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Redactie

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.

Inhoud
Kerkdiensten
Sjoerd op vakantie
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uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd
Signalen
Verslag kerkenraadsvergaderingen maart-juni
Beroepingsnieuws Goede Herderkerk
Stichting Meere Orgel
Diensten andere protestantse kerken in Epe
Bijbelleesrooster NBG
Agenda
Wereldvluchtelingendag 2017
Inleveren kopij

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.:
N. Stegeman-Steensma, Slotgraskamp 33, 8162 XZ Epe
e-mail: kerkrentmeester@regenboogkerk.nl
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

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.

REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.

Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780
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Zondag 16 juli
09.30 uur
Ds. W. van der Kooij, Arnhem
Kinderdienst : Esther Robbertsen en Elize de Mots
Oppasdienst : Leonie Wierstra en Jasmijn Heiligenberg
Eerste collecte : Jeugdwerk Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
Zondag 23 juli
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Rosa de Mots en Marjolein Heiligenberg
Oppasdienst : Sita de Winter en Daniëlle van Henten
Eerste collectie : Evangelisch begeleidingscentrum (EBC) ’t Harde
Tweede collecte : ZWO - Zending
Zondag 30 juli
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Esther Robbertsen en Elize de Mots
Oppasdienst : Bert van de Ven en Iris Bakker
Eerste collectie : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO – Project ‘De Glind’
Zondag 6 augustus
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Nienke Paulusma en Mirjam Bakker
Oppasdienst : Leonie Wierstra en Nikki Dollenkamp
Eerste collectie : Gevangenenzorg Nederland
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
de Tienerdienst vervalt
Zondag 13 augustus
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
Kinderdienst : Rosa de Mots en Rene Draaier
Oppasdienst : Berdien Visser en Gijs van de Vosse
Eerste collectie : de Hezenberg, Hattem
Tweede collecte : ZWO – Zending in Egypte
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Zondag 20 augustus
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Jongerendienst : Edwin van de Vosse
Kinderdienst : Elize de Mots en Nienke Paulusma
Oppasdienst : Marieke Tjabringa en Roosmarijn Heiligenberg
Eerste collectie : Diaconie Regenboogkerk
Tweede collecte : ZWO - Werelddiaconaat
Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ ______________________________

SJOERD OP VAKANTIE
Ik dacht dat ik het niet zo snel zou zeggen, maar ik ben een beetje aan vakantie toe.
Vanaf maandag 17 juli tot en met maandag 7 augustus ben ik met vrouw en
kinderen op een camping in Voorthuizen. Op die wijze zijn we toch even weg en kan
Sabrina alsnog eenmaal in de week in het ziekenhuis van Apeldoorn een kuur
ondergaan. Dineke neemt in deze periode voor mij waar in mijn secties in
voorkomende gevallen. Ik hoop u allen in goede gezondheid weer terug te zien op
zondag 13 augustus wanneer ik weer voorga. En mede namens mijn vrouw
nogmaals hartelijk dank voor alle blijken van medeleven: alle kaartjes, maaltijden,
bloemen en oppasmomenten voor de kinderen helpen ons erg veel. We zijn een
gemeente waar we echt trots op kunnen zijn.
Een goede zomer gewenst voor u allen, ook namens Sabrina en de kinderen!
SM

Zondag 23 juli ga ik weer voor. Op die zondag en de zondagen die volgen wil ik de
bijbel open doen bij Genesis 1, het scheppingsverhaal. In de zomer zijn we vaker
buiten en kijken –hoop ik- bewuster naar de schoonheid van de schepping. De zee,
de bergen, of gewoon de vleermuis in de achtertuin wekken verwondering. Als het
volk Israël over God als schepper spreekt, spelen daar ook andere elementen in
mee. Een God die niet opgaat in de schepping biedt perspectief!
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Hoe kijkt hij tegen zijn creatie aan en wat beoogt hij daarmee. In dat kader is licht
meer dan zonlicht, en aarde meer dan grond onder de voeten. Het zijn ook
verwijzingen naar onze bestemming.
De Schepping heeft dichters en musici weten te inspireren tot het maken van
prachtige liederen, dus ook daaraan zal het ons de komende zondagen niet
ontbreken.
AMvdW

