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Zondag 19 november
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Jongerendienst : Mirjam Bakker
Kinderdienst : Dorien H/Anne vE en Elize de Mots
Oppasdienst : Lisette Dijkgraaf en Nikki Dollenkamp
Eerste collecte : Diaconie
Tweede collecte : Werelddiaconaat
Zondag 26 november
Gedachteniszondag m.m.v. Exspecto
10.00 uur
Ds. S.H. Muller en Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Rene Draaier en Rosa de Mots
Oppasdienst : Marijn Bastiaannet, Ruben Kooiman en Roosmarijn
Heiligenberg
Eerste collecte : ZOA
Tweede collecte : ZWO project voor school in Zuid Afrika
Zondag 3 december
Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur
Ds. S.H. Muller
Tienerdienst in GHK : Edwin van de Vosse
Kinderdienst : Mirjam Bakker en Marieke Tjabringa
Oppasdienst : Iris van der Tuin en Berdien Visser
Eerste collecte : Tear
Tweede collecte : Kerk in Actie project “Geef Hoop” (voor kinderen op de vlucht)
15.00 uur
De Boskamp : Ds. B. Lampen
19.00 uur
Ds. M. Barth, Barneveld
Eerste collecte : Stichting KomBijMij
Tweede collecte : gemeentewerk Goede Herderkerk
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ _____________________________
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Zondag 19 november lezen we uit het evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 25,
over het laatste oordeel. Een oordeel dat is toevertrouwd aan de Mensenzoon,
zegt Jezus. Hij zal komen in gezelschap van de engelen en plaats nemen op de
troon. Dan komen alle volken voor hem en hij zal ze scheiden, als schapen van de
bokken. Wat is zijn criterium. Waarop baseert hij zijn oordeel? En waarom vertelt
hij dit verhaal. Niet om ons angst in te boezemen, dat past niet bij Jezus. Zou het
zijn droom zijn dat steeds meer mensen gaan leven in de stijl van de nieuwe wereld
die komt? In de stijl van de Mensenzoon zelf…
Zondag 26 november is het ‘de laatste zondag van het kerkelijk jaar’, de
gedachteniszondag, waarvoor alle families worden uitgenodigd die in het afgelopen
jaar een dierbare verloren zijn, die lid was van onze gemeente. De namen zullen
klinken, kaarsen zullen branden en het gedachteniskruisje wordt meegegeven.
Daarna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje te ontsteken, als gebaar van
herinnering aan wie niet zijn vergeten. Het koor Exspecto is daarbij onze gast. De
predikanten leiden samen de dienst en ontmoeten na afloop de families in de
kerkenraadskamer.
De bijbel gaat open bij Genesis 11 en 12. Terach neemt zijn zoon Abraham mee, als
hij wegtrekt uit Ur. Hij zoekt een ander leven, een andere toekomst, maar komt niet
verder dan Charan, waar ze blijven wonen. Na zijn vaders dood trekt Abraham
verder in het geloof dat God hem roept een nieuwe weg in te slaan. Wat neem je
mee van wie jou op weg zette, of een leven lang met je mee reisde. En hoe vind je
je eigen weg?
AMvdW

Adventsproject 2017
Zondag 3 december steken we de eerste adventskaars aan. De kinderen zullen dan
ook gaan beginnen aan het adventsproject "Een boek vol verwachting."
We lezen uit Jesaja. Hij schreef een boek vol verwachting. Ook als er in de wereld
nare dingen gebeuren kun je altijd blijven hopen en verwachten, omdat God naar
de mensen toekomt. Hij komt dichtbij.
Met die verwachting komen we dichterbij kerst. En samen met de kinderen
ontdekken we dat verwachten iets anders is dan wachten. Wachten kan saai zijn,
omdat er niks gebeurd. Maar verwachten is spannend, omdat je weet dat er
eigenlijk al iets begonnen is....
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Elke week bekijken we een plaat voorin de kerk, luisteren we naar twee gasten
Theo en Filia en zullen we een couplet zingen van het projectlied.
'Verwacht u mee?'
de Kinderdienstcommissie
Ambtsjubileum Ds. van de Wetering
Gebedswaken in de Adventstijd
Adventstijd is een periode van hoop en verwachting, een tijd voor bezinning en
uitzien naar Kerst. Daarom heeft de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe
het initiatief opgepakt om dit jaar weer de zogenaamde Adventswaken gehouden.
De Gebedswake in de Adventstijd is een meditatief moment midden in de week, te
midden van alle dagelijkse beslommeringen. Een korte oecumenische bijeenkomst
rondom gebed, schriftlezing, samenzang en meditatieve stilte. U bent allen van
harte uitgenodigd!
De Gebedswaken worden gehouden in de Grote Kerk te Epe,aanvang 19.00 uur tot
± 19.30 uur op woensdag 29 november, 6 december en donderdag 14 december.
De voorgangers zijn resp. pastor W. Vroom, ds. L.J. Versteeg en ds. A.M. van de
Wetering.
Henk Huisman

