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J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560
H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745
e-mail: kerkblad@regenboogkerk.nl
Eindredactie: J. Bosch, Pr. Marijkestraat 5, 8162 BB Epe, tel. 613460
Penningm. Bank: NL21FVLB0226121577 t.n.v. Regenboogkerk, inz. blad Antenne
(€ 16,00 per halfjaar)
Bezorging L. Kasteel, Glorialaan 16, 8162 VC Epe, tel. 628238
Predikanten:
Ds. A.M. van de Wetering, Alb. Schweitzerlaan 3, 8162 DS Epe,
tel. 627732. (sectie 1-2-5-6)
e-mail: am.vandewetering@hetnet.nl. Vrije dag: woensdag
Ds. S.H. Muller, Holleweg 28, 7361 AA Beekbergen, tel. 06-42633119 / 055-8430264
e-mail: sjoerdmuller@regenboogkerk.nl. Werkt op maandag en woensdag. Het best
bereikbaar na 19.30 uur. (sectie 3 en 4)
Kerkenraad:
Voorzitter: L.H.E.C. Plooy, Slathstraat 3, 8161 CB Epe, tel. 611517
Scriba:
K.G. Dijkgraaf-Feitsma, Deventerweg 8, 8167 NA Oene, tel. 641922
e-mail: scriba@regenboogkerk.nl
Diaconie:
Voorzitter: H.K. de Jonge, Heuvellaan 7, 8162 CT Epe, tel. 629977
Secr.:
J.O. Tjabringa, Azaleastraat 6, 8181 TA Heerde, tel. 697710
e-mail: diaken@regenboogkerk.nl
Bankrek.: NL67RABO0317519425 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk Epe

Koster: Chris Hassink, 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.
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Kerkelijk Bureau:
C.J.G. Bakker, Klaverkamp 12, 8162 HR Epe, tel. 628009
e-mail: kerkelijkbureau@regenboogkerk.nl
Beraadsgroep Financiën en Beheer:
Voorzitter: W.H. Potappel, Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe, tel. 06 5373 1582
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
REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.
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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 juni
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
Kinderdienst : Marjolein Heiligenberg en Elize de Mots
Oppasdienst : Aleksandra Mol en Iris Bakker
Eerste collecte : Landelijke Raad van Kerken
Tweede collecte : ZWO – Zending

Zondag 2 juli
09.30 uur
Ds. B. Aalbers, Maarssen
Kinderdienst : Esther Robbertsen en Edwin van de Vosse
Oppasdienst : Bert van de Ven en Daniëlle van Henten
Eerste collectie : Stichting HiP
Tweede collecte : ZWO – project ‘De Glind’
Zondag 9 juli
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
Kinderdienst : Rene Draaier en Nienke Paulusma
Oppasdienst : Mirjam Gosseling en Marlinde de Jonge
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.
___ ______________________________

Zomervakantie Ds. Van de Wetering
Als u dit leest heb ik inmiddels zomervakantie. Mocht u in die periode een
predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba, Carla
Dijkgraaf, 06 12080015. Zij brengt u dan in contact met een predikant uit de regio.
Vanaf 17 juli ben ik weer beschikbaar.
A.M. van de Wetering
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Toelichting bij de collecten

Zondag 25 juni
1e collecte: Landelijke Raad van Kerken
De bijdragen uit deze collecte (landelijk) komen ten goede aan de voortgang van
het oecumenische werk binnen de Raad van Kerken. Te denken valt aan ‘kerk in de
samenleving’, advocay ten dienste van vluchtelingen, ondersteuning van arme
mensen in onze samenleving. Ook wordt uw bijdrage ingezet voor theologische
verdieping, missionaire activiteiten en interreligieuze ontmoeting. De raad heeft
landelijk de kerken gevraagd om een collecte te houden ter ondersteuning van de
werkzaamheden.
e
2 collecte: ZWO – Zending

Zondag 2 juli
1e collecte: Stichting HiP
Hulp in Praktijk (HiP) is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen
buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal
netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze
manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een
gezicht geven in de lokale samenleving.
Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiPhelpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door
de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke
knowhow. Zie voor meer informatie www.stichtinghip.nl.
2e collecte: ZWO – project ‘De Glind’

