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Beraadsgroep Financiën en Beheer:
Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582
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ZWO NL05FVLB0226119343 t.n.v. CvK Gereformeerde Regenboogkerk Epe inz.
ZWO.
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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
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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 26 februari
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Elize de Mots, Edwin v.d. Vosse
oppasdienst : Marjo Menning, Daniëlle v. Henten
Eerste collecte
: Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte
: ZWO - Zending
Zondag 5 maart
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur
tienerdienst Upstairs GHK .
kinderdienst
: Marjolein Heiligenberg, Esther Robbertsen
oppasdienst : Aleksandra Mol, Iris van der Tuin
Eerste collecte
: ZWO - De Glind
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
15.00 uur

Ds. A.M. van de Wetering
Viering Heilig Avondmaal in De Boskamp

19.00 uur

Ds. R. van Putten, ‘t Harde
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in Regenboogkerk
Eerste collecte
: Hezenberg Hattem
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
Woensdag 8 maart
Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur
Ds. S.H. Muller
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in Regenboogkerk
Eerste collecte
: Hezenberg Hattem
Tweede collecte
: ZWO - Werelddiaconaat
Zondag 12 maart
10.00 uur
Ds. J.M.G. Sijtsma, Epe
kinderdienst : Elize de Mots, Nienke Paulusma
oppasdienst : Bert v.d. Ven, Anniek de Jonge
Eerste collecte
: ZWO - Steun gezinnen in Guatemala
Tweede collecte
: ZWO - Zending
19.00 uur

Ds. A.F. Troost, Ermelo
Ontmoetingsdienst M.m.v. Looft den Heere, Vaassen
Eerste collecte
: Hezenberg Hattem
Tweede collecte
: ZWO – Zending
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Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ ________________________________