Toelichting bij de collecten
ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en
natuurrampen. Dat doet ZOA door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot
wederopbouw. ZOA helpt ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd
hulp via lokale organisaties en kerken. Tear helpt waar het kan en moedigt mensen
aan om de wereld mooier te maken.
Kerk in Actie project “Geef Hoop” (voor kinderen op de vlucht).
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in de
kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten redden.
Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt de kerk in actie. In
de periode van Advent en Kerst bieden we vluchtelingenkinderen hoop, zodat
vrede dichterbij komt in hun jonge levens.
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Op 6 december 2017 is het 25 jaar geleden dat mevr.
A.M. van de Wetering bevestigd werd tot predikant in
de Gereformeerde Kerk van Oldehove.
In 1999 vertrok zij naar de Gereformeerde Kerk van
Ruinerwold-Koekange en sinds 2008 is zij verbonden
aan de Regenboogkerk (PKN) te Epe.
Op DV zondag 10 december in de ochtenddienst wordt het 25-jarig ambtsjubileum
van mevr. Ds. van de Wetering herdacht. We nodigen u allen uit om hierbij
aanwezig te zijn. Ds. van de Wetering gaat zelf voor in de dienst. Na de dienst kunt
u haar ontmoeten in de hal van Antenne bij een kop koffie of thee en iets lekkers.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba@regenboogkerk.nl

Verslag van de kerkenraadsvergaderingen van september en oktober
Elke vergadering wordt begonnen met een opening door een kerkenraadslid, die dit
op eigen wijze invult. Aan het begin van dit seizoen wordt in de opening gewezen
op dat wat ons samenbindt: het geloof in God. Die God moet centraal staan in de
vergaderingen. En laten we niet vergeten om met elkaar en voor elkaar te bidden.
Er wordt afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers met de vraag wat
hun ervaringen zijn geweest. Mevr. W. de Jong en dhr. E.J. Kasteel worden
verwelkomd.
De landelijke kerk geeft verder uitvoering aan Kerk 2025. Het 2e deel van
de voorgestelde wijzigingen in de kerkorde is naar alle kerken verzonden en ook in
onze kerkenraad zijn de voorstellen besproken. Doel is de regelgeving te
vereenvoudigen. De kerkenraad kan instemmen met de voorstellen. Op de
classicale vergadering worden de reacties verzameld en daarna naar de landelijke
kerk verstuurd. (U vindt deze terug op de website van de PKN).
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen of het mogelijk is om een kindje
in onze gemeente de kinderzegen mee te geven (“opdragen”). Hoe verhoudt dit
zich tot de kinderdoop?
In de kerkenraad is er uitvoerig met elkaar over gesproken.
Hoewel de kinderdoop uitgangspunt blijft, heeft de kerkenraad het voornemen om
te besluiten dat het mogelijk is om een klein kind te laten zegenen in een kerkdienst
in onze gemeente. (Er staat hiervoor ook een orde van dienst in het Dienstboek van
de PKN).
6

In het gemeenteberaad van november wordt de gemeente hierover geïnformeerd
met nadere toelichting en uitleg.
De commissie Bijzondere diensten van de RBK en de GHK willen de
tentdienst op een laatste zondag van april ook in 2018 inhoud geven. Er wordt
contact gezocht met andere kerken in Epe om aan te sluiten. Met enthousiasme
wordt aan de plannen gewerkt.
Plannen rondom de inhoud van Vorming & Toerusting worden gedeeld. U
vindt hierover steeds informatie in het kerkblad.
Er wordt nog even teruggeblikt op de bijzondere diensten: belijdenisdienst
en startzondag, bijzondere momenten.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, aarzelt u dan niet
om contact op te nemen.
(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

NAJAARSGEMEENTEBERAAD
Op woensdag 22 november is er een gemeenteberaad. U ontvangt hierbij de
agenda.
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen of het mogelijk is om een kindje in onze
gemeente de kinderzegen mee te geven (“opdragen”). Hoe verhoudt dit zich tot de
kinderdoop?
Hoewel de kinderdoop uitgangspunt blijft, heeft de kerkenraad het voornemen om
te besluiten dat het mogelijk is om een klein kind te laten zegenen in een kerkdienst
in onze gemeente. (Er staat hiervoor ook een orde van dienst in het Dienstboek van
de PKN).
Nadere toelichting en uitleg geven we graag op deze avond, waarop er ook alle
gelegenheid is hierover vragen te stellen.
(De begrotingen worden deze avond uitgereikt. Indien u eerder prijs stelt op een
exemplaar, kunt u deze per mail opvragen bij de scriba)
Van harte uitgenodigd voor deze avond !