Zondag 9 juli
1e collecte: Diaconie Regenboogkerk
2e collecte: ZWO – Werelddiaconaat
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Over roze zaterdag en vrijgemaakte vrouwen
Commotie in het altijd gezellige Brabant: rondom de Sint Jan in Den Bosch was de
sfeer afgelopen week om te snijden. Waar de katholieke bisschop De Korte eerst
een oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag nog had goedgekeurd, trok hij
die permissie later weer in. De commotie, vooral onder de meer behoudende
gelovigen en priesters, was te groot om het evenement in de kathedraal doorgang
te laten vinden. Op internet en in de media buitelde men over elkaar heen: “slappe
hap”, “terug naar de middeleeuwen” en “taliban-gedrag”, zo viel er te lezen en een
regen aan nieuwe uitschrijvingen was het gevolg.
Nu ken ik de bisschop redelijk goed maar veel van bovenstaande termen gaan
volgens mij in deze zaak niet op. Bisschop De Korte heeft goed geluisterd en daar
vanuit zijn gezag een conclusie aan gebonden, zoals een goed pastor behoort te
doen: dienstbaar zijn aan de gemeenschap, ook al wil diezelfde gemeenschap een
andere koers dan je zelf wilt. Dienend leiderschap, in navolging van hoe Christus het
voordeed, zo dunkt me.
Wat de bisschop (de beste die we in dit land hebben) eveneens goed deed? Hij liet
zich niet provoceren. De kerk, of de kerkdienst, mag nooit een middel worden om
de eigen mening op te dringen. Voorbeeldje: als kandidaat-predikant kwam ik eens
op gesprek bij een kerkenraad waar vrijwel als eerste werd vermeld: “onze vorige
predikant was voluit homo en daar zijn we heel erg trots op”. Toen was voor mij de
kous gelijk af. Wat een treurigheid, dacht ik, als je kerk-zijn terugbrengt tot wat
allemaal wel en niet mag. Als je je eigen vrijzinnigheid of conservatisme zo etaleert
als het enige ware.
Hoe het ook kon werd in diezelfde week ook voorgedaan in de Vrijgemaakte Kerk.
Daar werd, in goed overleg van 12 jaar en zorgvuldige bijbeltekst, besloten om
vrouwen toe te laten tot het ambt van predikant en ouderling. In 2013 werd er nog
tegengestemd onder het mom dat de woorden van Paulus (over het spreken en
onderwijzen van vrouwen in samenkomsten, red.) ook vandaag de dag nog steeds
autoriteit hebben. Maar was dat de vraag eigenlijk wel? Een andere invalshoek
werd gekozen: kun je één gebod destilleren uit een bijbeltekst die voor zoveel
verschillende interpretaties vatbaar is? Nee, zo concludeerde de Vrijgemaakte
kerkvergadering. Dat maakte de weg vrij voor de vrouw in het vrijgemaakte ambt.
In alle eenvoud. Geen spektakel, geen knallende ruzie. Of zoals preses Melle
Oosterhuis het verwoordde: “We beseffen dat dit leidt tot verdeeldheid, en dáárom
houden we elkaar stevig vast. We hebben elkaar hartelijk lief, dat helpt.” Hij raakt
de spijker precies op de kop.
Sjoerd Muller
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Nieuwe redactrice/redacteur voor ons kerkblad gezocht
Na vele jaren de redactie van het kerkblad op zich te hebben genomen is voor
Jannie Bunde de tijd gekomen dit werk neer te leggen. Daarom zijn we op zoek naar
iemand die haar op wil volgen. Hennie Huizinga deed dit werk al weer geruime tijd
met haar samen en de laatste maanden doet ze het alleen. Dat gaat prima, maar er
moet iemand komen die haar bij gelegenheid kan vervangen en dus ook ervaring
opbouwt met het in elkaar zetten van het kerkblad.
Voor wie zich afvraagt: is dat wat voor mij? Het is belangrijk dat u of jij goed met de
computer en Word kunt omgaan. Bij de redactie komt kopij binnen in alle vormen
en maten. Dat moet tot een geheel worden omgevormd. Interesse in het reilen en
zeilen van de gemeente is meegenomen, want dan draagt u ons blad een warm hart
toe!
Kopij komt tot en met vrijdag binnen op een speciaal e-mailadres. In het weekend
kunt u het blad dus in elkaar gaan zetten. Op maandagmorgen om 9.00 uur volgt
een bespreking met Ds. Van de Wetering, die meekijkt of alles in orde is. Daarna
gaat het blad langs de eindredacteur en uiteindelijk naar de drukker.
Als u of jij in het begin een tijdje met Hennie hebt meegedraaid, kan in overleg een
verdeling worden vastgesteld. Interesse, neem contact op met Hennie voor meer
informatie tel. 614745.
Tot een opvolger is gevonden is Jannie nog bereid als invalster klaar te staan.
Ds. Van de Wetering

