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e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag
(sectie 3 en 4)
Kerkenraad:
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Secr.:
J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
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Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe
Kerkelijk Bureau:
C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
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Secr.:
W.M.J. Kamer, Veldkampweg 13, 8162 PV Epe
Bankrek.: SKG: NL42FVLB0225385163 t.n.v. Regenboogkerk Epe
Collectebonnen: NL08INGB0004018295 t.n.v. Collectebonnen Gereformeerde kerk.
Kaarten: blauw € 20,00 / oranje € 15,00 / wit € 6,00 z.o.z. >>
ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.
ZWO.
Kerkradio: A.J.W. Hanekamp, Loper 5, 8162 KD Epe, tel. 614454

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

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.
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Zondag 5 februari
10.00 uur
Ds. S.H. Muller
kinderdienst : Elize de Mots en Esther Robbertsen
oppasdienst : Marieke Tjabringa en Iris Bakker
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
19.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Eerste collecte
: De Hezenberg, Hattem
Tweede collecte
: Gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK
Zondag 12 februari
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Nienke Paulusma en Edwin van de Vosse
oppasdienst : Berdien Visser en Marlinde de Jonge
Eerste collecte
: Jeugdwerk Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO – Project “De Glind”
19.00 uur
Jeugd en Saskia de Graaf - Jeugddienst
Eerste collecte
: De Hezenberg, Hattem
Tweede collecte
: Gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK
Zondag 19 februari
10.00 uur
Ds. S.H. Muller
Jongerendienst: Edwin van de Vosse
kinderdienst : Mirjam Bakker en René Draaijer
oppasdienst : Sabrina Muller en Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ ______________________________
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In de avonddienst van 5 februari lezen we onder andere uit Hebreeën 4. Ik werd op
het spoor van die lezing gezet door Philip Troost, een christelijke therapeut. Hij
helpt mensen hun rust weer te vinden. Daar is in deze hectische en veeleisende tijd
duidelijk behoefte aan. Deze dienst is niet bedoeld als reclamespot voor zijn
praktijk, maar als zoektocht naar rust in God. Juist een avonddienst, toch al een
rustpunt in de week, leent zich ervoor om daarover na te denken. De prachtige
avondliederen in onze nieuwe Liedboek (zelf meenemen of in de Goede Herder
kerk lenen) komen dan ook tot zijn recht!
Zondagmorgen 12 februari lezen we in de ochtenddienst verder in Matteüs 5. In de
verzen 17-26 vertelt Jezus hoe hij de wet uitlegt. Dan wordt het wel heel spannend!
God dienen blijkt alles met mensen te maken hebben. Aandachtig en zorgvuldig
met hen omgaan, dat is wat God van ons vraagt. Doe normaal, is bij God altijd drie
keer normaal. Buitengewoon dus. Maar dat konden we van Hem verwachten!
AMvdW
Kahootdienst op 12 februari voor en door tieners
Op zondag 12 februari wordt er in de Goede Herderkerk een ‘Kahoot-dienst’
gehouden. Hierin staat een interactieve quiz centraal. Deze dienst zal worden
voorbereid en grotendeels worden uitgevoerd door de tieners van de Goede
Herderkerk en Regenboogkerk.
De dienst zal gaan over het thema: “Waarom is er zoveel ellende in de wereld?” en
dit zal in beeld, geluid en muziek worden toegelicht.
De algehele leiding en het ‘praatje’ zijn in handen van Saskia de Graaf,
jongerenwerker.
Het combo van de Goede Herderkerk zal met ons zingen en wie weet zijn er ook
nog tieners, die hun muzikale talenten durven laten horen.
We zien jullie graag op 12 februari om 19.00 uur en vergeet vooral je mobiel niet!
Anne-marie Smits
Commissie Bijzondere diensten

Toelichting bij de collecten
Zondag 5 februari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO – Werelddiaconaat
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Zondag 12 februari
1e collecte: Jeugdwerk Regenboogkerk
2e collecte: ZWO – Project ‘de Glind’
Zondag 19 februari
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO – Werelddiaconaat
In de avonddiensten op 5 en 12 februari wordt er tijdens de 1e collecte
gecollecteerd voor de Hezenberg in Hattem. De 2e collecte is voor het
gemeentewerk van de Goede Herderkerk.

