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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 25 december
Eerste kerstdag
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Mirjam Bakker, Elize de Mots
oppasdienst : Bert v.d. Ven,
Carmen Witteveen, Daniëlle v. Henten
Eerste collecte : Kinderen in de Knel – Pakistan
Tweede collecte : Stichting KombijMij, Epe
Project Edukans zie pag.8
Zaterdag 31 december
(nieuwe Liedboek meenemen)
19.30 uur
Ds. S.H. Muller
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO – Project de Glind
Zondag 1 januari
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
tienerdienst : verplaatst naar 8 januari
kinderdienst : René Draaijer, Cariene v.d. Wetering
oppasdienst : Marieke Tjabringa, Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collecte : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
Zondag 8 januari
10.00 uur
Ds. S.H. Muller
tienerdienst : Upstairs in de Goede Herderkerk
kinderdienst : Marjolein Heiligenberg, Esther Robbertsen
oppasdienst : Berdien Visser, Iris Bakker
Eerste collecte : Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden
Tweede collecte : ZWO – Werelddiaconaat
19.00 uur

Ds. A. M. van de Wetering. Samen met GHK in de Regenboogkerk
Ontmoetingsdienst met koor Zeeklank uit Vollenhove
Eerste collecte : de Hezenberg in Hattem
Tweede collecte : ZWO
Na iedere ochtenddienst staat er
koffie of thee klaar.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
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Zondag 25 december is het Eerste Kerstdag. In een feestelijke dienst mogen we de
geboorte van Jezus Christus vieren. “Eer zij God” is dit jaar het thema.
De engelen prijzen God in hun lied, maar waarom eigenlijk? Er is
geen eer te behalen in Bethlehem, het kind dat Zoon van de
Allerhoogste genoemd zal worden, ligt in het stro. Een
armoedige vertoning is zijn geboorte, als we de roze bril even
afzetten. Maar wie verder kijkt ontdekt de grote liefde van God
en beseft: liefde kan zich niet belachelijk maken, hoe diep die
liefde ook moet gaan.
In de dienst zingen jongeren van ‘De Noordgouw’ uit Heerde
enkele Engelstalige kerstliederen, zie de informatie op pagina 9
in dit blad
Vivian Schuur, Marianne Jong, Martin Spiering en Willem
Veldkamp zijn ook muzikaal bij deze dienst betrokken.
Oudejaarsavond
Denk u er aan uw nieuwe Liedboek mee te nemen naar de kerk?
Zondag 1 januari is het Nieuwjaarsdag. Het jaar 2017 begint en eindigt op een
zondag! Dat betekent wekker zetten, slaap uit de ogen wrijven, willen we elkaar
ontmoeten in deze allereerste dienst, die de gebruikelijk Nieuwjaarsbijeenkomst
vervangt, of omvat, zo u wilt.
In de lezingen wordt aandacht gevraagd voor de naamgeving van Jezus, op de
achtste dag van zijn leven, Lucas 2: 21. Welke betekenis heeft die naam voor ons
leven?
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij de koffie de beste wensen mee te geven
voor het nieuwe jaar.

Zondagavond 8 januari: Ontmoetingsdienst
In deze ontmoetingsdienst is het koor ‘De Zeeklank’ uit Vollenhove te gast.
Thema is Oriëntatie.
Wie zijn weg zoekt heeft oriëntatiepunten nodig om de route uit te kunnen
stippelen. Aan het begin van een nieuw jaar is dat een actueel thema.
Hoe gaan we het nieuwe jaar in, en hoe zetten we een koers uit.
In een dienst met veel zang en samenzang komt die vraag aan de orde.
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Toelichting bij de collecten
Zondag 25 december : 1e collecte: Kinderen in de Knel – Pakistan
De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan.
De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in
Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze
kinderen betere leefomstandigheden te creëren. In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen
gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk
beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van
God. Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde
en aandacht te geven die broodnodig is. Door hulp in de vorm van kennis over de
rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel
uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een
plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei.
Kinderen van God, die gezien mogen worden.
e

2 collecte: Stichting KombijMij, Epe
Deze Stichting zet zich in voor mensen die het even niet meer weten. Die, om wat
voor reden dan ook, de draad kwijt zijn, vastlopen of geen overzicht meer hebben.
Vaak helpt het alleen al dat er iemand is die je serieus neemt en naar je luistert.
Soms heb je behoefte aan meer; aan een sparringpartner die je helpt nieuw
overzicht te vinden. Soms wil je er gewoon alleen maar even uit, omdat je niet
meer thuis kunt zijn, omdat de muren op je af komen… Voor al die situaties is er de
Stichting KombijMij. Je kunt bij ons (Liesbeth en Kees van Bolhuis) terecht voor
tijdelijk verblijf, coaching en begeleiding. Om het werk mogelijk te maken heeft de
Stichting KombijMij de steun nodig van diverse vrienden, vrijwilligers en donateurs.
Met deze collecte willen het werk van de stichting van harte ondersteunen.
Zaterdag 31 december

1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO – Project de Glind

Zondag 1 januari

1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
e
2 collecte: ZWO - Werelddiaconaat

Zondag 8 januari

1e collecte: Pit Pro Rege (st. KPPR), Hulp voor helden.

