoorbeeld aan materialen te kunnen komen, dan kan er een mooi programma
samengesteld worden. Deze collecte bevelen wij daarom van harte bij u aan.
2e collecte: ZWO – Werelddiaconaat
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Het Verenigd Koninkrijk
Toen de Britten naar de stembus gingen lag ik daar niet van wakker. Uiteraard
zouden ze er voor kiezen om in de Europese Unie te blijven. Samen sta je sterker,
en dat lijkt mij op dit moment wel nodig. Alleen al de opvang van vluchtelingen
vraagt om een gezamenlijk optrekken. Dat dit onderwerp ook onrust oproept bij de
bevolking, maakt die noodzaak alleen maar groter. Na een heerlijke nachtrust
volgde een wreed ontwaken: de meerderheid had ‘ Leave’ gestemd, vertrekken.
Serieus? Veel jonge Britten konden het zelf ook niet geloven. Een verenigd
koninkrijk bleek plotseling verdeeld tot en met…
De BBC bracht dit prachtig in beeld: een familie werd uitgenodigd in een
personenauto plaats te nemen.
Vader en moeder, tegen de zeventig, namen plaats op de achterbank. Hun zoon,
een veertiger, naast de chauffeur. Vader had voor vertrek gestemd en was nog
helemaal in de overwinningsroes. Eindelijk zou hij weer trots kunnen zijn op zijn
land. Eindelijk zouden geldverslindende projecten worden gestopt, zoals de aanleg
van een nieuwe landingsbaan bij het vliegveld. Zoonlief plofte voorin bijna uit
elkaar, maar pa, dat is juist zo belangrijk voor de toekomst, snap je dat nou niet.
Moeder was in tranen. Eenmaal uitgestapt volgde gelukkig wel een omarming…
Gibraltar kwam een paar dagen later in beeld, dat wonderlijke stukje Engels
grondgebied, waar ik twee jaar geleden nog Fish & Chips heb gegeten. (Alleen chips
feitelijk). Vertrekken leek de mensen rampzalig, hun hele economie dreef op de
verbondenheid met Europa. Zouden Spanjaarden dan nog wel die Fish en Chips
komen bakken? Schotland begon te dromen over zelfstandigheid, en Noord- Ierland
aan vereniging met de rest van het eiland… En wat niemand verwacht had:
plotseling vertelden emigranten in Groot-Britannië dat ze met ‘hate crimes’ te
maken kregen: discriminatie op grond van hun afkomst. Maak dat je wegkomt,
werd hun nageroepen, ook als ze er geboren en getogen waren.
Zo makkelijk is het blijkbaar een koninkrijk uit elkaar te doen vallen. Maken mensen
zich zorgen over de toekomst, dan kijken ze niet verder en gaan op hun gevoel af.
En dat gevoel wordt vaak gevoed door eigen belang. Nu gaat het mij niet om het al
dan niet goed functioneren van de Europese Unie, dan zou ik dit niet in uw kerkblad
schrijven. Het gaat mij om iets heel anders.
In de bijbel lees ik dat het Koninkrijk van God alle landen en naties zal verenigen. In
het boek Openbaring zien we de volken optrekken naar het nieuwe Jeruzalem. Niet
het oude, dat een omstreden stad is. In de nieuwe, symbolische stad, woont God bij
de mensen. Als dat geen verrassing is! De allergrootste kloof is gedicht.
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Ook het Lam woont er, aanduiding voor Jezus. Hij weet als geen ander dat wij niets
van vreemdelingen moeten hebben. Hij was het zelf, vreemdeling en bijwoner, net
als zijn volk. Maar ook daar was hij niet welkom. Hij leed daaraan, maar gaf ook het
antwoord. Hij leerde ons lief te hebben. ‘Alleen liefde kan verenigen zonder te
vernietigen’ las ik ergens. Dat is het geheim van Gods Koninkrijk. Onze identiteit
blijft daar behouden, dat is belangrijk. Hier is geen ‘leave’ nodig om voor jezelf op
te komen. Hier is plaats voor ons en voor de ander.
Ik weet niet wat de toekomst voor de Britten zal brengen. Toevallig ga ik er dit jaar
naar toe op vakantie, en ben benieuwd of ik daar nog iets te weten kom. Maar ik
ben blij dat ik ook verder kan kijken en weet van het bijbels perspectief, Gods
verenigd koninkrijk. Het geeft mij moed in een verwarrende tijd.
AMvdW
Vakantie Ds. van de Wetering
Vanaf maandag 18 juli heb ik vier weken vakantie. Collega Muller is dan weer terug
en te bereiken via de telefoonnummers voor in dit blad. Vanaf 15 augustus kunt mij
weer bellen of mailen.