Folder Regenboogkerk
Onze gemeente maakt al vele jaren gebruik van een ledenboekje, dat jaarlijks wordt
herzien. Daarnaast kennen we een tweede boekje met informatie over de kerkelijke
gemeente: hoe is de gemeente georganiseerd, informatie rond pastorale zorg,
taken en samenstelling van beraadsgroepen en commissies. Het is al weer enige tijd
geleden, dat dit boekje is verspreid.
De informatie van zo’n boekje is namelijk snel verouderd: commissieleden zijn
vervangen, namen van contactpersonen gewijzigd. Tevens is nu veel informatie
beschikbaar op de website van de kerk. We zien af van herziening van dit boekje
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen om gasten en nieuwe leden iets te
kunnen overhandigen.
Daarom is besloten om een folder te maken, waar algemene informatie is
opgenomen, de namen en contactgegevens van predikanten staan en van de kerk.
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Voor gedetailleerde informatie kan men de website raadplegen of contact
opnemen.
Deze folder is bedoeld om mee te geven aan gasten en anderen, die belangstelling
hebben voor onze gemeente. Er liggen inkijkexemplaren in Antenne en bij de
ingang van de kerk. Kijkt u er eens rustig in, maar wilt u zo vriendelijk zijn om de
folders niet mee te nemen, zodat ze beschikbaar blijven voor de doelgroep.
Veel dank aan Eline Potappel, die een prachtig ontwerp heeft verzorgd en de
bestelling heeft geregeld; dank aan Marlies van Leeuwen en Annelies Proper, die
verantwoordelijk zijn voor enkele foto’s.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Vakantieweek Nieuw Hydepark 2017
Ook dit najaar organiseert de Diaconale Werkgroep Nieuw Hydepark (voorheen
Roosevelthuis), weer een vakantieweek in het Nieuw Hydepark in Doorn. Vorig jaar
hebben we al kennis gemaakt met dit nieuwe, schitterende gebouw.
Dit jaar vindt de vakantieweek plaats van 23 t/m 30 september en is bedoeld voor
ouderen en voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig met vakantie te gaan.
Hierbij kunt u denken aan gehandicapten, personen die veel hulp nodig hebben,
met een zwakke gezondheid en/of een streng dieet.
Door de aard van de doelgroep is er veel hulp en begeleiding nodig. Deze wordt
gegeven door een groep van ca. 30 vrijwilligers.
De kosten voor deze compleet verzorgde vakantieweek bedragen Є 640,- per
persoon exclusief de annuleringsverzekering.
In bijzondere gevallen verlenen de diaconieën financiële hulp. De prijs hoeft
daarom niet onmiddellijk een belemmering te zijn om u niet aan te melden.
U kunt zich nog tot 1 juli aanmelden bij:
- Diny van Norel, Schotakker 47, 8162 JD Epe
tel: 0578-615238
- Anneke van Lohuizen, Van Riebeeckstraat 8, 8171 GV Vaassen tel:0578574841
- Brigitte Zitman, emailadres brigittezitman@outlook.com tel: 06-23439854

Als diaconie willen we ‘helper zijn voor
degenen die geen helper hebben’.
Geïnspireerd door Gods Woord en het
voorbeeld van Jezus Christus proberen wij
steeds opnieuw dienstbaar te zijn aan onze
naasten, binnen en buiten onze kerk.
De diaconie zoekt 3 nieuwe collega’s
(die van aanpakken houden !!)
We zoeken:
Drie actieve gemeenteleden die mee willen helpen met:
 Gemeente breed (met de ouderlingen, contactpersonen etc.) signaleren van
behoefte aan hulp;
 Vaststellen welke hulp iemand nodig heeft;
 Organiseren dat noodzakelijke hulp geboden gaat worden
 Het dragen van verantwoordelijkheden voor het collecteren, verzorgen van het
Heilig Avondmaal, samenwerking met andere kerken, speciale projecten,
nieuwe initiatieven etc.
We bieden:
 Hulp mogen organiseren en/of bieden voor ‘degenen die geen helper hebben’.
 Enthousiast diaconaal team wat meer houdt van aanpakken dan van
vergaderen;
 Soepele onderlinge samenwerking;
 1x per maand een korte vergadering (10x);
 De benen kunnen strekken tijdens de kerkdienst voor het collecteren (ca. 5x per
kwartaal);
 Keuze uit één of meer vaste speciale verantwoordelijkheden zoals
samenwerking met andere kerken, uitvoering praktische klussen, organisatie HAvondmaal; project duurzaamheid etc.
Meer weten? Bel of mail:
Jan-Olaf Tjabringa
06 27 095 640 of tjabringa@cultuurland.com
Harko de Jonge
06 53 967 087 of dejonge@assenrode.nl

Wij hopen weer op een geslaagde vakantieweek.
De werkgroep Nieuw Hydepark
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Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 7 juli!
In juli 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,- (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.
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.