Zondag 26 februari lezen we Lucas 18: 31-43. Jezus is onderweg naar Jeruzalem.
Langs de kant van de weg zit een blinde bedelaar. Als hij hoort dat het Jezus is die
met de zijnen langs loopt, roept hij Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij.
Wonderlijk, de mensen om hem heen en zelfs zijn eigen leerlingen zien (!) in Jezus
niet de Zoon van David, de Messias die het koningschap in Jeruzalem op zich zal
nemen. Zien wij dat wel. Is Jezus ook in deze tijd het adres voor onze roep om hulp,
onze ‘Kyrië eleison’. We zingen een nieuw lied bij de lezing, lied 182. Misschien
goed dat lied thuis al eens door te lezen of te zingen?
Zondag 5 maart vieren we ’s ochtends het Heilig Avondmaal. Het is de eerste
zondag in 40 dagen tijd.
Thema van de overdenking is: ‘Ontvangen om door te geven’. Zo zegt Paulus het in
1 Korintiërs 11. Wat hij van de Heer zelf ontvangen heeft, een manier van vieren en
een manier van leven geeft hij door. Alleen als je leeft wat je viert kun je het aan
anderen doorgeven!
Op deze zondag start het Paasproject van de kinderdienst, daar kunt u elders in het
blad meer over lezen.
Woensdag 8 maart is de bidstond voor gewas en arbeid. In de dienst samen met de
gemeente van de Goede Herderkerk zingen we uit het Nieuwe Liedboek, dus deze
bundel a.u.b. meenemen naar de kerk. Goed om zo samen God te bidden om een
zegen over alles wat op zijn aarde groeit en het werk dat wij mogen doen.
Zondag 12 maart gaat ons gemeentelid ds. Jenno Sijtsma voor in de ochtenddienst.
Hij viert deze maand zijn 45 jarig ambtsjubileum. Op 5 maart 1972 werd hij als
predikant bevestigd in Balkbrug. Vier jaar later vertrok hij naar Dieren en ruim drie
jaar later naar Nunspeet, waar hij legerpredikant werd. In 1993 ging hij werken voor
stichting Zending over Grenzen en op 1 oktober 2003 richtte hij samen met Sipke
van der Land Stichting Mensenkinderen op, waar hij negen jaar voor gewerkt heeft.
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De jaren door is hij blijven preken in den lande (zo’n kleine 40 keer per jaar). Het
belooft een feestelijke ochtenddienst te worden!
Zondagmorgen 12 maart
In het fantastische boek van Richard Hays, dat verscheen onder de titel Achteruit
lezen, Jezus ontdekken in het Oude Testament, las ik onder meer over Haggaï. Hij
sprak `het Woord des Heren’, zo lezen we, vlak na de periode van het einde van de
Babylonische ballingschap in het verwoeste Jeruzalem onder de teruggekeerde
ballingen en zei onder meer: “Ik ben met u”, zegt de Here der heerscharen. Dat
woord inspireerde mij enkele weken terug en ik besloot er een preek over te
maken. Nu ik mag voorgaan in Epe en dankbaar beleef dat ik vijfenveertig jaar
voorganger ben geweest, en weet dat dát woord, `Ik ben met u’, mij op de been
heeft gehouden. Graag wil ik met u en jou op deze blijde zondagmorgen niet alleen
achteruit lezen, maar ook vooruit kijken en het samen beleven dat God met ons is.
Ds. Jenno Sijtsma
Op zondag 12 maart om 19.00 uur is er in de Regenboogkerk een ontmoetingsdienst met als thema “Vissen zonder haakje”.
De voorganger in deze dienst is ds. A.F. Troost. Medewerking wordt verleend door
het mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen onder leiding van Freddy
Veldkamp.
De overdenking zal gaan over de vraag wat Jezus bedoelde toen Hij zijn leerlingen
zei dat zij vissers van mensen zouden zijn. Is het werkelijk de taak van de kerk om
mensen te “vangen”? Lijkt dat niet verdacht veel op zieltjeswinnerij? Zou de kerk
zich daar anno nu niet juist voor moeten schamen?
Het Paasverhaal voor de kinderdienst vanaf zondag 5 maart
Goede vrijdag en Pasen veranderen de wereld.
Die twee dingen, dat God in Christus alles anders maakt en dat dat
alles bij ons verandert, liggen dicht bij elkaar, maar zijn niet
hetzelfde.
De schakel tussen beide is ons geloof, of wij Gods liefde toe laten of het afwijzen.
Paulus omschrijft ons geloof in Pasen als: Het oude is voorbij , het nieuwe is
gekomen.
De verbeelding is een grote klok die aangeeft dat de tijd doorgaat en er dingen
veranderen door het lijden en de opstanding van Christus.
De klok verandert iedere week, om de tijd uit te drukken.
Wij hopen op een goede tijd voor ons allen!
Marjolein en Nienke
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De Tienerdienst van 2 april wordt verzet naar de 9e
i.v.m. opslagruimte voor de rommelmarkt.

