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REGENBOOGKERK EPE: Beekstraat 33, 8162 HA Epe.
Koster: Chris Hassink, bereikbaar op tel. 613710 (idem gebouw Antenne). Bij
afwezigheid kunt u op de voicemail uw boodschap inspreken en wordt u
teruggebeld. U kunt ook een emailbericht sturen: koster@regenboogkerk.nl
Bij afwezigheid van dhr. Chris Hassink vervangt Dhr. Bert van der Tuin.
Gebouw Antenne: Op maandag- en zaterdagmorgen van 09.00 tot 10.30 uur is er
altijd een koster aanwezig. Daarnaast op maandag-, dinsdag- en donderdagavond
tussen 19.00 en 19.15 uur. Iets afgeven op ophalen kan op deze tijdstippen. Buiten
deze uren is het mogelijk een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.

Inhoud
Kerkdiensten
3
Vakantie ds. van de Wetering / Bij de diensten / Pres. Opb. huwelijk en gezin 4
Toelichting bij de collecten / Signalen
5
uit privacyoverweging zijn enkele artikelen uit dit bestand verwijderd
Vacatures kerkenraad
Voorjaarsgemeenteberaad
Classicale vergadering
Slot groep “Samuël”/ Film op 3 mei
Kijken met andere ogen / Gedicht
Ontmoetingsdiner de Heerlijckheid / Celebrate the King of Kings / KIA
ZWO Plantenmarkt 12 mei
Seniorencontact / Thomasviering
Concert Vocaal Ensemble Pastorale / KBO-PCOB
Amnesty schrijfacties april / Diensten andere protestantse kerken in Epe
Bijbelleesrooster NBG
Verjaardagsfonds / Agenda
Inleveren kopij

Collectebonnen: (zie voor betaling pagina 1)
De collectebonnen in euro worden uitgegeven in kaarten van 20 stuks
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Informatie: H. Kasteel, Emmastraat 15, tel. 613780
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Zondag 8 april
10.00 uur
Ds. S.H. Muller
Kinderdienst : Nienke Paulusma en Esther Robbertsen
Oppasdienst : Sita de Winter en Daniëlle van Henten
Eerste collecte : Kerk in Actie - Eredienst en Kerkmuziek
Tweede collecte : ZWO project voor basisschool in Zuid Afrika
19.00 uur
Ds. P. Hellinga, Zwolle
m.m.v. To You o.l.v. Henk van de Maten
Gezamenlijke dienst met Goede Herderkerk in GHK
Zondag 15 april
10.00 uur
Ds. J. Sijtsma
Jongerendienst: Marjolein Heiligenberg
Kinderdienst : Marieke Tjabringa en Leonie Wierstra
Oppasdienst : Leonie Wierstra en Luuk van Oosten
Eerste collecte : International Justice Mission
Tweede collecte : Zending
Zondag 22 april
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Dorien H, Anne vE en Marjolein Heiligenberg
Oppasdienst : Marijn Bastiaannet en Ruben Kooiman
Eerste collecte : Tear
Tweede collecte : Werelddiaconaat
19.00 uur
Tentdienst in Loeffpark

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.
___ _____________________________
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Vakantie Ds. van de Wetering
Van vrijdag 6 april tot en met zondag 15 april ben ik even vrij. In die tijd kunt via de
scriba beroep doen op een andere predikant als dat nodig zou zijn. Carla Dijkgraaf is
te bereiken via het nummer 0612080015. Zij kan dan contact opnemen met
Ds. Muller of een predikant uit de regio.
AMvdW