Stichting KPPR is de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en
veteranen. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben
de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan ‘driesterren’ zorg (voor
lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te
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verdedigen en zo nodig te bevechten. Christelijke militairen kunnen in alle
omstandigheden troost putten uit Gods Woord.
Zeker als zij de speciale krijgsmachtbijbel in hun borstzak hebben. Met uw giften
maken wij het mogelijk om deze bijbel gratis te verspreiden.
e
2 collecte: ZWO – Werelddiaconaat
In de avonddienst op 8 januari wordt er tijdens de 1e collecte gecollecteerd voor de
e
Hezenberg in Hattem. De 2 collecte is voor de ZWO.

Waar is het kind?
Ze waren bij elkaar gekomen om zijn geboorte te vieren, familie, vrienden en
buren. Het huis van de jonge ouders werd voller en voller, de stemming zat er goed
in. Toen zei een buurvrouw: waar is de baby eigenlijk, ik heb hem nog helemaal niet
gezien. Ja, het kind, natuurlijk, waar was het kind? De ouders keken elkaar aan: jij
had hem toch… nee jij… Uiteindelijk vonden ze hem in de wandelwagen in de
gang, waar bezoekers hun jassen overheen hadden gelegd, denkend dat de wagen
leeg was….
Feest vieren omdat een Kind is geboren en het Kind vergeten. Ik ben wel eens
bang dat dat op het Kerstfeest niet anders is. Goed beschouwd is dat de schuld van
een christelijke keizer, die lang geleden besloot dat wij midden in de winter de
geboorte van Jezus Christus zouden vieren. Op die manier hoopte hij aan de
midwinterfeesten een nieuwe inhoud te geven. Het licht moest terugkomen, daar
draaiden die feesten om. Was Jezus niet het ware licht van de wereld? Die
boodschap sloot toch prachtig aan bij die oude volksgebruiken?
Jaren later zou Willem Barnard schrijven: “wanneer mensen het meest vatbaar
zijn voor religieuze gevoelens, luisteren ze het minst naar de Schrift”. Die ideale
wintermaand is zo ideaal dus niet om de geboorte van Jezus aan de mensen te
verkondigen. Zo las ik dat men in Kampen (Kampen!?) in een winkelstraat
kerstfeest in Harry Potter stijl gaat vieren, “want dat past zo goed bij de sfeer van
Kerst”. In Harderwijk is ook een veelheid aan activiteiten, waarbij, zo liet men
weten, de kerken ‘niet mogen ontbreken’. Als je er lang over na denkt, is die zin toch
wat merkwaardig!
Hoe kunnen we er voor zorgen dat wij het Kind niet vergeten? Niemand ontkomt
aan de drukte voor kerst, de vele boodschappen, versieringen, activiteiten.
Advent als tijd van bezinning sneeuwt onder in de aanloop naar de feestdagen. Ik
denk dat we de regie zelf in handen moeten nemen.
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Laat iedereen maar vieren zoals hij dat zelf wil, maar zoek een moment om de
boodschap van kerst echt binnen te laten komen. Dat kan alleen, in een stil moment,
waarop je je richt tot God om te ervaren wat Hij ons in Jezus wil schenken. Pak de
bijbel erbij of het Liedboek, lees een tekst of een lied en sta stil bij wat je las. Dit is
voor jou, dit is wat God doet om jouw leven en jouw verleden nieuw te maken. Het
kan ook samen, als echtpaar of gezin, lees Lucas 2 of Johannes 1 en praat er met
elkaar eens over door. De Gezinsbijbel kan daarbij helpen.
Lichtjes en versieringen maken het kerstfeest gezellig. Lekker eten met mensen
die je dierbaar zijn, levert kostbare momenten op. Maar wil je werkelijk Kerstfeest
vieren, zorg dat je het Kind niet kwijt raakt!
Ds. Van de Wetering