Christenen zijn geen stemvee
De verkiezingen naderen met rasse schreden. Er zijn nogal wat partijen die zich
presenteren als de hoeder van het christendom, of het joods-christelijk cultuurgoed
(wat dat ook precies moge zijn, dat blijft vaak de vraag). En dan bedoel ik niet alleen
de traditioneel christelijke partijen, maar ook de VNL of de PVV. Waar gaat het dan
om? Waar staan ze dan voor? Na enig zoeken kom je er achter: het gaat om die
ideeën zoals gewetensvrijheid, gelijkheid man en vrouw en nog een aantal. Ideeën
die ze in stelling brengen tegen de islam, want die denkt gevaarlijk anders over deze
zaken. Wat en wie men dan onder “de islam” verstaat is op zich ook interessant,
maar vooral meen ik toch dat het christendom een andere kern heeft, waarvan ik
het inderdaad bijzonder zou waarderen als dat dieper in onze samenleving
verankerd raakt: ‘het opgeven van alles wat je hebt om te delen met wie het nodig
heeft, het idee dat je nergens recht op hebt, het idee je vijanden lief te hebben ten
koste van je eigen comfort omdat je zelf geliefd en aanvaard bent toen je nog niets
goeds en liefdevols had in te brengen”, zoals theoloog Rikko Voorberg het mooi
onder woorden wist te brengen’
De profeet Jesaja schetst God op deze wijze: ‘Al vragen ze niet naar mij, toch laat ik
me raadplegen en al zoeken ze me niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk
mijn naam niet aan, toch antwoord ik; ‘hier ben ik, hier ben ik’. Heel de dag sta ik
met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk dat op de verkeerde weg is.’
Die zachtheid, die radicale liefde tegenover mensen die het niet willen, niet
verdienen, niet hopen, dat is ons gegeven als uitdaging. Niet het behoud van wat
we hebben, de gedachte dat het ‘wel van twee kanten moet komen’ en meer van
dat soort binnenwereldlijke logica. Daar moeten we als kerk ook niet naar
verlangen, hoe verleidelijk het ook zal zijn. Zoals Angela Merkel zo mooi kon
zeggen: ‘wil je christelijke waarden gebruiken om je cultuur te definiëren? Ga naar
de kerk. Dat staat je vrij.’ En wie daar werkelijk zit, aldus Voorberg, zal geen politiek
programma meekrijgen, maar loopt de kans geraakt te worden door een liefde en
genade en zorg die onvoorwaardelijk is, die jou ook gewoon kwam aanwaaien
zonder dat je er voor werkte of recht op had, maar omdat Iemand het wilde, omdat
Iemand jou in de ogen kwam kijken en iets gezien had waar die van hield. Laat dat
het uitgangspunt zijn. En laten we onszelf niet gebruiken als stemvee voor het
vehikel van anderen.
Ds. S.H. Muller
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Ontmoetingsbijeenkomsten
Lang leve Luther!
Alle gemeenteleden krijgen een uitnodiging in de bus om een ontmoetingsbijeenkomst bij te wonen. Deze uitnodiging krijgt u van uw eigen wijkouderling en
het sectieteam waaronder uw adres valt.
Nu kan het voorkomen dat u ontdekt: ik kan niet op de in brief genoemde data en
wil er toch wel graag heen. Dan leest u hieronder wanneer de overige
bijeenkomsten zijn. Misschien is daar nog een plek over, dus informeer als u zich
deze bijeenkomst niet wilt laten ontgaan.
Mocht u per ongeluk (we doen ons best!) geen uitnodiging ontvangen hebben,
gelieve dan onderstaande als een uitnodiging te beschouwen.
Onder de data staat steeds het telefoonnummer van de ouderling(en) van die
betreffende sectie(s).
7 maart, 20.00 uur bij Fam. van de Vosse, Nieuweland 13.
9 maart 14 30 uur bij Fam. van Dam, Officiersweg 62
Opgave bij Johan van de Vosse 616426 en Marjan Dijkstra 610201 sectie 2/5
13 maart 19.30 uur bij Mw. E.G. Jonker-Bouw, Loper 12
14 maart 14.30 uur bij Fam. Posthouwer, Het Bijltje 2
Opgave bij Ineke Posthouwer, 616948 sectie 4
14 maart 20.00 uur bij Fam. van de Vosse, Dr. Van Voorthuysenstraat 9
16 maart 14.30 uur bij Fam. Mooy, Dokter Mijsstraat 16.
Opgave bij Marry van Hartskamp 614267 sectie 6
23 maart 20.00 uur bij Mw. R. Tibben, Feithenhofweg 1
20 maart 20.00 uur bij Fam. Zevenbergen, Burg. Van Walsemlaan 16.
Opgave bij Evert Koopman 615727 sectie 1
15 maart 20.00 uur bij fam. de Winter, Europalaan 51
22 maart 20.00 uur bij fam. de Winter, Europalaan 51
Opgave bij Sita de Winter, 621211 sectie 3