Ga je met mij mee naar de kerk?
Het is lang geleden dat ik iemand heb uitgenodigd met mij mee naar de kerk te
gaan. Iemand die daar zelf nooit komt, bedoel ik. Een klasgenootje op de
middelbare school ging op mijn uitnodiging in. Ze luisterde kritisch. “In het gebed
zou de dominee toch tegen God moeten spreken”, zei ze na afloop, “maar hij sprak
meer tegen ons”. Die zin heb ik goed in mijn oren geknoopt en ik denk er altijd aan
als ik de gebeden voorbereid. Mij heeft haar bezoek dus geholpen. Maar of de
uitnodiging ook voor haar gevolgen heeft gehad weet ik niet…
Waarom doen we dat eigenlijk niet vaker, iemand uitnodigen om mee te gaan
naar de kerk? De PKN waar wij als Regenboogkerk bij aangesloten zijn, besloot dat
het tijd is daar verandering in te brengen. Startzondag 2017 staat landelijk in het
teken van ‘Kerkproeverij’. Zoals zoveel dingen (denk aan de Kliederkerk) is dit
overgewaaid uit Groot Brittannië. ‘Back to Church Sunday’ is daar al een
ingeburgerd fenomeen. Michael Harvey schreef er een boek over ‘Meer dan
welkom’. Hoe verander je een verwelkomende kerk in een uitnodigende kerk?
We zien de bui al hangen… Alsof onze collega’s, buren en bekenden dáár op zitten
te wachten. Als ze interesse hadden, zouden ze zelf wel komen, toch! Allemaal
uitvluchten, zegt Michael Harvey, allemaal angst. Hij gaat in zijn boek in op de
mogelijkheid die angst te managen. Dat vind ik meteen ook het zwakke aan zijn
boek: het gaat eigenlijk helemaal over onszelf. Als wij moediger waren, zouden er
meer mensen met ons naar de kerk gaan. We zijn gewoon te laf om zendingswerk
te doen, zegt Harvey. Is dat zo?
Persoonlijk ben ik meer geboeid door een andere invalshoek: kerk als klooster.
Groei is daar geen doelstelling, maar wel zelfbewust en blijmoedig kerk zijn. Vier
dat je er bent, dank je Schepper. Vorm een gemeenschap waar anderen welkom
zijn. Sta open voor wie rust zoekt, maar ook voor wie zijn kennis over God wil
vergroten, mooie liturgie mee wil vieren, gastvrijheid wil genieten, of alleen maar
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hoopt op een luisterend oor. Misschien komen mensen één keer langs, of drie keer
per jaar, of ze blijven en gaan mee doen.
Laat Michaël Harvey het niet horen. Hij vindt dat ik jullie moet oproepen om
anderen uit te nodigen zodat jullie mij zelfs de schuld kunnen geven als je vreemde
reacties krijgt, zeg dan maar: het moest van onze dominee. Mooi niet! Niets moet.
Alles mag. Stel dat u of jij wél iemand kent, waarvan u zegt: die zou ik trouwens
best eens kunnen uitnodigen, we spreken samen wel eens over kerk en geloof. Of u
kent iemand die is afgehaakt en die in zijn kritiek is blijven hangen bij de kerk van
jaren geleden.
Zou zo iemand niet eens durven proeven hoe het nu is, sfeervoller, vrijer, met
woorden die mensen van vandaag aanspreken. En als er kritiek komt, graag, daar
kunnen we alleen maar van leren, zoals ik ooit van mijn klasgenootje.
Denk er deze zomer eens over na, het is maar zo september. Wie zou u
uitnodigen, tegen wie zou jij willen zeggen: ga je 24 september eens met mij mee
naar de kerk?
AMvdW

Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van maart – juni
In elke kerkenraadsvergadering is er aandacht voor het wel en wee van
kerkenraadsleden en aandacht voor activiteiten en zorgen binnen de gemeente.
Wat is er verder aan de orde geweest?
Pastoraat
De ontmoetingsbijeenkomsten rondom het thema “Luther” hebben
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten en op andere momenten wordt het
verschil in geloofsopvattingen van gemeenteleden soms duidelijk.
Er zijn veel zieken in de gemeente. De vraag komt naar boven of de wijze waarop
invulling aan het pastoraat wordt gegeven nog wel van deze tijd is. Tevens is er
aandacht nodig voor stervensbegeleiding. In het komende seizoen wordt dit op de
agenda gezet.
Jeugdwerk
De basiscatechese van het afgelopen seizoen is afgerond. Het komende seizoen zal
deze weer van start gaan. Bijdrage van vrijwilligers bij deze bijeenkomsten wordt op
prijs gesteld.
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Het kinderkamp op de Zorgboerderij in Oene is zeer goed verlopen.
Half juni zijn de examenkandidaten verrast met een attentie.

voeren beleid. We hebben gesproken over Diaconie, Vorming & Toerusting en
Jeugdwerk.

Missionair Werk
e
Voorafgaand aan Pasen is er een straatactie geweest. En op de 2 zaterdag van mei
viel de plantenmarkt van ZWO.
De tentdienst in de week rond Koningsdag en 5 mei is goed bevallen. Een verslag
hiervan heeft eerder in het kerkblad gestaan. In overleg met de Goede Herderkerk
wordt gekeken of organisatie van een tentdienst in 2018 tot de mogelijkheden
behoort. Ook andere kerken uit Epe moeten dan betrokken worden.
Helaas is het niet gelukt om mensen te vinden, die met een Kerkapp aan de slag
willen.

1. Diaconie
Na een inleiding door de voorzitter van de diaconie spreken we in groepen met
elkaar door over de volgende vragen.
 Vervult onze diaconie haar rol conform onze wensen (beleidsplan)?
 Stimuleert onze diaconie ‘ons’ voldoende in het signaleren van behoeften?
 Wat kan het niet-pastorale deel van de kerkenraad doen qua signalering?
 Wat kan het pastorale deel van de kerkenraad doen qua signalering?
 Hoe kunnen we onze ca. 850 diaconale gemeenteleden inzetten

Beraadsgroep Financiën en Beheer
Het afscheid van koster Han Klaasse is voorbereid. Het resultaat was een feestelijke
avond en een mooie dienst. De beraadsgroep bezint zich op de mogelijke
aanwijzing door de gemeente van de Regenboogkerk als monument. De verhuur
van zalen in gebouw Antenne en verhuur van de woningen vraagt aandacht.

Bij de evaluatie werden onderstaande punten genoemd:

Belijdenis
Ds. Muller heeft een gesprekskring met jong volwassenen. Een aantal van hen
hoopt belijdenis te doen op zondag 3 september.

(Nog) meer gebruik maken van talenten van gemeenteleden.
Pastorale ouderlingen hebben in velerlei opzicht een signalerende taak.
Er is behoefte aan meer openheid. Meer uitwisseling van informatie. Dit
betekent wel minder privacy.
- Wellicht is de Voedselbank een bron van contact voor eventuele extra
ondersteuning. Zo ook Schuldhulpmaatje.
Alle ideeën en opmerkingen zijn genoteerd op flip-overs en worden verder
besproken binnen de diaconie.

Startzondag
De startzondag op 24 september heeft als thema “Kerkproeverij”. In het volgende
kerkblad leest u hier meer over.

2. Vorming en toerusting
Na een korte introductie spreken we met elkaar over de rol die Vorming en
Toerusting zou moeten hebben in de gemeente.