Op Zondag 15 april wil ik graag met u nadenken over de profeet Ezechiël die tijdens
de Babylonische ballingschap de mensen uit Juda namens God aanspreekt op hun
geloof en beleving. De lezing is uit Ezechiël 33 : 30 tot en met 34 vers 16. De tweede
lezing is uit Johannes 10, de verzen 1 tot en met 16. Al met al staat het er voor
Israël slecht voor: wil God nog wel de Goede Herder voor zijn volk zijn en wat
betekent dat voor de gemeente van Jezus Christus?
Ds. Jenno Sijtsma
Zondag 22 april lezen we in Handelingen 5 hoe de leerlingen van Jezus in zijn spoor
verder gaan. Voor Hem deed God het graf open, voor de twaalf apostelen opent Hij
de deuren van de gevangenis. Het nieuwe leven kun je niet opsluiten, zoals we
zullen zingen: het leven brak door aard en steen (lied 630). Dat blijkt ook uit de
wonderen die de twaalf mogen doen. Hun opdracht luidt: spreek over alles wat dit
nieuwe leven aangaat.
AMvdW
***
Presentatie: Opbouw van huwelijk en gezin
"En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de
fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult
genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, op men er weer
kan wonen." Jesaja 58:12 HSV
Na de dienst van zondagmorgen 29 april zullen wij, Paul & Marjolein Heiligenberg,
een korte presentatie geven over onze huwelijks- en gezinsopbouwende bediening
in Nederland en in Nepal.
Wij zijn als zendelingen actief betrokken via Jeugd met een Opdracht en verzorgen
huwelijksworkshops, gezinskampen en onderwijs over het christelijk huwelijk, gezin
en relaties in binnen en buitenland. Afgelopen jaar hebben we o.a. een fantastisch
mooi gezinskamp in Nepal mogen realiseren.
4

Ook voor dit jaar november hebben we samen met het team in Nepal een
gezinskamp in de planning staan. In dit kamp kunnen we zo'n 60 mensen (Ouders
met kinderen en de medewerkers) verwelkomen en hun een verdiepende en
opbouwende week aanbieden.
De 29ste april zullen we kort na de dienst in de kerkzaal meer over dit kamp en over
de rest van ons werk vertellen.
Paul & Marjolein

Toelichting bij de collecten
Kerk in Actie Eredienst en Kerkmuziek. Op het gebied van vieringen is in onze
protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar
nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is
er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte
vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en
met de ander. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt
materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
International Justice Mission beschermt armen in ontwikkelingslanden tegen
geweld en wordt geïnspireerd door Gods oproep alle mensen lief te hebben en
recht te zoeken voor iedereen die onderdrukt wordt, dit ongeacht hun
geloofsovertuiging, ras of andere factoren. International Justice Mission werkt
onder andere samen met lokale overheden, andere NGO’s en kerken.
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.

SIGNALEN – TOT GELOOF KOMEN
Hoe komt een modern mens tot het geloof in de verrijzenis? Je kunt proberen te
achterhalen wat er bijna tweeduizend jaar geleden ‘precies’ gebeurd is, maar je
weet dat dit onbegonnen werk is. We weten zelfs niet goed wat het betekent
“verrezen” te zijn. De eerste formulering van het geloof in de verrijzenis is dat Jezus
leeft en nog steeds actief is.
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Je kunt denken dat het gemakkelijker zou zijn om te geloven als je zelf tot die
leerlingen had behoord die het paasgeloof verkondigd hebben. Dat is echter maar
de vraag. Ook onder de eerste leerlingen waren er die hun twijfels hadden. Je kunt
zeggen dat we dit geloof nu eenmaal hebben overgeleverd gekregen en het hebben
overgenomen. Dat is ook niet erg bevredigend.
Het mooiste paasverhaal is waarschijnlijk het verhaal van de twee leerlingen op
weg naar Emmaus. Vroeger werd dit altijd op tweede paasdag gelezen. Maar de
concurrentie van meubelboulevards bleek te hevig, dus die viering is gesneuveld.
Tegenwoordig is het verdwaald in de lezingen van de dagen na paasmaandag. Het
dreigt zo een onbekend verhaal te worden.
Twee leerlingen, mogelijk een echtpaar, verlaten Jeruzalem, de stad van de belofte.
Ze zijn teleurgesteld en geven het contact met de Jezusbeweging op. Onderweg
naar Emmaus ontmoeten zij een vreemde. Een man die rustig luistert en ze laat
uitspreken wanneer zij over hun teleurstelling vertellen en over de geruchten dat
Jezus zich gewonnen heeft gegeven. Dan pas komt de vreemdeling aan het woord.
Eigenlijk zouden we best graag het hele betoog van die vreemdeling gehoord willen
hebben. Maar het is waarschijnlijk beter dat dit niet zo is. Zijn betoog had ons
misschien helemaal niet aangesproken, omdat het uit een andere tijd en cultuur is.
Maar wat leren we er wel van? Van die ongedachte ontmoeting, die maaltijd, de
herkenning en die plotselinge verdwijning?
Ik denk dit: in ons leven kan het gebeuren dat we mensen tegenkomen die zowel
verstandig als enthousiast over Jezus vertellen. Mensen die ons helpen ons leven te
leggen naast het Bijbelse verhaal èn naast de krant. Het is dan mogelijk dat ons hart
verwarmd wordt en dat Jezus voor ons gaat leven. Zijn verhaal kan voor ons
waarheid worden wanneer wij met een paar mensen, of misschien toch met velen,
brood breken, het laten rondgaan en van de beker drinken die we elkaar
doorgeven. Dát is de kerk: zij ontstaat telkens opnieuw door het vieren van
vergeving, van nabijheid, van trouw en genade. In het verhaal van de Emmauskerk
wordt de basis gelegd voor de kerk: ze is in de eerste plaats een uitnodiging, een op
reis zijn met Jezus als metgezel. En ze is het aanvaarden van brood en wijn,
leeftocht voor onderweg, in het volle licht van de opstanding.
Sj.H.M.