Kijken met andere ogen
Op zaterdag 10 juni heeft een flinke groep wandelaars, o.l.v. Jan Olaf en Henk, Hoog
Buurlo met andere ogen leren ontdekken. Ze kwamen tevreden thuis!
Voor de volgende activiteiten kunnen de wandelschoenen in de kast blijven.
Noteer alvast in uw agenda:
Donderdagavond 19 oktober komt Ds. Helene Everts ons iets vertellen en laten zien
over kerkramen met afbeeldingen van Chagall.
Donderdagavond 16 november spreekt Ds. Jeroen Jeroense over ‘Kerk als klooster’.
Meer informatie vindt u in het najaar in de bladen.
AMvdW
gewoon een wonder
onze schepper is hier
in ’t ruisen van de wind
in de wolken hemelhoog
in de gang van de seizoenen
in het groeien en vergaan
in de belofte dat ’t leven
dat steeds sterft in de aarde
immer stralend wederkeert
’n alledaags wonder
(Henk Posthouwer)
Nieuw gemeenteproject Kunst in Antenne: Durf
te dromen!

Volgende data: 4 aug, 1 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec, 5 jan

Eén keer in de twee jaar nodigen wij u en jullie uit om creatief aan de slag te gaan.
De één schildert, de ander maakt gedichten. Collages, installaties, foto’s, beelden in
steen, keramiek, hout: alles is welkom. Op maandagavond 15 januari 2018 is de
inbrengavond, waarop de deelnemers kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben en
ons en elkaar daar iets over vertellen. Daarna volgt een expositie in de hal van
Antenne. Januari lijkt nog ver weg, maar wie de zomer alvast wil gebruiken om aan
de slag te gaan geven we alvast het thema mee: Durf te dromen!
Dromen zijn in de Bijbel een veel gebruikt communicatiemiddel. God spreekt tot
mensen in een droom. Tot Jakob bijvoorbeeld en eeuwen later tot Jozef, de
verloofde van Maria. In zo’n droom komt hun leven in een ander licht te staan. Of
de dromer krijgt een opdracht: in een droom gewaarschuwd keren de drie wijzen
langs andere weg terug naar huis.
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Hopelijk tot 7 juli! Met vriendelijke groet,
Anneke Laponder, Lee de Kool, Anke Veenstra, GreetjeVrieling,
Jans Mout, Nienke Paulusma, Els Boelhouwer, Helga Potappel

Wij gebruiken het woord droom meer als aanduiding van een verlangen. “Ik droom
ervan nog eens een wereldreis te maken”. De bijbel kent die betekenis ook: ‘jonge
mensen zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten’. Liederen pikken
dit thema op: “Gij zaait uw naam in onze diepste dromen” (Huub Oosterhuis).
“Kroon de menselijke dromen, met uw Koninkrijk op aard”(J.W. Schulte
Noordholt).
Wie inspireert u met zijn of haar dromen. Waarvan dromen wij zelf? We wensen
jullie veel inspiratie om dat te verwoorden of te verbeelden. Durf te dromen!
Namens KIA, Ds. Dineke van de Wetering

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 0226 1215 77 t.n.v.
Regenboogkerk inzake Blad Antenne.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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.
Beraadsgroep Financiën en Beheer

CURSUS TVG DEVENTER
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een initiatief van
de Protestantse Kerk in Nederland en wordt op verschillende
plaatsen in Nederland gegeven.
Verschillende vakgebieden van theologie en kerk worden verkend.
Daarbij maken we gebruik van een cursusmap die door de
landelijke kerk ontwikkeld is. De kernvakken die aan bod komen
zijn: - Oude testament - Nieuwe testament - Kerkgeschiedenis Geloofsvragen - Liturgiek - Islam - Pastoraat - Het Joodse leven.
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Daarnaast zijn er toegevoegde vakken zoals spiritualiteit en filosofie. Predikanten,
theologen en andere specifiek deskundigen verzorgen de lessen.
Het is een cursus voor iedereen met belangstelling voor vragen over geloof, bijbel,
kerk, samenleving en zingeving.
De cursus wordt gehouden op donderdagmorgen van 9.30 tot 12.10 uur en start op
21 september. Elke morgen zijn er twee lessen van 70 minuten, met daar tussen
een kleine pauze. De cursus omvat (ong.) 30 lesochtenden. We komen bijeen in de
bijgebouwen van de Ichtuskerk, Holterweg 108 te Colmschate.
Tevens nodigen wij u van harte uit voor onze startavond op dinsdag 12 september
a.s. om 20.00 uur in de Ichtuskerk te Colmschate. Het belooft een inspirerende
avond te worden, met drs. Nelleke.
De kosten voor deze cursus, inclusief cursusmateriaal zijn 200 euro: 6 euro per
cursusdag.
Aanmelding: Dhr F. Sick, Deventer Tel: 0570 612545 fsicksr@gmail.com
Er is een uitgebreide folder beschikbaar, die per mail is op te vragen bij de scriba:
scriba@regenboogkerk.nl