-

Thema’s
We proberen tijd vrij te maken om over een thema langer door te praten. Het is de
bedoeling, dat er uit de gesprekken onderwerpen terug kunnen komen in het te

Men acht het zinvol dat wij als Regenboogkerk aandacht besteden aan Vorming en
Toerusting vanwege de overtuiging dat we daarmee kunnen werken aan:
 Versterken van onderlinge relaties door ontmoeting en diepgang in gesprekken
met elkaar.
 Geloofsontwikkeling en versterken van het geloof van elkaar d.m.v. gesprek en
uitwisseling van visies en interpretaties.
 Bereiken van diepgang in de onderlinge relaties in combinatie met toename
van kennis en het ontwikkelen van nieuwe gezichtspunten.
 Voeden, onderhouden en laten groeien van ons geloof zowel persoonlijk als
gemeentebreed
Vervolgens is er verder gesproken over thema’s en methoden die voor de
verschillende doelgroepen relevant zijn: ouderen, jongvolwassenen, ouders met
kinderen.
Een nadere uitwerking moet de komende maanden gebeuren.
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Algemeen
Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers vraagt tijd. Er zijn nog steeds vacatures
binnen de diaconie. In een volgend kerkblad leest u hier meer over.
De kerkenraad bezint zich op de invulling van het voorjaars- en
najaarsgemeenteberaad.
Bij de afkondigingen zal in het vervolg ook de naam van de organist worden
genoemd. Mensen, die thuis meeluisteren stellen dit op prijs.
Op de kerkenraad is er ook aandacht voor het eigen functioneren. Binnen het
moderamen is een eerste stap gezet met het voeren van evaluatiegesprekken. Er
zijn afspraken gepland voor gesprekken met de predikanten.

3. Jeugdwerk
Nienke Paulusma bespreekt met ons het onderwerp Jeugd en Geloof. Bij kinderen
ontbreekt het enthousiasme voor de kerk. Nienke heeft een aantal vragen op
papier gezet, zoals:
 Heeft de kerk jou gesteund in je geloofsopvoeding en in die van je
kinderen?
 Wat is de visie op het belang van ondersteuning van gezinnen in
geloofsopvoeding?
We spreken hierover met elkaar. Enkele gedachten:
o Er wordt veel meer gedaan voor jonge kinderen dan vroeger.
o Het is belangrijk dat ouders in gesprek zijn over geloof. Ondersteuning is nodig.
o Verbinding maken! Vriendengroepen. De generatie moet elkaar vasthouden.
o Hebben we zelf het goede voorbeeld gegeven? Spreken over persoonlijke
dingen en betrekken op vandaag. Durf jezelf te laten zijn in je geloof!
o Zoek het bij ons zelf. Waar zijn we ‘iets’ kwijt geraakt?
o Op scharniermomenten in je leven val je terug op dat wat je van je ouders hebt
geleerd.
o Oprechte belangstelling. Het moet ECHT zijn.
o Waardering voor onze jeugdouderling. Ze is zichtbaar!
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, aarzelt u dan niet om
contact op te nemen.
(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Beroepingsnieuws Goede Herderkerk
Na maanden van stilte rondom het beroepingswerk kan de Goede Herderkerk
melden dat de kerkenraad voornemens is een beroep uit te brengen op ds. H.
Bakhuis te Hoogeveen. Ds. Bakhuis is gehuwd, 57 jaar oud en vader van 5 kinderen.
Hij is predikant geweest in de Hervormde gemeente Nieuweroord-Noordsche
Schut. Thans is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs, verricht hulpdiensten in
verschillende gemeenten, en gaat als voorganger vrijwel iedere zondag voor. Ds.
Bakhuis ging, om kennis te maken met de gemeente, afgelopen zondag 9 juli, voor
in de ochtenddienst in plaats van ds. Lampen.
Als Regenboogkerk bidden wij om zegen bij de beslissingen die zowel de Goede
Herderkerk als ds. Bakhuis zullen maken.
SM
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STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
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.
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
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.
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!

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 16 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mw. Ds. L. Kraan, Apeldoorn
Ds. J. Alma, Veenendaal
Prop. R. van der Knijff, Apeldoorn
Dr. T.E. van Spanje
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Zondag 23 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman, Zwolle
Ds. E. Kolkert, Ermelo
Dr. J. Kommers, Harderwijk
Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. W.P. Sarolea, Meppel
Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
Prop. H.P. Brendeke, Apeldoorn

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Dhr. M. Molenaar, Epe
Ds. D. van Meulen, Epe
Ds. J. Brouwer, Veen
Ds. J. Boer, Ermelo

9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Ds. D. Dekker, Putten
Dr. T.E. van Spanje

Zondag 30 juli
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 6 augustus
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 13 augustus
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 20 augustus
Grote Kerk
9.30 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. E. Kolkert, Ermelo
Dr. T.E. van Spanje
Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.