Samen op weg naar Pasen
Ontmoeting en bezinning bij vier sobere
maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd in vier kerken in Epe. De Raad van
Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen) van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn. Tijdens de veertigdagentijd worden in vier kerken in Epe vier
sobere vastenmaaltijden georganiseerd, waarbij ontmoeting en bezinning centraal
staan.
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning.
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich hierdoor voor op het Paasfeest om
gelouterd het lijden en sterven en de verrijzenis van Christus met Pasen te
gedenken en te vieren.
Het klinkt wel tegenstrijdig; een vastenmaaltijd, vasten en toch eten!?
Met de vastenmaaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert, gaat het vooral
om soberheid en het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen.
Tijdens de maaltijd staan we stil bij het thema voor 2017: ‘Sterk en dapper’.
De tafel zal om 18.30 uur gedekt zijn op:
--17 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg,
--24 maart in de van der Hulstlocatie van de RK Martinus geloofsgemeenschap
aan de v.d. Hulststraat,
--31 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat en
--7 april in gebouw Antenne bij de Regenboogkerk aan de van Voorthuysenstraat.
In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag
voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch of per mail opgeeft:
voor 17 maart bij: Ammy van de Velde. telefoon: 0578-615056 of
ammy46@live.nl
voor 24 maart bij: Ria Franke, tel. 0578-628462 of via
harryenriafranke@hetnet.nl
voor 31 maart bij: Hermien Makaske, tel. 0578-612700 of hermien@makaske.nl
voor 7 april bij: Anke Veenstra tel. 0578-611989 of
ankeveenstra-mooij@kpnmail.nl
Per maaltijd kunnen 30 gasten worden ontvangen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.
De meeropbrengst is bestemd voor de plaatselijke Voedselbank.
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CLUBMIDDAG !!!

Wie????
Wat????
Wanneer???
Waar???
Waarom???
Verder????

Basisschoolkinderen
Woensdagmiddagclub met speurtocht
8 maart van 14.00 – 15.30 uur
Zandbult tegenover het Hertenkamp
Lekker buiten plezier maken en een beetje vies worden
Bij een regenmiddag is de Regenboogkerk de
uitwijkplek;
bij twijfel even bellen of emailen.

Kinderkamp van 12 tot en met 14 mei
We gaan weer op kamp, maar doen het anders dan de vorige
jaren.
Het is voor alle leeftijden, vanaf 4 jaar van vrijdagmiddag tot
zondag tegen de middag.
De allerjongsten mogen ‘s nachts thuis in hun eigen bed slapen!
De oudsten mogen dus 2 nachtjes blijven.
Zondag 14 mei is het Moederdag, maar maak je niet bezorgd, want jullie gaan de
moeders op zondagmorgen een verrassing bezorgen.
We gaan dit keer naar de zorgboerderij in Oene, Hiep hooi!
Zet de data vast in je agenda, zodat je er bij bent om een supergaaf en spannend
weekend met elkaar te beleven!
Wil jij je vast opgeven dan kan dat ook, bij Edwin of Marjolein of
jeugdouderling@regenboogkerk.nl

De ZWO-plantenmarkt, net even anders

Heb je zin om als volwassenen mee te helpen?
Gezellig! Laat het me even weten.

Tot dan ?!
Groetjes Marjo Menning
harmar@ywam.nl ;06-18548774

Zet de datum alvast in je agenda:
14 mei is het Moederdag en op
13 mei kun je bij de Grote Kerk terecht
voor de jaarlijkse Plantenmarkt,
georganiseerd door de ZWO-commissie.
Nadere gegevens volgen t.z.t..
We doen hierbij weer een beroep op onze gemeenteleden met groene vingers. Zij
zorgen elk jaar weer voor een substantieel deel van de opbrengst door de verkoop
van zelfgekweekte exoten en andere producten van maandenlang vertroetelen en
water geven op het juiste moment.
Ook dit jaar wordt de markt bij de Grote Kerk gehouden. We zijn daar heel blij mee,
want de gunstige locatie stimuleert de verkoop behoorlijk. Behalve de gevraagde
zelfgekweekte planten verkopen we ook het reguliere perkgoed, oliebollen en
producten van de talententent. Er zullen ook nog wat boeken te koop zijn.
Henk Posthouwer
Vz. ZWO-commissie Regenboogkerk
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Gemeenteberaad
Op woensdag 5 april
hopen we ons jaarlijks voorjaarsgemeenteberaad te houden.
Naast de presentatie van de jaarverslagen
zal er ook aandacht zijn voor een ander onderwerp.
In het volgende kerkblad leest u hier meer over.
Wilt u de datum in uw agenda zetten?
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Kunst In Antenne