Project Noordgouw Edukans
Edukans streeft naar beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Ook waar dit
onderwijs door problemen in een land bedreigd wordt, schiet men te hulp. Zo
wordt er noodonderwijs gegeven in Syrische vluchtelingkampen.
De Noordgouw in Heerde doet ieder jaar mee aan een uitwisseling. Volgend jaar
zullen scholieren uit Nederland naar Malawi gaan. Aandachtsterreinen zijn
levensvaardigheden, kinderrechten en seksualiteit.
Jongeren bedenken projecten om geld bijeen te brengen. Negen van hen zingen dit
jaar kerstliederen en hopen zo geld op te halen. Het zijn Daan Veldkamp, Daan
Biemans, Nina Tuinman, Rachel Spronk, Rianne Kieskamp, Merith van Lohuizen,
Rivka Spijkerbosch en Deborah de Lange.
Dankzij connecties met de Regenboogkerk mogen ook wij van hun zang genieten
tijdens de dienst op Eerste Kerstdag.
Uiteraard laten we ze niet met lege handen naar huis gaan.
Basis Catechese start weer op 31 januari! ( mail 2/12)
We gaan weer verder met acht bijeenkomsten van de basiscatechese.
Dat worden weer leuke avonden met eerst samen lekker eten!
Kinderen van de leeftijd 10 tot en met 13 jaar zijn allemaal welkom.
We gaan weer samen met jullie aan de slag!
Het begint om 18 uur en om 19.30 uur is het dan weer tijd om naar huis te gaan.
De volgende data kun je in de agenda zetten:
31 januari, 7,14 en 21 februari.
7,14,21 en 28 maart.
Ben je er nog nooit bij geweest en toch nieuwsgierig, kom
dan eens kijken hoe gezellig het is!
Groetjes van Mirjam en Nienke
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Kerstmusical 24 december
Al weken wordt er iedere vrijdagmiddag door 30 kinderen heel
hard geoefend voor de kerstmusical “een engel met een B ervoor.”
Het verhaal over een engel die ook een
beetje een bengel is en onverwacht op
aarde tussen de herders belandt. Het
liefst wil ze terug naar haar eigen
engelenkoor, maar dan komt de nacht
waarin er groot nieuws verteld wordt. 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!
*************************************************************

Elke 1e 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- 8309 8859
(sms mag ook/inspreken kan niet/bgg 615 607).
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 6 januari of 3 februari!
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Week van Gebed 2017
Thema 'Jouw hand, mijn glimlach'
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen
en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek
gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving
kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen
inspirerend en verfrissend zijn.
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (15-22
januari 2017).
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen
manier. God verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.
In 2017 staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en 500 jaar
Reformatie.
De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening.
Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft
(vers 14).
De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening.
Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed.
De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee
kanten komt.
Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen
komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed
Christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten rondom de Liefde
van Christus.
Laten we samen bidden! Bidt u mee?
Gebedsuren in Epe:
maandag 16 januari in de Regenboogkerk (Antenne)
woensdag 18 januari in de Goede Herderkerk (Upstairs)
vrijdag 20 januari in de Sionskerk
Steeds van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Van harte welkom!

Nieuw Avondmaalskleed
U heeft het vast opgemerkt…. we maken tijdens de Avondmaalsviering gebruik van
een nieuw kleed en dekservet. In de afgelopen twee jaar is er door bewoners van
de Wendhorst met veel trots gewerkt aan dit nieuwe kleed met Beiersbont.
De dames van de handwerkvereniging hebben het geheel goed uitgemeten, geknipt
en met veel tips het kleed, bestaande uit twee stukken en het dekservet (bestaande
uit drie stukken) in elkaar gezet. Een van de bewoners kon er gedurende het proces
niet langer dan een kwartiertje aan werken en viel vaak in bed in slaap met het
werk nog in haar handen.
De dames van de handwerkvereniging wensen ons veel plezier toe met het nieuwe
kleed en wij bedanken hen uiteraard voor het prachtige resultaat

Kerkbalans 2016 - herinnering
In de brief van de voorzitters van de Kerkenraad en de Beraadsgroep Financiën en
Beheer hebben wij u aan het begin van dit jaar benaderd met de vraag of u bereid
was onze kerkelijke gemeente dit jaar financieel te steunen. Wij zijn blij dat velen
van u hiervoor een toezegging hebben gedaan. Met nog twee weken te gaan is van
de toegezegde €187.061,27 inmiddels €175.745,48 binnen (dit is inclusief de
incasso van december en er van uitgaande dat diegenen die maandelijks zelf
overmaken, dat in december ook weer doen). Alle betalers daarvoor heel hartelijk
bedankt!
Dat betekent dat er nog een bedrag van €11.315,79 openstaat dat wel is toegezegd,
maar nog niet is betaald en dat ergens eerder dit jaar betaald had zullen worden.
Wie nog niet zijn bijdrage zelf heeft overgemaakt, vragen wij dat voor 1 januari a.s.
te doen, zodat we met elkaar ons doel voor 2016 kunnen bereiken en van de Aktie
Kerkbalans 2016 een succes kunnen maken! Wij hopen dat u daaraan wilt
meewerken. Het bankrekeningnummer vindt u op de eerste pagina van de Antenne
onder het kopje ‘Beraadsgroep Financiën en Beheer’.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en medewerking.
Beraadsgroep Financiën en Beheer
Jan Willem Dijkstra (610201)