Vooraankondiging startzondag “Binnenstebuiten’ op 25 september 2016
Mensen in de kerk zien te krijgen… dat valt niet mee! Kerkmensen de kerk úit zien
te krijgen, dat moet toch lukken!?
Startzondag vindt dit jaar plaats op de zorgboerderij van Zwier van der Weerd in
Oene. Hij vertelt over zijn passie, het samenwerken met mensen die meer zorg
nodig hebben dan anderen.
In het programma na de dienst kunnen we een kijkje nemen op de boerderij. Ook
kunnen andere gemeenteleden iets van zichzelf laten zien. Waar geloven ze in?
Waar lopen ze warm voor?
Op het terrein van Zwier zal een grote tent (10 x 30 meter) neergezet worden.
Wilt u deze zondag 25 september tot een uur of twee ’s middags in uw agenda
reserveren?
Wij zijn druk doende om de plannen voor het programma om te zetten in concrete
acties en een aantal mensen zal door ons worden benaderd om samen diverse
zaken te organiseren.
Toch even praktisch:
Voor het opzetten van de tent op zaterdag 24 september willen we graag gebruik
maken van de diensten van een zestal jongens en mannen, die ook op
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zondagmiddag weer helpen met het afbreken van de tent. Dit gebeurt uiteraard
onder leiding van de verhuurder van de tent. Mensen die ons daarbij willen helpen
worden verzocht daarover contact op te nemen met Coos Paulusma, bij voorkeur
door het sturen van een email naar cpa@2call-it.nl. Wij houden u op de hoogte van
verdere ontwikkelingen.
Dineke van de Wetering en Coos Paulusma

Terugkijkend op het Unieke kinderkamp, kunnen we constateren dat het weer een
heel geslaagd weekend is geweest! Het weer viel alles mee, tussen de buien door
konden er bosspelen gedaan worden, kikkers gezocht worden en allerlei andere
activiteiten gedaan worden.
Het thema was dat iedereen Uniek is zoals hij door God geschapen is en dat we er
mogen zijn, zoals we zijn!
De rode draad was een verhaal over de schat die gevonden moest worden door vier
verschillende dieren met ieder hun eigen karakter.
Kinderen konden zichzelf soms herkennen in de wijze waarop een dier zijn
zoektocht invulde. De spelen en knutselwerkjes waren op dit thema gebaseerd. Er
werd gezongen bij de gitaar en ‘s avonds was er natuurlijk ook een kampvuur.
Er werd een hoop plezier gemaakt en de leiding heeft veel werk verzet om het
iedereen naar de zin te maken.
Kinderen en leiding, heel hartelijk dank voor jullie enthousiasme, jullie waren top.
Tot volgend jaar!
Nienke Paulusma
Uitnodiging voor extra opentuinmiddagen
T.b.v. het jaarproject van de gezamenlijke ZWO-commissies:
Schoon drinkwater in Maai Mahiu in Kenya en materiaal voor de
zondagsschool.
Wij nodigen u van harte uit voor de extra Opentuinmiddagen. Openingstijden: elke
vrijdagmiddag van de maanden juli en augustus, van 13.00 tot 17.00 uur.
Waar? Bij de familie Scheer aan de Eekweg 2 te Epe. (t.o. Heerderweg 55),
Telefoonnummer: 05678-627546.
Van de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage voor ons project gevraagd.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Tot ziens op onze Opentuinmiddagen!
De gezamenlijke ZWO-commissies
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Gezocht: bezorger voor gemeenteblad Antenne
Een van onze trouwe bezorgers van ons gemeenteblad Antenne stopt ermee. Wij
zijn daarom op zoek naar een vervanger. Het bezorggebied is Hoge Weerd en
omgeving.
Lijkt het je leuk om, tegen een leuke vergoeding, jouw steentje bij te dragen aan het
kerkenwerk, mail of bel mij:
kastland@dds.nl of 0578-628238 (na 18:00 uur)

Open Orgeldag Epe 10 september
Op 10 september - op de open monumentendag – is er de jaarlijkse Open Orgeldag
Epe in de Grote Kerk. Ieder die het Meere-orgel eens wil bespelen is van harte
welkom.
Aanmelden s.v.p. bij openorgeldagepe@gmail.com
De kerk is open vanaf 10 uur, om 16:00 uur is er een vrij toegankelijk orgelconcert.
Orgelconcerten 2016 Grote Kerk Epe.
29 september Sander van Marion Scheveningen, jubileum- 60 jaar organist.
27 oktober Gerrit Christiaan de Gier IJsselstein.
De orgelconcerten zijn op donderdagom 20:00 uuren de toegang is € 7,50.
Met muzikale groet, namens de Stichting Meere-orgel,
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Bert Kasteel