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
Orgelconcert door Theo Jellema uit Leeuwarden
Donderdag 29 juni 2017 20:00 uur
Toegang € 7,50.
Elke woensdag marktdag orgel bespelingen.
Elke woensdag in juli en augustus om 12:00 uur wordt het orgel in de Grote Kerk in
Epe bespeeld door organisten uit onze regio. De kerk is open vanaf 10:00 uur en de
toegang is vrij. De orgelbespelingen duren 30 minuten.
5 juli
Roelie Muller
12 juli
Theo van Spanje
19 juli
Egbert Dijkgraaf
26 juli
Mart Lookman
2 augustus
Lulof Dalhuisen
9 augustus
Mario Telnekes
16 augustus
Jan van Garderen
23 augustus
Johan Smit
30 augustus
Herman Dalhuisen
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4x Zomeravondzang, samenwerking Vaassen en Epe
In de zomervakantie organiseren we samen met de evangelisatiecommissie in
Vaassen om de 14 dagen een zomeravondzang. Samen bekende geestelijke liederen
zingen op 4 woensdagavonden om 20:00 uur. We beginnen op woensdag 12 juli om
20.00 uur in de Dorpskerk in Vaassen en vervolgens om en om in de Grote Kerk in
Epe.
12 juli Dorpskerk Vaassen met organist Peter Witteveen
26 juli Grote Kerk Epe met organist Ane Mulder
9 augustus Dorpskerk Vaassen met organist Fred van den Berg
23 augustus Grote Kerk Epe met organist Herman Dalhuisen en met bariton Zwier
van der Weerd
De toegang is vrij, aan het einde van de zangavond wordt er een collecte gehouden.
Van harte uitgenodigd allemaal!
Met muzikale groet
Namens de Stichting Meere Orgel
Herman Dalhuisen en Ane Mulder

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 25 juni
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 2 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 9 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. J. Kuik, Ermelo
Dr. T.E. van Spanje
Ds. E. Mijnheer, Oene

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mw. A. Schaafsma
Ds. D. Wolters, Vollenhove
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
Dr. T.E. van Spanje

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. H. Westerhout, Hasselt
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Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
01 juli
02 juli
03 juli
04 juli
05 juli
06 juli
07 juli
08 juli
09 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli

Matteüs10:16-23
Johannes 3:22-36
Matteüs10:24-33
Jesaja 28:1-13
Jesaja 28:14-29
Jesaja 29 : 1 – 8
Jesaja 29 : 9 -16
Jesaja 29 : 17-24
Jesaja 30 : 1-14
Jesaja 30 : 15-26
Jesaja 30 : 27-33
Jesaja 31 : 1-9
Matteüs10:34–11:1
Matteüs11:2-15
Matteüs11:16-30
Psalm 13
Jeremia 11:18–12:6
Jeremia 12 : 7-17
Jeremia 13 : 1-14
Jeremia 13 :15-27
Jeremia 14 : 1-10
Jeremia 14 : 11-22

De Geest spreekt
Groter en kleiner
Op wie lijk jij?
Wartaal
Hoeksteen
Dromen zijn bedrog
Kritiek van klei
Toekomstbeeld
Geen buitenlandse hulp
Vluchtverhaal
Goddelijk geweld
Bewaking
Tweedeling
Geen twijfel mogelijk
Voorbeeldige kinderen
Niet vergeten
Moordplan
Haat-liefdeverhouding
Vergane glorie
Onverbeterlijk
Droogte
Bidden lijkt zinloos

GEBOUW ANTENNE
Di
Ma
Wo

27 juni
5 juli
7 juli

To You
Oud papier inleveren
Ontmoetingsdiner Heerlijckheid

20.00 uur
9.00 – 18.00 uur
18.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren vóór zaterdag 8 juli (laatste nummer
voor de zomer). Kopij voor het eerste nummer na de zomer inleveren voor zaterdag
19 augustus en vervolgens voor zaterdag 9 september.
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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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