“Op zoek naar jouw bron…”
De nieuwe expositie in Antenne verschijnt aan de horizon. De tijd gaat vlug. Eind
maart gaan we u ‘trakteren’ op heel diverse schilderijen. Gemaakt door creatieve
mensen. Die op zoek zijn naar hun bron. Zoals iedere bron aan de basis ligt van
leven voor mens, plant en dier. De eerste Psalm zegt het al: de boom gepland aan
stromend water. De stromende bron des levens, als we het theatraal verwoorden.
Dat was en is uitgangspunt om iets met schilderen te doen. Het maken van jouw
‘levensschilderij’. Tekens van kracht en hoop. Maar misschien doe je het wel heel
anders.
Een groep mensen uit onze kerk is onder bezielende leiding van Cees en Nelly van
Brugge bezig (geweest) om die drijfveer in kleuren, vormen en lijnen uit te beelden.
En willen dat met ons delen. Als inspiratie misschien. Want juist onze KIA exposities
proberen inspiraties en gevoelens bij de bezoekers ‘een bewustwording op te
roepen’.
Klinkt dit nogal ‘heftig’? Nee, zeker niet. We maken dan dankbaar gebruik van onze
hedendaagse spreektaal. De bron, jouw bron: we ‘scheppen’ nieuwe moed, ‘putten’
nieuwe kracht, we zijn in een ‘flow’ of zelfs zijn we ‘uitgeput’.
We gaan het straks allemaal zien vanaf eind maart.
Inleveren schilderwerkstukken:
Maandagavond 27 maart om 19.00 uur verwachten van alle mensen, die
bij Cees en Nelly van Brugge aan het werk geweest zijn, dat ze met hun
schilderijen aanwezig zijn in Antenne.
11

Zet achterop wel uw naam (+email
+telefoon)
Zorg voor ophangmogelijkheid !! (Een
draad tussen linker- en rechterzijkant
is ideaal)
We gaan daarna de nieuwe expositie
inrichten.



Tot ziens op 27 maart.
Tot ziens bij de nieuwe tentoonstelling.

Namens de KIA groep,
Wim Geerts
Van Pesach naar Pasen
Tijdens een reünie van deelnemers aan de Alpha-cursussen was er het idee om dit
jaar een Seidermaaltijd te houden. De vraag is: wat heeft het Joodse Pesach feest te
zeggen over ons Paasfeest? Hoe wijzen de gebruiken van de Pesachmaaltijd
(Seider) naar de komst van Jeshua Mashiach, Jezus de Messias? De Seidermaaltijd
luidt het begin van de Pesachvieringen in en wordt altijd gehouden op de 14de
Nissan van de Joodse jaartelling. Dit jaar valt de 14de Nissan 5777 (!) op maandag 10
april 2017, in de Paasweek.
Vlak voor Zijn lijden vierde Jezus de Pesachmaaltijd met Zijn vrienden. Als een Joods
gezin aan de Seidermaaltijd zit, zal de jongste altijd vragen: waarom is deze avond
anders? Een bijzondere reden om eens na te denken over deze vragen en samen
een Seidermaaltijd te vieren. Dat willen wij doen op maandag 10 april, 19.30 uur, in
gebouw Antenne.
Een studie ter voorbereiding zal er zijn op donderdag 30 maart, 20.00 uur in
gebouw Antenne. De avonden worden verzorgd samen met de studiegroep
‘Gravenderwijs’ uit Vaassen.
De kosten voor de Seidermaaltijd zijn € 5. Het is verder de bedoeling dat elke
deelnemer iets meeneemt om te eten, zodat we samen de maaltijd kunnen houden
(intekenlijst ontvangt u na opgave).
U kunt u opgeven bij Gerard van Kamp, bij voorkeur vóór 7 februari, per e.mail:
gerardenjeanne@gmail.com of telefonisch: 0578 618807.
Gerard van Kamp
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Happy Bus naar de EO jongerendag
Dag allemaal,
Ook dit jaar vertrekt er weer een bus vanuit Epe om jou
naar de EO Jongerendag te brengen. Dit jaar is dat op
zaterdag 10 juni.
Op de website http://www.eo.nl/beam/algemeen/eo-jongerendag/ kun je lezen
welke artiesten komen en wat voor een activiteiten er zijn die dag en alvast
helemaal enthousiast worden!
Wil jij ook met ons mee? Zorg er dan eerst voor dat je een ticket koopt via de
website van Beam. Het kaartje kost € 15, de kosten van de bus worden door de
kerken betaald. Het is het makkelijkst als we allemaal door dezelfde ingang naar
binnen gaan, kies daarom voor ingang P. Als je al een kaartje hebt, met een ander
ingang, maak je dan maar niet druk, dan kun je ook mee hoor!
Voor het aanmelden van de busreis moet je een mailtje sturen naar
kirstenvantriest@hotmail.com met je voor & achternaam, je eigen telefoonnummer, het nummer van je ouders en je e-mailadres.
Mocht je nog iemand anders mee willen nemen, mag dat natuurlijk ook!
We hopen dat de bus weer helemaal vol komt!
Groetjes,
Kirsten