Nep?
Op reis in warme landen zie je ze op iedere straathoek: handelaren met Gucci
tassen en Rolex horloges. De prijs laat er geen misverstand over bestaan: ze zijn
nep! Denk je in je onschuld: maar wie ziet dat nou? Dan kon het antwoord wel
eens luiden: de douane! Met één oogopslag weten de kenners nep van echt te
onderscheiden. Die naad, die voering, die sluiting, zo maken de dure bedrijven ze
niet. Geen schijn van kans dus, om met je namaakrijkdom te pronken.
Moeilijker wordt als iemand bij ons huis aanbelt en zich uitgeeft voor iets wat hij
niet is. Nep medewerkers van de thuiszorg beroven ouderen.
Nepbankmedewerkers gaan met hun pincode aan de haal. En de agenten die je op
straat aanhouden veranderen ineens in dieven en gaan er met je spullen vandoor.
Hoe moet je dat voorkomen. Je kunt toch niet aan de neus van mensen zien dat het
bedriegers zijn?
Nog moeilijker wordt het als het om nieuwsberichten gaat. Nepnieuws is snel
gedeeld. Wie weet nog waar het bericht vandaan kwam? Het verschil tussen een
kwaliteitskrant en een sensatieblaadje kennen de meeste mensen nog wel. Maar
als een goede vriend je iets doorstuurt, hoe moet je weten of het waar is of niet? En
als zelf in presidentiële kringen ‘alternatieve feiten’ ook feiten zijn, krijgt nep ineens
het karakter van: het is maar net hoe je het ziet. In een tijd waarin toch al veel
zenuwen bloot liggen is dat niet ongevaarlijk. Een foto van feestvierende
vluchtelingen werd van het onderschrift voorzien: hier staan ze te juichen bij een in
brand gestoken kerk. De kerk zelf stond – buiten beeld - fier overeind!
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Naast de moeilijke taak echt van nep te onderscheiden zal het er voor ons op aan
komen zelf echt te blijven. Een mens te worden als Nathanaël, van wie Jezus zei:
dit is nu een echte Israëliet, een man zonder bedrog. Eerlijk zijn, ook over je eigen
fouten. Doen wat je zegt. Niet met excuses aan komen die eigenlijk niet ter zake
doen. Niet wegkijken, als anderen sjoemelen. Vragen stellen als anderen klakkeloos
dingen geloven. Gelovend in een God op wie we altijd aan kunnen, mogen we
mensen worden die veel van Hem weg hebben. Mensen uit één stuk!
Nepmerktas, nepagenten, nepnieuws, nepchristenen? “Maakt Gij ons trouw en
echt” (lied 345).
AMvdW

Vacatures – dringende oproep
Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er weer nagedacht over vacatures in de
kerkenraad en ook andere groepen zoeken nieuwe vrijwilligers.
In de zomer is de ambtstermijn van een aantal kerkenraadsleden verstreken.
Hierdoor ontstaan er de volgende vacatures:
 pastoraal ouderling (2x)
 diaken
Verder is de Diaconale Beraadsgroep al langer op zoek naar diaconale
medewerkers.
We willen u vragen om na te denken of en hoe u kunt meewerken in onze
gemeente.
Misschien wilt u de kerkenraad attenderen op mensen, die geschikt zijn voor een
functie, zo mogelijk voor 16 februari. U kunt namen doorgeven aan de scriba
(scriba@regenboogkerk.nl) of een briefje sturen naar Deventerweg 8, 8176 NA
Oene.
Ook in het kinderwerk zijn nieuwe vrijwilligers nodig: bij de kinderoppas en bij de
kindernevendienst. Denkt u, denk jij hier eens over na. Nienke Paulusma kan
hierover meer informatie geven.
Mogen we op u rekenen?
Laten we ook in gebed onze God om wijsheid en leiding vragen.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
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Predikanten in Epe
Zondagmiddag 5 februari zal in de Grote Kerk Ds. Jelbert Versteeg intrede doen.
Oud predikant Ds. S. Zitman zal hem bevestigen. Na een jaar ‘vacant’ te zijn
geweest verheugt onze buurgemeente zich op de samenwerking met een nieuwe
voorganger. Ook voor het ‘convent van pastores’ is een aanvulling zeer welkom en
ik hoop spoedig nader kennis te kunnen maken.
Collega Lampen heeft een operatie ondergaan. Zijn totale situatie zal hierdoor niet
veranderen, maar hopelijk kan het wel verlichting brengen. De komende weken
moet hij aansterken en zal hij zijn werk niet kunnen doen. De gemeente van de
Goede Herderkerk is daarnaast op zoek naar een tweede predikant, maar zoals u
gelezen zult hebben kon het eerste beroep door de desbetreffende predikant niet
aangenomen worden. Ze geven de moed niet op!
AMvdW