20.45

Pauze

21.00

Begrotingen
Kerkrentmeesters
Diaconie
Evangelisatiecommissie

21.30

Rondvraag

We rekenen op uw komst!
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
Wijzigingen in de secties
Er zijn een paar kleine wijzigingen in de secties. Wilt u dit aanpassen in het blauwe
boekje van 2017?
Sectie 1: ouderling - mevr. W. de Jong-Stegenga, Tongerenseweg 118, tel. 613300
Sectie 3: ouderling - dhr. P. Th. Heiligenberg, Duisterestraat 1, 06-39107240
diac. medew. - vacature
Sectie 4: diac. medew. - vacature
(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

deel uitmaken.
(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)

Bijbelstudie op donderdag
We komen weer bij elkaar op donderdag 23 november, 14.00 uur. We zijn toe aan
hoofdstuk 4 van het boekje over Samuël.
AMvdW

Najaarsgemeenteberaad
woensdag 22 november 2017
gebouw Antenne
19.30

Koffie

19.45

Kinderzegen

Kerstmiddag
De Raad van Kerken te Epe organiseert een kerstmiddag voor ouderen in onze
kerkelijke gemeente. Deze kerstmiddag hopen wij te houden op maandag 11
december a.s. in de Grote Kerk te Epe.
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De ouderen die deze middag niet kunnen bezoeken krijgen een fruitbakje
aangeboden. Voor de vele fruitbakjes die er gemaakt moeten worden is er veel vers
fruit nodig. Dus geen blikjes fruit a.u.b.
Wij vragen u om voor dit doel op zondagmorgen 10 december a.s. fruit mee te
brengen naar de kerk, waar alles verzameld zal worden.
Dus, noteer in uw agenda of op de keukenkalender, zondagmorgen 10 december
a.s. fruit meebrengen naar de kerk.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens het comité,
D.J.G. Palm Telf.nr. 641859

Doe mee aan het ontmoetingsdiner op vrijdag 1 december!
In december 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.
9

Hopelijk tot 1 december! Met vriendelijke groet,
Anneke Laponder, Lee de Kool, Anke Veenstra, GreetjeVrieling,
Jans Mout, Nienke Paulusma, Els Boelhouwer, Ella van Delft, Helga Potappel
Volgende data: 5 jan, 2 febr, (2 mrt vervalt ivm de vastenmaaltijden),
6 apr, (4 mei wordt verschoven naar) 11 mei, 1 juni, 6 juli
Seniorencontact
Na een technisch mankement konden we gelukkig toch de film Oerijssel nog
bekijken. Een indrukwekkende film.
En dan nu òp naar onze Kerstviering. We hebben weer een afwisselend en mooi
programma voor u klaarstaan. Dus rest alleen nog uw aanwezigheid!
Wij zien u graag op woensdag 13 december om 15.00 uur in de Goede Herderkerk.
De viering duurt tot 17.30 uur.
Zoals u van ons gewend bent zullen er ook weer lekkere dingen geserveerd worden.
Dan kunt u daar rekening mee houden voor uw overige maaltijden.
Hartelijke groet, Martha (tel. 615254), Helga (627270) en Ella (614642)
Voor vervoer kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch (661617).
Running Dinner
Voorbij rennende bekenden gezien op zaterdagavond 4 november? Dat kan
kloppen! Er deden nog nooit zoveel mensen mee! Fijn voor mij, want nieuwelingen
zijn makkelijk in te delen, omdat ik van alle jaren bijhoud wie wat gemaakt heeft èn
wie bij wie gegeten heeft. Zo ontstaan er steeds weer allerlei leuke, nieuwe
combinaties. Onder het genot van een heerlijke maaltijd, mensen ontmoeten, die je
anders niet zo gauw zou aanspreken, blijft een mooie ervaring! Nieuwe contacten
ontstaan en andere worden hernieuwd of verstevigd. Mooi om te zien dat iedereen
daar zo van geniet!
Dus tot volgend jaar, zullen we maar zeggen! Hartelijke groet, Helga Potappel