Nieuw ledenboekje
Tegelijkertijd met de bezorging van de Antenne wordt het nieuwe ledenboekje
verspreid.
Voor degenen die er geen ontvangen, zoals de gemeenteleden die de Antenne
digitaal of per post ontvangen, ligt een exemplaar klaar in gebouw Antenne.
Gratis af te halen tijdens openingsuren.

Kopij via e-mail
Via het e-mailadres kerkblad@regenboogkerk.nl bereikt u beide redactieleden die
de opmaak van de Antenne verzorgen. Het is niet nodig om ook nog een persoonlijk
adres te kiezen.
Handig toch?
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Orgelconcerten Stichting Meere Orgel Grote Kerk Epe
Dominees in concertzaterdag 25 Februari 2017 20:00 uur.
De traditie met het Domineesconcert wordt voortgezet.
De drie orgelspelende dominees, die ook op domineesconcert in
februari vorig jaar speelden, toen nog samen met Henk Vreekamp, spelen ook dit
jaar het domineesconcert. Ds. M.J. Schuurman Oldebroek, Ds. J.F. Schuitemaker
Elburg en Ds. T.E. van Spanje Epe. Wat ze spelen is nog niet bekend, we laten ons
verrassen. We sluiten af met samenzang.
De toegang is vrij, we houden een collecte voor het fonds Koororgel Grote Kerk Epe.
Let op dit concert is op zaterdag i.p.v. de gebruikelijke donderdag.
Agenda Concertserie Programma 2017
Aanvang 20:00 uur en de toegang is € 7,50.
25 febr.
Dominees in concert Epe (toegang vrij)
30 maart
Wim Magré Elburg
29 april
Peter Eilander Apeldoorn, thema Oranje
25 mei
Gert van Hoef Barneveld (toegang vrij)
29 juni
Theo Jellema Leeuwarden
Organisten te zien op videoscherm.
Na afloop koffie/thee en ontmoeting met de organist.
Weer een mooie lijst met vertrouwde organisten en een nieuwe organist, allemaal
topmusici!
Het eerste orgelconcert is al weer voorbij, we genoten op 26 febr. 2017 van het
fantastische orgelspel van Toon Hagen uit Zwolle.
Nieuw dit jaar is Gert van Hoef (22 jaar), een jonge organist die tijdens het vrij
toegankelijke orgelconcert op Hemelvaartsdag 25 mei zal spelen. Theo Jellema, uit
Leeuwarden zal de concertreeks voor de zomervakantie afsluiten.
Koningsdag-orgelbespeling Oranjeprogramma. 27 april 12:30 uur (kerk open,
toegang vrij).
Marktdag-orgelbespelingen door organisten uit Epe en omgeving
Juli en augustus elke woensdag om 12:00 uur (kerk open, toegang vrij)
Zomeravondzang. Bekende geestelijke liederen zingen bij het Meere-orgel.
26 juli en 23 augustus om 20:00 uur (toegang vrij).
Hartelijk welkom allemaal!
Met muzikale groet,
namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder
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PCOB
Harpiste Regina Ederveen bij PCOB op 21 maart
Op 21 maart zal de bekende harpiste Regina Ederveen met haar
harp optreden voor de PCOB Epe. Zij verzorgt een programma dat in het teken staat
van de Lijdenstijd en Pasen. Regina speelt prachtige muziek op haar gouden harp en
deze muziek wordt afgewisseld met korte meditatieve teksten, waarin - ondanks de
ernst van het programma - de broodnodige humor toch niet ontbreekt. Een
concertvoorstelling die boeit van A tot Z en die de onverwachte kanten van de harp
laat horen en ook stof om over na te denken biedt.
Zoals gebruikelijk houden we deze middag in ‘De Boskamp’
Aanvang 14.30 uur (zaal open 14.00 uur).
Leden en ook gasten zijn van harte welkom. We hopen op een gezellige en
gezegende middag!
Regina Ederveen behaalde aan het Utrechts Conservatorium het
diploma Uitvoerend Musicus Harp. Op het Orpheus-Concours won
Regina de hoofdprijs voor de beste interpretatie van
hedendaagse kamermuziek. Zij gaf als enige harpiste in een
internationaal samengesteld orkest een concert in Carnegie Hall,
New York. Regina Ederveen ontving een beurs van het Prins
Bernhard Fonds voor studie op het gebied van de keltische harp.
Zij speelt in verschillende ensembles, o.a. met fluit, orgel,
sopraan. Ook werkt ze samen met een woordkunstenaar waarmee zij een
programma brengt over Vincent van Gogh alsook een Joods programma. Regina
heeft een uniek concertprogramma over de roemruchte harpiste Rosa Spier. Regina
Ederveen bespeelt een gouden Lyon&Healy-pedaalharp en een Dusty Strings celtic
harp. Regina verkoopt meerdere cd's, o.a. solo of met fluit en piano.
Info www.reginaederveen.nl.
Word ZOA-collectant en help vluchtelingen wereldwijd
ZOA start haar collecteweek met het thema ‘Vrede is
niet te koop, een deken wel’, voor de slachtoffers van
natuur- en oorlogsgeweld.
Van 20 t/m 25 maart 2017 zorgt Corry Reurink voor de