Dus: als u gezellig met elkaar wilt dineren, een leuk contact op prijs stelt, samen
wilt beleven dat wij een gemeenschap vormen
van jong en oud,
jongeren, ouderen, gezinnen, paren en alleenstaanden meld u/je dan vooral aan
voor het ontmoetingsdiner
(inloop vanaf 17.30 uur, diner begint om 18.00 uur).
Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of
621 037 (Lee de Kool), bgg belt u één van de andere dames.
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Hopelijk tot 3 maart! Met vriendelijke groet,
Anneke Laponder, Berdien Visser, Lee de Kool, Anke Veenstra, Greetje
Vrieling, Jans Mout, Nienke Paulusma, Els Boelhouwer, Helga Potappel
Volgende data: (april niet i.v.m. de vastenmaaltijden), 5 mei, 2 juni, 7

juli, 4 aug
Opbrengst ZWO kerstkraam tijdens Play-in
Tijdens de afgelopen Play-in stond de ZWO kerstkraam weer bij de
Grote Kerk. Dit keer met nog meer kerststukjes dan vorig jaar. En
mooie stukjes! Daarnaast waren de bekende rookworsten en
Bolletje kerstkoekjes en eigengebakken kerstmuffins te koop.

Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 3 maart!
In maart staat er weer een hele rij dames klaar om voor
u te koken en een bijzonder etentje te bereiden.
Elke 1e vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur
van harte welkom. We verrassen u dan graag met een heerlijk diner!
Eet u vegetarisch, heeft u een dieet of heeft u geen vervoer?
Als u dat bij uw opgaaf aangeeft, wordt hiervoor gezorgd.
Wij vragen een kleine vergoeding voor de kosten van het diner,
te weten € 5,00 (dit is exclusief drankjes).
Wij hebben er zin in en hopelijk u/jij ook!! En dat kunnen zijn: jongeren,
(echt)paren, gezinnen, ouderen en alleenstaanden etc.
Gelet op de kookmogelijkheden en de ruimte die ter beschikking is,
stellen wij het max. aantal personen op 30.
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Een deel van de kraam was ingeruimd voor de Talententent. U weet wel, allemaal
mooie spulletjes die door talentvolle gemeenteleden worden gemaakt. Het aanbod
was heel gevarieerd: houtsnijwerk, broodplanken, gebreide sokken, mutsen en
sjaals.
Het aantal kerstballetjes dat in de pot zat was 278. Tinie ten Hooven heeft het
kerststuk gewonnen, zij zat er met 267 het dichtste bij.
Het goede weer bracht veel bezoekers naar het dorp en naar onze kraam. Dat was
te merken aan de verkoopopbrengst: netto € 989,00. Deze is dit jaar voor ons
project de kinderen van Jeugddorp De Glind.
Bij dezen willen we iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie opbrengst heel
erg bedanken. Hierbij denken we aan de bloemengroepen van de Goede
Herderkerk en de Grote Kerk; degenen die iets voor de kraam hebben aangeleverd:
de mensen van de Talententent en de contactpersoon bij Bolletje, iedereen die bij
de kraam heeft geholpen met het opbouwen, het inrichten, de verkoop en het
opruimen; de Grote Kerk voor de koffie en de stroomvoorziening. En natuurlijk u,
de kopers.
Een vraag voor volgend jaar: als u kerstballen, bakjes of andere materialen die in
kerststukjes verwerkt kunnen worden op wilt ruimen denk dan aan de ZWO.
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U kunt ze inleveren tijdens de inzameling voor de Pleinmarkt. De spullen worden
dan voor de ZWO apart gehouden.
Namens de ZWO-commissie van de Grote Kerk, Ria Koldenhof

Musical Ruth
In de dienst van 15 januari hebt u, indien
aanwezig in de kerk, een voorproefje kunnen
meemaken van het musicalkoor met
liederen en toneelspel van de musical Ruth.
Op 31 maart en 1 en 2 april zijn de
optredens. U kunt vanaf nu kaarten
bestellen. Zie de informatie op de poster.
Namens het productieteam: Charlotte Maat
en Richard Kooiman