ORGELCONCERT STICHTING MEERE-ORGEL GROTE KERK EPE 2016
In juli en augustus zijn er geen orgelconcerten. Wel zijn er marktdagorgelbespelingen en zomeravondzang met solisten. We geven de juiste data nog
een keer.
Zomerzangavonden 13, 27 juli en 17 aug 2016 om 20:00 uur Grote Kerk Epe
Een uurtje samen geestelijke liederen zingen bij het Meere-orgel en met
tussendoor een muzikaal intermezzo met div. muzikanten.
Organisten Herman Dalhuisen en Ane Mulder begeleiden de samenzang.
Op 13 juli* mmv Piano: Tess Schut, Elias Overbosch, Lesly Chen en Viool: Thomas
Mudde.
Op 27 juli mmv Bas-bariton Zwier van der Weert en Ane Mulder piano
Op 17 aug* mmv Piano: Charlotte Commeis, Manon Eilander en Joey Hofman
* Allen leerlingen van Herman Riphagen, piano en Silvia van Amerongen, viool.
Marktdag-orgelbespelingen elke woensdag juli en augustus 2016 11:00 en om
12:00 uur
door een van onze organisten uit de regio. Vrije inloop. De orgelbespeling duurt een
half uur.
juni: 6-Roelie Muller, 13-Egbert Dijkgraaf, 20-Jan van Garderen, 27-Ane Mulder.
Aug: 3-Lulof Dalhuisen, 10-Theo van Spanje, 17-Johan Smit, 24-Herman Dalhuisen,
31-nnb.
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Rob Favier treedt op bij Mision Amicitia in Nijbroek
Op 21 augustus organiseert de protestantse gemeente te Nijbroek
Mission Amicitia. Dit vindt plaats in de tent waar dat weekeinde het
dorpsfeest Dikke Mik plaatsvond.
Rob Favier, de zingende dominee, komt dan naar Nijbroek!
Wie is Rob Favier?
Rob Favier is al vanaf jongs af aan bezig met muziek. Na zijn studie theologie is hij
actief geworden als christelijk podiumartiest. Rob staat bekend om zijn unieke en
eigenzinnige manier van optreden: een mengeling van liedjes en verhalen, waarbij
hij zijn publiek op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en
de mensen om hem heen. Hij wordt niet voor niets de 'zingende dominee'
genoemd. Rob Favier is authentiek, wordt persoonlijk en maakt hierdoor verbinding
met het publiek.
Uit bent van harte uitgenodigd
Amicitia betekent vriendschap met een ieder. Mission Amicitia staat voor de missie
die we hebben: vriendschap met een ieder en ook met God. Tijdens Mission
Amicitia mag je meezingen, luisteren en elkaar ontmoeten! Iedereen is welkom, de
toegang is gratis en het begint om 19.00 uur.
Kijk ook op www.facebook.com/missionamicitia.
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Zondag 7 augustus
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

GEBOUW ANTENNE
Ma
Vrij

1 aug
5 aug

Oud papier inleveren
Heerlijckheid

van 9.00 – 20.00 uur
18.00 uur

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. W.P. Sarolea, Meppel
Ds. E. Klein Kranenburg, Epe
Dr. T.E. van Spanje
Ds. A. van Herk, Hasselt

Zondag 14 augustus
Grote Kerk
09.30 uur Dhr. M. Molenaar, Epe
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. W.P. Ferguson, Zwolle
Sionskerk
9.30 uur Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje
Zondag 21 augustus
Grote Kerk
09.30 uur Ds. H.J. Zeeman, ‘s Gravenzande
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. E. Kolkert, Ermelo
Sionskerk
9.30 uur Dr. T.E. van Spanje
18.30 uur Dr. J. Broekhuis, Barneveld

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 17 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 24 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 31 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. J.R. Lammers, Beekbergen
Ds. D. van Meulen
Ds. L.C. Talsma, Wapenveld
Ds. A. Visser, Harderwijk

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mevr. Ds. M. Gaastra, Zwolle
Ds. J. Alma, Veenendaal
Ds. J. Boer, Ermelo
Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld

09.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman, Zwolle
Ds. E. Kolkert, Ermelo
Ds. Ch. van der Valk, Apeldoorn
Kand. H.P. Brendeke, Apeldoorn
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 20 augustus.
De daarop volgende data van inleveren: vóór zaterdag 10 september, vervolgens
vóór zaterdag 1 oktober.
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

Het kan zijn dat door een storing in het regenboogkerk-mailverkeer uw kopij niet bij
ons is aangekomen en dus ook niet in deze Antenne is opgenomen.
Onze excuses daarvoor!
De redactie
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