coördinatie van de collecte in Epe. Help jij mee met collecteren?
Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen en het worden er
steeds meer. Denk aan Noord-Uganda, waar elke dag 2.000 tot 3.000 vluchtelingen
uit Zuid-Sudan aankomen uit angst voor het geweld in hun thuisland. Of aan Jemen,
waar een burgeroorlog al meer dan anderhalf jaar duurt en zo’n 21 miljoen van de
25 miljoen inwoners direct afhankelijk is van humanitaire hulp. Deze mensen zijn
alles kwijt en hebben dringend hulp nodig.
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In Epe zoeken we collectanten om deze mensen te helpen. Voor jou een uurtje
inzet, voor hen hoop op een betere toekomst!
ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van
een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doen ze door hen
ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan
voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze
mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.
Ervaar dat jij een verschil kunt maken. Het collecteren kost eenmalig ongeveer een
uur tijd.
Aanmelden kan bij
Corry Reurink 0578-615640
Marlies Veerbeek 0578-614274
Cariene van de Wetering 0578-662892
Bianca Reurink 06-30431414
Voorjaarsconcertarrangement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Op zaterdag 18 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een
concert.
We wandelen in de directe omgeving van de Herberg, waar veel openbaar
kunstbezit aanwezig is. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis.
Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin
Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met
koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze
dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch
(alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek
Het Kerk in Actie KiesAdvies
Een maand voor de verkiezingen, presenteert Kerk in Actie een diaconale
stemwijzer: het Kerk in Actie KiesAdvies. Deze bestaat uit twee delen: een
vergelijking van verkiezingsprogramma’s en een handig testje. De uitslag van de test
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laat zien wie in het algemeen profiteert én wie de dupe wordt van de gemaakte
politieke keuzes.
Polarisatie
Wat volgens Kerk in Actie in de verkiezingsprogramma’s opvalt, is dat ‘algemeen
belang’ steeds minder een rol speelt en ‘eigen belang’ steeds meer leidend motief
wordt, stelt Carla van der Vlist, teamleider Binnenlands Diaconaat.
“Sommige partijen komen bijvoorbeeld met maatregelen om vluchtelingen niet
ons Nederlandse of Europese probleem te maken, maar willen niets weten van een
structurele oplossing. Zolang het niet op ons erf gebeurt, is het ook niet ons
probleem. Kerk in Actie pleit voor een ruimhartige inzet voor de meest kwetsbaren
in de samenleving.”
Test
Het Kerk in Actie KiesAdvies bestaat uit twee delen:
een analyse van verkiezingsprogramma’s en een digitale kieswijzer.
Het Kerk in Actie KiesAdvies is te maken via www.kerkinactie.nl/kiesadvies. In het
Kerk in Actie KiesAdvies komen vragen en stellingen aan bod over onderwerpen die
Kerk in Actie belangrijk vindt én waarover partijen van standpunt verschillen.
Analyse
De analyse van verkiezingsprogramma’s, uitgevoerd door stichting Oikos en Kerk in
Actie, beperkt zich tot de partijen die tijdens de verkiezingen in 2012 in de Tweede
Kamer verkozen zijn. De 11 verkiezingsprogramma’s zijn gescreend op de gekozen
thematische
prioriteiten:
internationale
samenwerking,
duurzaamheid,
vluchtelingen, mensenrechten en zorg en armoede in Nederland. Daarbij is
aangegeven wat de politieke partijen rond deze prioriteiten al dan niet hebben
opgenomen in hun programma’s.
Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 26 februari
Grote Kerk
10.00 uur Ds. D. v.d. Meulen, Epe
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk
19.00 uur Geen dienst
Sionskerk
9.30 uur Prop. C.G. op ’t Hof, Harskamp
18.30 uur Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden
Zondag 5 maart
Grote Kerk
10.00 uur Ds. L.J. Versteeg
Goede Herderkerk 10.00 uur Ds. E. Kolkert, Ermelo
19.00 uur Ds. R. van Putten., ’t Harde
Sionskerk
9.30 uur Ds. A. van Herk, Hasselt
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje
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Woensdag 8 maart
Goede Herderkerk 19.30 uur
Sionskerk
14.30 uur
19.30 uur
Zondag 12 maart
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur

Biddag voor gewas en arbeid
Ds. S.H. Muller
in RBK
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

Ds. L.A. van Ketel, Ezinge
Ds. J. Alma, Veenendaal
Ds. A.F. Troost, Ermelo
Ontmoetingsdienst in RBK
9.30 uur Ds. J.A.A. Geerts, Zalk
18.30 uur Dr. T.E. van Spanje

Sionskerk

Di
Woe
Do

28 febr
1 mrt
2 mrt

Vrij.
Za
Ma
Di

3 mrt
4 mrt
6 mrt
7 mrt

Woe

8 mrt

Do
Za

9 mrt
11 mrt

Di

14 mrt

Do

16 mrt.

in RBK

GEBOUW ANTENNE
To You
20.00 uur
Diaconale Beraadsgroep
19.45 uur
Ds. v d Wetering: Bijbelstudie
14.00 uur
ZWO
19.00 uur
Musical
19.30 uur
Heerlijckheid
17.45 uur
Exspecto
18.45 uu5
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
Ouderencontact
14.30 uur
Kindermiddag (bij de zandkuil) zie artikel Club
Biddag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur
Commissie Bijz. Diensten
na kerkdienst
Musical
19.30 uur
Musical
10.00 uur
Exspecto
18.45 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Basiscatechese
18.00 uur
To You
20.00 uur
Musical
19.30 uur
Moderamen
19.30 uur
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 11 maart (nummer van 4
weken), daarna vóór zaterdag 8 april (nummer van 4 weken), vervolgens vóór
zaterdag 6 mei en vóór zaterdag 27 mei.
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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