Kerk-contact-middag.
Op woensdag 8 februari bent u weer van harte uitgenodigd voor een
ontmoetingsmiddag in de Regenboogkerk/Antenne.
Dhr. Rob van Eck gaat ons uitgebreid informeren over Wereldreligies.
We starten om 14u30, het duurt tot 16u30 en u hoeft zich van te voren niet op te
geven.
Voel u welkom!
Voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch (661 617).
Hartelijke groet, Martha Pronk (615 254) en Helga Potappel (627270)
Christenvrouw, afd. Epe
Woensdag 15 februari 2017 komt Dhr. R. Heij uit Epe en maakt met ons een
rondreis door British Colombia en Canada.
De avond begint om 19.30 uur in De Antenne.
Ineke van Hartskamp
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Uitnodiging voor de PCOB-ledenbijeenkomst,
afd. Epe, Emst en Oene
Wij hopen weer een PCOB-ledenmiddag te organiseren op
D.V. dinsdag 21 februari 2017 in het WZC ‘De Boskamp’,
Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS in Epe.
Op deze middag zal de heer Kees Terlouw uit Vianen ons zoveel mogelijk vertellen
en laten zien over zijn fietstocht naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella.
Kees Terlouw heeft in een maand tijd een fietstocht ondernomen van Vianen naar
Santiago de Compostella in het noorden van Spanje.
Dit belooft weer een interessante middag te worden, die begint om 14.30 uur en de
zaal is om 14.00 uur open.
We hopen weer op een goede opkomst, alle leden en ook belangstellenden zijn van
harte welkom!
Het bestuur
Jan van Garderen vertelt over Johan Sebastian Bach
en diens relatie tot het geloof
Op 21 februari 2017 vertelt Jan van Garderen in het kader van de avonden met ZIN
over het fascinerende leven van Johan Sebastian Bach en de relatie van Bach met
het geloof. De avond start om 19.45 uur en vindt plaats in de van der Hulstlocatie
aan de van de Hulststraat in Epe.
Bach leefde van 1685 tot 1750 en wordt in de huidige tijd gezien als een van de
grootste en invloedrijkste componisten ooit. Wie kent bijvoorbeeld niet zijn
Matthäus Passion, het Weihnachts-oratorium, de Hohe Messe of een van zijn vele
cantates? Toch was zijn faam in zijn tijd niet zo vanzelfsprekend. Hij werd
toendertijd namelijk ook ook als revolutionair gezien, die door velen niet werd
begrepen.
Bach vond in het geloof een belangrijke inspiratiebron en heeft daardoor veel
gewijde muziek gecomponeerd en opgevoerd. Zijn geloof en zijn werk waren
daardoor onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Jan van Garderen is van jongs af aan ook gefascineerd door muziek. Hij speelt vanaf
zijn jeugd orgel. Hierdoor kwam hij in aanraking met Bach. Hij raakte gaandeweg
niet alleen gefascineerd door de muziek van Bach maar ook door de wijze waarop
Bach leefde en hij zijn beroep als componist, organist, koorleider en leraar gestalte
gaf.
Op 21 februari zal Jan van Garderen vol enthousiasme vertellen over het genie
Johan Sebastian Bach en ter illustratie korte gedeeltes van de muziek van Bach
laten horen.
Belangstellenden van alle geloofsgemeenschappen zijn vanaf 19.30 uur van harte
welkom in de van der Hulstlocatie. Voor koffie en thee wordt gezorgd en na afloop
word ter bestrijding van de kosten een vrijwillige bijdrage gevraagd. Harry Franke
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Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 5 februari
Grote Kerk

10.00 uur Mw. D. Koetsier, Nieuwleusen
15.00 uur Ds. L.J. Versteeg en ds. S. Zitman
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder, Amersfoort
19.00 uur Ds. A.M. van de Wetering
Sionskerk
9.30 uur Ds. A. Visser, Harderwijk
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje
Zondag 12 februari
Grote Kerk
Goede HerderKerk
Sionskerk

10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Zondag 19 februari
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. A. Bloemendal, Nunspeet
Jeugddienst
Dr. T.E. van Spanje
Ds. A.D. Gooijert, Nijkerk

4 febr.

Ma
Di

6 febr.
7 febr.

Wo

8 febr.

9 febr.
11 febr.
14 febr.

Wo

15 febr.

Do

16 febr.

Za
Ma
Di

18 febr.
20 febr.
21 febr.

Do

23 febr.

Musical
Musical
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Basiscatechese
Beraadsgroep Financiën en Beheer
To You
Christenvrouw
Commissie Bijzondere Diensten
Moderamen
Musical
Exspecto
Exspecto bestuur
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Basiscatechese
Kerkenraad
Musical

19.45 uur
10.00-15.00 uur
8.30 uur
9.30 uur
18.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.45 uur
19.45 uur
18.45 uur
20.00 uur
8.30 uur
9.30 uur
18.00 uur
19.45 uur
19.45 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
Ds. D. van Meulen
Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn
Dr. T.E. van Spanje

GEBOUW ANTENNE
Za

Do
Za
Di

Bijeenkomst hofdames
10.00 uur
Exspecto
18.45 uur
Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Basiscatechese
18.00 uur
To You
20.00 uur
Ouderencontactmiddag
14.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
18.00 uur
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 18 februari. De daarop
volgende data van inleveren: vóór zaterdag 11 maart (nummer voor 4 weken) en
vervolgens vóór zaterdag 8 april (nummer voor 4 weken).
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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