14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli

Jeremia 14 : 11-22
Jeremia 15:1-9
Jeremia 15:10-21
Matteüs12:1-8
Matteüs12:9-21
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Bidden lijkt zinloos
Bemiddelingonmogelijk
Jeremiade
Sabbatsgebod
Goed werk

Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
1 aug.
2 aug.
3 aug.
4 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.
9 aug.
10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.
18 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 aug.
24 aug.
25 aug.

Matteüs12:22-32
Matteüs12:33-42
Matteüs12:43-50
Matteüs13:1-15
Matteüs13:16-23
Matteüs13:24-33
Matteüs13:34-46
Matteüs13:47-58
Jesaja 32:1-8
Jesaja 32:9-20
Jesaja 33:1-16
Jesaja 33:17-24
Psalm 63
Matteüs14:1-12
Matteüs14:13-21
Matteüs14:22-36
Matteüs15:1-11
Matteüs15:12-20
Jeremia 16:1-13
Jeremia 16:14-18
Jeremia 16:19–17:8
Jeremia 17:9-18
Jeremia 17:19-27
Jeremia 18:1-12
Jeremia 18:13-23
Jeremia 19:1-15
Jeremia 20:1-6
Jeremia 20:7-18
Jeremia 21:1-10
Jeremia 21:11–22:9
Jeremia 22:10-23 G
Jeremia 22:24–23:8
Jeremia 23:9-24
Jeremia 23:25-40
Psalm 54
Matteüs15:21-28
Matteüs15:29-39
Matteüs16:1-12
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Voor of tegen
Ongevraagd teken
Bewijs gevraagd
Tekst en uitleg
Bevoorrecht
Om over na te denken
Koninkrijksrelaties
Boven het maaiveld
Goed regeren
Valse gerustheid
Leegte
Bevrijding
Dicht bij God
Hoofdprijs
Maaltijd en meer
Stilte na de storm
Traditie en gebod
Blind wantrouwen
Geboortebeperking
Wijziging eedsformule
Vertrouw alleen op de Heer
God kent je door en door
Vier de sabbat!
Pottenkijker
Jeremia bedreigd
Jammerdal
Paniek
In het nauw
Onheilsprofetie
Sloopwerk
een terugkeer mogelijk
Goede herdergezocht
Ontrouw
Dat had je gedroomd!
Gebed na verraad
Trouwe hond
Genadebrood
Waarschuwing

Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 19 augustus en vervolgens
voor zaterdag 9 september en zaterdag 30 september.
Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1

GEBOUW ANTENNE
Ma
Di

7 aug Oud papier inleveren
22 aug To You

9.00 – 18.00 uur
20.00 uur

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

Wereldvluchtelingendag 2017
Dinsdag 20 juni 2017 was het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn nog nooit
zoveel mensen op de vlucht geweest. Wanhopig op zoek naar een veilig bestaan
voor hun familie en geliefden, wagen ze hun leven.
Laten we hen gedenken en voor hen bidden. Karin van den Broeke, preses van de
Protestantse Kerk, schreef een gebed:
God, U die met ons meetrekt,
Wij bidden U voor mensen die ongewild onderweg zijn,
ontheemd, op de vlucht hopend op een veilig bestaan.
Wees met hen in angst en verdriet, in hoop en verlangen.
Geef hun dagelijks brood, behoud van waardigheid, mensen op hun pad
die meeleven.
Geef ons dat wij wereldwijd met elkaar een weg van gerechtigheid en
vrede kunnen gaan.
Geef vluchtelingen het vermogen zich steeds weer aan te passen.
Laat ontvangende landen, groepen en mensen iets van verrijking ervaren.
Neem weg wat mensen op de vlucht deed slaan.
Schenk ons barmhartigheid en vrede.
Amen
(bron: www.protestantsekerk.nl)
13

14