Kindercatechese
Op vrijdag 1 december is weer kindercatechese: voorbereiding op de viering van
het Heilig Avondmaal op zondag 3 december. Omdat de repetities voor de
kerstmusical zijn begonnen, willen we net als vorig jaar starten met een maaltijd,
zodat ook de kinderen die bij de musical betrokken zijn, kunnen komen. Er komt
nog een persoonlijke uitnodiging met daarin het verzoek dit keer de kinderen
vooraf op te geven.
AMvdW
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Happy Zone 2017
Wat een ongelooflijk mooie avond hebben we mogen vieren op het Marktplein in
ons dorp. Naast de enge Hoofdstraat, mochten we een plek bieden waar kinderen
ezeltje konden rijden, bij de Brandweer mochten water spuiten, lekker konden
smullen van een pannenkoek van de Honingpot, vrolijk geschminkt konden worden,
gezellig een lichtje maken en spellen spelen met elkaar of knotshockey spelen met
de mannen van Buurtsportcoach Epe. Het was een zegen om te mogen doen.
Kinderen een plek bieden waar ze graag langer wilden blijven!
We hebben als vrijwilligers uit verschillende kerken Jezus mogen laten zien in
woord en daad!
Happy met de Happy Zone :)!
Hartelijke groet,
Cariene van de Wetering
Geef hoop aan een kind op de vlucht
Tijdens de adventsdiensten op 3, 10, 17 en 24 december zullen de
ZWO-collectes bestemd zijn voor het project Geef hoop aan een
kind op de vlucht.
Nadere gegevens krijg je van ons via de folder die we 3 december in de kerk zullen
leggen. Tijdens de diensten zullen we ook nog korte beamerpresentaties tonen. EO
Metterdaad besteedt in vier uitzendingen,op 14, 21, 28 december en 4 januari,
aandacht aan de verhalen van vluchtelingen en hulpverleners en over hun hoop
voor Syrië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst.
Ik geef je alvast een voorproefje van de folder.
3 december, 1ste advent. Nederland.
Kinderen in asielzoekerscentra hebben traumatische ervaringen en missen hun
vertrouwde omgeving. Hun leven is vol onzekerheden. Stichting de Vrolijkheid laat
hen met creatieve en liefdevolle aandacht weer even onbezorgd kind zijn.
10 december, 2de advent. Griekenland.
Op het Griekse eiland Lesbos zitten duizenden Syrische vluchtelingen vast. Zij
kunnen niet verder en niet terug. Stichting Mosaik biedt hun met Engelse les,
computertraining, koor en theater afleiding en ontwikkelingsmogelijkheden.
17 december, 3de advent. Libanon.
Veel Syrische kinderen in Libanon zijn getraumatiseerd. Kerken bieden
psychologische hulp. Kinderen krijgen individuele begeleiding of leren in
groepsbijeenkomsten hoe ze met hun emoties kunnen omgaan. Ook begeleiden
sociaal werkers kinderen en hun ouders in de gezinssituatie.
24 december, 4de advent en kerst. Syrië.
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Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië nu al doormaken staat ook hun
toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen
met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van
docenten.
De boeken en kaarten
Er zijn weer wenskaarten! Onze stille werkers hebben de inhoud van de
kaartenstandaard mooi aangevuld. Met zulke mooie creatieve producten kun je bij
je familie en vrienden nog eens voor de dag komen, de feestdagen kunnen gewoon
niet meer stuk.
We krijgen nog steeds prachtige boeken binnen en in de kelder is een voorraad
opgebouwd, die we regelmatig opschonen. Voor de kast in Antenne moeten wij
(Bert Kasteel en Henk Posthouwer) heel streng selecteren. We krijgen nogal eens
vragen over boeken die in de kast niet te vinden zijn, maar misschien wel in de
kelder. Vraag ons gerust over Dostojevski, Anton Pieck, Homerus, Antoon Coolen,
Teun de Vries, Marten Toonder, of over die schrijver van dat boek over oude
schepen, wie weet ligt er iets moois speciaal, helemaal alleen voor jou al jaren in de
kelder te wachten.. En dan nog een paar bedragen: de opbrengst van de kaarten:
€ 83,05, van de boeken: € 325,45. Het rad van avontuur op de startzondag bracht
€ 253,50 op.
De opbrengst van het De Glindproject: € 17.545,01. Een mooi resultaat van
samenwerking!
Namens de ZWO-commissie,
Henk Posthouwer
henkw1945@gmail.com