Missie Nederland: Ds. Willem Smouter
Raad van Kerken in Nederland: Drs. Dirk Gudde
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Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 11 januari starten we weer in het nieuwe jaar.
Dhr. B. v. d. Brink uit Oosterwolde vertelt ons over het leven van de boerenzwaluw.
Het belooft een ontspannende avond te worden.
De avond begint om 19.30 uur in gebouw Antenne.
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Mevr. J. Overbosch, tel 614364
Kerk-contact-middag
Na een fijne Kerstmiddag op 14 december jl. met onze eigen dominee Van de
Wetering en een verrassend verhaal van Dina Nieuwenhuis, zien we u graag op
woensdag 11 januari tussen 14u30 en 16u30 in gebouw Antenne, waar dhr. W. van
Olst ons alles gaat vertellen over en laten zien van Spitsbergen.
Voor vervoer kunt u zoals gewoonlijk bellen met mevr. Bijsterbosch (661 617), maar
de middag is vrij toegankelijk voor alle leeftijden! U hoeft zich zelfs vooraf niet op te
geven.
Martha Pronk (615 254) en Helga Potappel (627 270)
Uitnodiging voor de PCOB ledenbijeenkomst
Onze eerste ledenbijeenkomst in het nieuwe jaar willen wij
houden op DV dinsdagmiddag 17 januari in het WZC ‘De
Boskamp’.
Spreekster deze middag is mw. ds. P.J. Krajenbrink-Bennink uit Vorden met een
lezing over eenzaamheid. Thema: ‘Eenzaamheid, een opgave of uitdaging’.
Aanvang 14.30 uur, de zaal is vanaf 14.00 uur open.
We hopen weer op een goede opkomst, alle leden en ook belangstellenden zijn van
harte welkom!

Zondag 25 dec.
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

e

10.00 uur
10.00 uur
9.20 uur
18.30 uur

1 Kerstdag
Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn
Ds. B. Lampen
M.m.v. ‘Zingt de Heere’ uit Heerde
Dr. T.E. van Spanje
Kerstfeest zondagsschool
2e Kerstdag

Maandag 26 dec.
Sionskerk

9.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Zaterdag 31 dec.
Goede Herderkerk
Grote Kerk
Sionskerk

Oudejaarsavond
19.30 uur Ds. B. Lampen
19.00 uur Ds. S. Zitman, Zwolle
19.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Zondag 1 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 8 januari
Grote Kerk
Goede Herderkerk

Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
18.30 uur

Nieuwjaarsdag
Drs. L. Jansen, Apeldoorn
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. J. Kommers, Harderwijk

10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
10.00 uur Ds. B. Lampen
19.00 uur Ds. A. M. van de Wetering
Ontmoetingsdienst met koor Zeeklank uit Vollenhove
Gez. dienst met RBK in Regenboogkerk
9.30 uur Ds. W.J. Westland, Lelystad
18.30 uur Ds. M. Maas, Veenendaal

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zaterdag 24 dec.
Goede Herderkerk

Kerstnachtdiensten
22.30 uur Ds. B. Lampen

Grote Kerk

22.00 uur Dhr. M. Molenaar, Epe
11

12

GEBOUW ANTENNE
Ma
Do

2 jan
5 jan

Vrij.
Za

6 jan
7 jan

Ma
Di

9 jan
10 jan

Woe

11 jan

Do

12 jan

Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
ZWO
19.00 uur
Musical
20.00 uur
Heerlijckheid
17.30 uur
Filmmiddag Regenboogclub
14.00 uur
Exspecto
18.45 uur
Pastoraal Beraad
19.30 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
19.30 uur
To You
20.00 uur
Kerk-contact-middag
14.30 uur
Christenvrouw
19.30 uur
Moderamen
19.30 uur
Musical
20.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 7 januari.
De daarop volgende datum van inleveren: vóór zaterdag 28 januari en 18 februari.
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

Wij wensen u gezegende kerstdagen en
veel geloof hoop en liefde
voor het nieuwe jaar.
Fam. Klaasse
Fam. Hassink
Fam. van de Ven
Fam. van der Tuin
Fam. Eilander
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