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.
College van Kerkrentmeesters
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Avond van Gebed
Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs
gedood om hun geloof.
Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken
heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een
bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt
opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in
kleine groepen samenkomen in het geheim.
Om betrokken te blijven bij de vervolgde christenen, houden we een Avond van
Gebed.
Aan de hand van filmpjes en directe informatie uit diverse landen gaan we bidden
voor volharding in geloof, moed en kracht voor de vervolgde kerk.
Wij nodigen u hartelijk uit om deze avond bij te wonen.
Datum
: Vrijdag 17 november 2017
Plaats
: Gebouw De Hoeksteen (achter kerk) te Emst
Inloop
: 19.45 uur met koffie
Sluiting : 22.00 uur
Van harte welkom en neem gerust iemand mee.
Namens Werkgroep Avond van Gebed,
Arco van Triest, Elbert de Weerd, Henk van den Berg, Nely Kroes, Anneke de Groot,
Aryanne Leeflang, Alfred Tekelenburg
Oproep Kerststraatactie Epe
Ook dit jaar willen we een Kerst(straat)actie houden. Deze
wordt georganiseerd door de evangelisatiecommissies en
leden van de Regenboogkerk, de Goede Herderkerk, de
Sionskerk en de Schaapspoort.
Thema
Het thema voor dit jaar is “Je bent een parel in Gods Hand”.
We hebben als tekst op de uit te delen repen:
“Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft” Johannes 3:16.
Wanneer ?
- Donderdag 21 december 19.00 tot 21.00 uur
- Vrijdag 22 december 19.00 tot 21.00 uur
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Hoe ziet zo’n actie er uit ?
Tijdens de avonden staan wij met een marktkraam en sta-tafels in Epe in de
omgeving van de Grote Kerk. Daar delen we namens de kerken presentjes,
christelijke lectuur, cd’s, kleurplaten, koffie, e.d. uit aan het winkelend publiek.
We proberen met mensen in contact te komen en vragen bijvoorbeeld wat Kerst
voor hen betekent en wat Jezus doet in hun leven. Juist in die donkere dagen rond
Kerst hebben veel mensen er behoefte aan om dat te delen met anderen. En voor
ons Christenen een mooie gelegenheid om onze naastenliefde te tonen en er voor
hen te zijn.
Wij zoeken u/jou.
Nu zoeken we natuurlijk medewerkers om dit mooie werk op (één van) deze
avonden te doen. Misschien denk je “is dat niet eng, zo in je eigen dorp waar zoveel
mensen je kennen?” We zullen niet ontkennen dat je een drempel over moet. Maar
als je meedoet, zul je zien dat er heel veel zegen rust op dit werk. Je wordt
bemoedigd als je samen met andere Christenen de liefde van Jezus uitdraagt, zeker
in je eigen dorp.
Bovendien word je niet gelijk ‘in het diepe gegooid’. Er doen mensen mee die al
jarenlang ervaring hebben en waarmee je samen kunt optrekken. Is de drempel te
hoog, dan kun je je ook opgeven als bidder. Tijdens de actie wordt er gebeden in
een bovenzaaltje van Vijvervreugd.
Ben je al een beetje enthousiast geworden? Geef je dan op!!!
Aanmelden
Per mail / tel bij: Henk van den Berg, tel.nr. 06-30572653 mail:
henkemst@gmail.com.
Graag de datum (21 en/of 22 december) + functie (straatwerker/bidder/kraam)
aangeven wanneer je beschikbaar bent. Op woensdag 13 December om 20.00 uur
houden we een gebeds- en instructieavond in de Goede Herderkerk. Nadere
informatie met details volgt na opgave.
Team Kerststraatactie,
Anneke de Groot/Heidi Scholten/René Jongbloed/Gerard van Kamp/
Henk v.d. Berg
Vierde Thomasviering over “Twijfel”
Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en voor
gelovigen met vragen.
In de ruimte van de sfeervolle Grote Kerk in Epe wordt in dit
kader op zondag 26 november voor de vierde keer ruimte
geschapen voor geloofservaring en persoonlijke bezinning.
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Thomasvieringen bieden een thuis voor zowel gelovige mensen met vragen als
mensen die spiritueel “dakloos” zijn.
Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had; hij was een
“ongelovige gelovige”.
De Thomasvieringen bieden ruimte en respect voor ieders beleving. Er wordt
gevierd aan de hand van uiteenlopende thema’s met woorden, teksten en muziek,
maar ook met verstilling en verbeelding.
Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er in de dienst een gedeelte van ongeveer tien
minuten, ‘de Heilige Chaos’, waar je in verschillende hoeken van de kerk op je eigen
manier bezig kunt zijn. Hierna vormt men een kring, waar brood en honing gedeeld
worden. De viering gaat verder met gebeden en het zingen van liederen.
Er is een inzameling voor een goed doel. De Thomasvieringen duren ruim een uur.
Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting.
De Thomasvieringen in Epe vinden plaats op initiatief van de geloofsgemeenschap
Martinus als oecumenisch project en worden voorbereid door een groep mensen
met verschillende geloofsachtergronden. De Raad van Kerken Epe ondersteunt dit
project van harte.
De vierde Thomasviering staat stil bij onderwerpen als angst, (zelf)vertrouwen,
keuzes en verbinden en heeft als thema “Twijfel” en vindt plaats op zondag 26
november om 16.30 uur in de Grote Kerk in Epe.
Een gelegenheidskoor verleent muzikale ondersteuning.
Wie het fijn vindt om mee te zingen, kan zich opgeven bij Nely Zevenbergen, via
nely-zevenbergen@kpnmail.nl of telefoon 0578-620098. Koorleden worden
verzocht om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn.
Harry Franke
Samenzangavond Grote Kerk Epe
Op zaterdag 18 november a.s. zal in de Grote Kerk te Epe rondom het thema “Het
nieuw Jeruzalem” een samenzangavond van psalmen, gezangen en bekende
geestelijke liederen worden gehouden. Aan deze avond wordt meegewerkt door de
bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe onder leiding van Lulof Dalhuisen. De bariton
Zwier van der Weerd zal een aantal nummers solo zingen en ook zal hij zich samen
met de bovenstemgroep en bij de samenzang laten horen.
Instrumentale medewerking is er van Harmco Dijkslag en Erik Smit op de trompet
en Hendrik Sellies zal het orgel bespelen. De avond begint om half acht en de
toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Een
mooie voorbereiding op de zondag!
Lulof Dalhuisen
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Samen zingen uit het Nieuwe Liedboek
Houdt u van zingen? Op woensdag 22 november wordt er in de Grote Kerk weer
gezongen om de onbekende liederen uit het Liedboek: ”Zingen en bidden in huis en
kerk” te leren zingen. Het gebeurt onder leiding van Herman Koopmans. Hij geeft
ook toelichting en uitleg. Ane Mulder begeleidt en ondersteunt het zingen op het
historische Meere-orgel.
Met de keuze van de liederen wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat
ze aansluiten bij het kerkelijk jaar. Nu dus Advent, Kerst en Oud en Nieuw. Sommige
melodieën zijn niet of minder bekend. Daarom wordt een lied een aantal keren
gezongen, zodat u uiteindelijk met plezier en goed meezingt.
Het is niet van belang of u lid bent van welke kerk of geloofsgemeenschap dan ook.
Iedereen is van harte welkom!
Begonnen wordt om 19.30 uur in de Grote Kerk van Epe (ingang Beekstraat). Het
zingen duurt ongeveer een uur. De koffie of thee staat klaar. De toegang is geheel
gratis. Informatie kunt u vinden op de website: www.grotekerkepe.nl

Zoeken naar woorden
Jonge mensen uit onze gemeente beleden hun geloof. Zij hadden ieder persoonlijk
daarvoor de woorden gevonden.
Hoe vinden wij, jong en oud, die woorden? In een gesprek over ons persoonlijk
geloof, met elkaar binnen de gemeente, met familie, of vrienden en collega’s die
niet (meer) geloven? Woorden vinden kan je oefenen door in gesprek te gaan in
vertrouwde kring.
Dat willen wij op 3 avonden daadwerkelijk gaan doen. Op donderdagavond 25
januari 2018 begint de cursus “Zoeken naar woorden”, in de Antenne. Vervolg op
donderdag 1 en 8 februari, indien gewenst ook 15 februari.
De cursus wordt verzorgd door de heer A. Peters, gemeenteadviseur PKN.
Vijf jonge leden van onze gemeente gingen ons voor. Hoe gaan wij verder?
Gaat u de uitdaging aan? Geef u dan op bij een van ons.
De Evangelisatie commissie, Gerard van Kamp en Anneke de Groot
GvK: 0578 618807; gjvankamp43@hotmail.com
Young Messiah in Epe
Voor het zesde achtereenvolgende jaar trekt The Choir Company het land door en
opnieuw staan er 10 concerten op verschillende locaties op de planning. Uniek is
dat er naast de solisten in elke concertplaats een projectkoor klaarstaat van zangers
en zangeressen uit alle delen van het land die zorgen voor een bruisende en
enthousiaste vertolking.
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Ook dit jaar is gekozen voor een slotconcert waaraan alle
projectkoorleden meewerken zodat er een projectkoor
ontstaat van meer dan 200 mensen. Dit concert zal
plaatsvinden in de Basiliek in Veenendaal op
zaterdagavond 2 december.
Het concert wordt ook dit jaar begeleid door een professioneel team van musici
met o.a. Peter van Essen op viool.
Ook de eerste helft van het programma is zeker de moeite waard. Zo zal er een
selectie zijn van de mooiste Tom Parker arrangementen waarbij "Stay with me 'till
the Morning", "Love Will Find a Way" en "You Know Him Well" niet zullen
ontbreken. Daarnaast maken we ook een paar muzikale uitstapjes met liederen als
"You Raise Me Up" (Josh Groban), "Gabriella's Song" uit de film “As it is in Heaven”,
en Vicky Brown's "Look for me in Rainbows".
In de regio Epe zal de Young Messiah op vrijdag 24 november in de
Regenboogkerk Beekstraat 33 te Epe uitgevoerd worden. De aanvang van het
concert is 19.30 uur.
Kaarten die 20,00 euro kosten zijn te verkrijgen via de website
www.events4christ.nl en bij de boekwinkel Pelgrim Boeken & Muziek, Hoofdstraat
146 te Epe. Informatie en telefonisch reserveren bij 0172-471483.

“Op weg naar Bethlehem”
Het Gelders Oratoriumkoor onder leiding van IliaBelianko geeft op 19 december in
de Grote Kerk Epe het kerstconcert “Op weg naar Bethlehem“. Dit
concert begint met het Magnificat in Bes van componist J. Stanford
en een aantal Christmas Carols van de componisten Willcocks en
Rutter. Na de pauze volgt dan de prachtige kerstcantate
“BETHLEHEM” van J.H.Maunder. Organist Ere Lievonen zal op het
recent gerestaureerde Meere orgel alle muziekstukken begeleiden.
Na afloop van het concert is er een gezellig samenzijn met solisten en koor, dit alles
in de sfeervol versierde Grote kerk. Het concert begint om 20.00 uur, kerk open:
19.30 uur.
Kaarten voorverkoop € 15,00, aan de kerk, € 17,50
U bent van harte welkom. www.geldersoratoriumkoor.com
F. Dekter

Het concert vindt plaats in de Martinuskerk in Vaassen en begint om 20.00 uur.
Bijzonder is dat het koor kinderen uitnodigt om een deel van de
generale repetitive bij te wonen. Vanaf 16.00 uur zijn zij welkom
om te komen luisteren en beleven. Dirigent Wolfried Kaper zal wat
vertellen over de muziek en de componist.
Als het even kan, mogen de kinderen ook tussen de orkestleden
staan om te ervaren hoe dat is.
"Wij vonden dat kinderen eens de kans moesten krijgen om kennis te maken met
de prachtige muziek van Mozart", geeft Exspecto-voorzitter Annerieke Hoetink aan.
"Onze concerten zijn altijd 's avonds en dan zijn jonge kinderen er niet bij. Nu
kunnen zij 's middags komen luisteren, krijgen ze de nodige uitleg en kunnen ze
ervaren hoe een live orkest van professionele musici klinkt. En natuurlijk hopen we
dat hun ouders 's avonds in de kerk terugkomen om het gehele concert bij te
wonen".
Exspecto wordt op 18 november muzikaal begeleid door de Kammerphilharmonie
Emsland. De solodelen komen voor rekening van Esther Kouwenhoven (sopraan),
Sara Klein-Horsman (alt), Eyolfur Eyolfson (tenor) en Sebastian de Leeuw (bas).
Kaarten voor het concert kunt u bestellen via www.exspecto-epe.nl. De
voorverkoopprijs is € 25,00, aan de deur kosten de kaarten € 27,50. Kinderen tot 18
jaar betalen voor het concert € 15,00. De generale repetitie is gratis.
Leola Borst-Brouwer
MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
Uitnodiging - Ingebruikname Meere-orgel.
Feestelijk orgelconcert door Kirstin Gramlich Vrijdag 17 november 2017 om 20:00
uur Grote of Sint Maartenskerk Epe

Kinderen welkom bij generale repetitie van Expecto's Mozartconcert
Op zaterdag 18 november a.s. brengt het koor Exspecto uit Epe onderleiding van
dirigent Wolfried Kaper de Krönungsmesse en het Requiem van W.A. Mozart ten
gehore.

Boekbespreking
Ontdek de KERKvaders, door Brian Zitfin
Deze dikke pocket met zijn 378 bladzijden heeft mij in het hart gegrepen. De
auteur, universitair docent aan het Moody Institute in Chicago, beschrijft leven en
werken van tien personen die in de geschiedenis van de kerk tot op heden
onvoorstelbaar veel hebben betekend.
De negen mannen en één vrouw treden je hoofd en je hart binnen en gaan voor je
leven op een manier dat je het gevoel hebt dat je hun situatie meemaakt, met ze
meegaat op de weg van geloof en beleven, hoe moeilijk die weg veelal ook is. Van
het leven van die ene vrouw, Perpetua, geboren in de late tweede eeuw, wordt
beschreven hoe de laatste week van haar leven is geweest.
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Wat geldt voor haar en ook voor de negen mannen, zoals Justinus, Tertullianus,
Origenes, Athanasius en Augustinus is dat ze een geloofsmoed hadden die je
verbijstert. Door alles heen, in die tijd waarin de kerk nog niet Rooms Katholiek
was, ervaar je wat een kracht Gods in een mens kan werken, maar ook hoe macht
een mens corrumpeert. Tot slot: Brian Zitfin is een begenadigd docent en auteur,
die deze geschiedenis penseelt in volle kleuren.
Jenno Sijtsma

AGLOW APELDOORN organiseert dinsdagavond 21 november 2017
een interkerkelijke bijeenkomst voor VROUWEN EN MANNEN uit Apeldoorn e.o.
locatie: grote kerkzaal in 'De Hofstad' , Hofveld 52 te Apeldoorn Zuid.
Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting.
Om 19.30 begint de bijeenkomst met een openingswoord en aanbidding.
Spreker: HANS MAAT, voorzitter van het Evangelisch Werkverband.
Thema: "GEESTELIJKE GROEI "
Na afloop is de gelegenheid voor gesprek en/of gebed en ontmoeting
met een drankje in de ruime hal .
Er is ook een 2e hands boekentafel met 'geestelijke groei-boeken'.
Toegang vrij, wel collecte.
inlichtingen joanne@tweedelezer.nl 055-5427202 en www.aglow.nl

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 19 november
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman, Zwolle
Ds. L. van Rikxoort, Hardenberg
Dr. T.E. van Spanje
Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

Zondag 26 november
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur

Mw. A. Schaafsma en Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen en Ds. E. Kolkert
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje
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Zondag 3 december
Grote Kerk
10.00 uur
Goede Herderkerk 10.00 uur
19.00 uur
Sionskerk
9.30 uur
18.30 uur
De Boskamp
15.00 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Ds. M. Barth, Barneveld
Ds. E. Mijnheer, Oene
Dr. T.E. van Spanje
Ds. B. Lampen

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap
Vr. 17 nov.
Za. 18 nov.
Zo. 19 nov.
Ma. 20 nov.
Di. 21 nov.
Wo. 22 nov.
Do. 23 nov.
Vr. 24 nov.
Za. 25 nov.
Zo. 26 nov.
Ma. 27 nov.
Di. 28 nov.
Wo. 29 nov.
Do. 30 nov.
Vr. 01 dec.
Za. 02 dec.
Zo. 03 dec.
Ma. 04 dec.
Di. 05 dec.
Wo. 06 dec.
Do. 07 dec.
Vr. 08 dec.

Matteüs24:1-14
Matteüs24:15-28
2 Tessalonicenzen1:1-12
2 Tessalonicenzen2:1-17
2 Tessalonicenzen3:1-18
Psalm 128
Matteüs24:29-44
Matteüs24:45-51
Psalm 85
Matteüs25:1-13
Matteüs25:14-30
Matteüs25:31-46
Jeremia 24:1-10
Jeremia 25:1-14
Jeremia 25:15-26
Psalm 19
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-17
Jesaja 5:18-24
Jesaja 5:25-30
Jeremia 25:27-38
Jeremia 26:1-9
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Wachten op goed nieuws
Wees klaar
Volhouden
Herken de vijand
Werkhouding
Genieten
Les van de vijgenboom
Verwachting
God is rechtvaardig
Oliecrisis
Talentenjacht
Scheiding
Rijp en rot
Nog niets geleerd
Straflijst
Duidelijke taal
Zorgzame vriend
Afloop
Brand
Angstbeeld
Geen ontkomen aan
Slecht nieuws

Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 2 december (nummer voor
2 weken) en vervolgens voor zaterdag 16 december en 6 januari.
Email: kerkblad@regenboogkerk.nl. Zie ook pag. 1
GEBOUW ANTENNE
Di

Wo
Do

Vrij
Ma
Di

Wo
Do
Za
Ma
Di

Vrij

Za
Di

Wo
Do
Vrij

14 nov Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
15 nov Christenvrouw
16 nov Schoonmaakgroep Kerkgebouw
Kijken met andere ogen
Moderamen
17 nov Oefenen kerstmusical
Cirkelslag voor de jeugd
20 nov Basis catechese
21 nov Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
Kerkenraad
22 nov Gemeenteberaad
23 nov Bijbelstudie Ds. van de Wetering
25 nov Expecto
27 nov Basis catechese
28 nov Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
1 dec
Oefenen kerstmusical
Kindercatechese
de Heerlijckheid
2 dec Expecto
5 dec
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
6 dec Diaconie
7 dec ZWO
8 dec
Oefenen kerstmusical
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08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.30 uur
19.30 uur
18.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
15.30 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
19.45 uur
19.00 uur
15.30 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
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