Vacatures in de kerkenraad – herhaalde oproep
In de kerkenraad zijn er nog een aantal vacatures:
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Vragen over de jaarrekeningen
Jaarverslag van de kerk

ouderling-voorzitter
jeugdouderling
diaken - voorzitter
diaken - penningmeester

Rondvraag
Sluiting

We willen u vragen om na te denken of en hoe u kunt meewerken in onze
gemeente.
Misschien wilt u de kerkenraad attenderen op mensen, die geschikt zijn voor een
functie.
U kunt daarvoor contact opnemen met de scriba (scriba@regenboogkerk.nl),
telefoon 06-12080015.
Mogen we op u rekenen?
Laten we ook in gebed onze God om wijsheid en leiding vragen.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba
Voorjaarsgemeenteberaad
We nodigen u hartelijk uit om het gemeenteberaad op woensdag 11 april a.s. bij te
wonen.
Deze avond beginnen we met een bezinning op de Maaltijd van de Heer. De PKN
heeft een handreiking voor gesprek gepubliceerd.
(https://www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/avondmaal). Elders in dit blad
vindt u meer inhoudelijke informatie over dit onderwerp.
Ds. Sjoerd Muller zal de gedachtewisseling leiden.
Na de pauze worden de jaarverslagen toegelicht. De jaarrekening van het College
van Kerkrentmeesters en het verzamelde jaarverslag van de kerk kunt u op zondag
8 april na de dienst ophalen in de kerkenraadskamer. De overige jaarrekeningen
liggen op 11 april ter inzage.
(Neemt u dit kerkblad mee voor de agenda?)

Agenda Voorjaarsgemeenteberaad
woensdag 11 april 19.45 uur in gebouw Antenne
(koffie vanaf 19.30 uur)
Opening
Bezinning op de Maaltijd van de Heer
Pauze
Jaarverslagen

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters
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(Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba)
Gemeenteavond a.s.: Inhoudelijk deel over Heilig Avondmaal
Zouden we het Avondmaal missen als het niet meer gevierd zou worden? In de
afgelopen vergadering van de kerkenraad kwam het Avondmaal aan de orde, en in
de aankomende gemeenteavond van woensdagavond 11 april willen we dit ook
graag met u behandelen. Dit in navolging van de landelijke notitie van de PKN met
de titel “De Maaltijd van de Heer”. In kort bestek wil de landelijke kerk graag dat
gemeenten zich bezinnen over welke rol het Avondmaal inneemt binnen de
geloofsgemeenschap.
Is het avondmaal bijvoorbeeld “heilig” en wat houdt dat dan in? Wat ervaar ikzelf
bij het vieren van het Avondmaal? Voel ik er soms weerstand tegen, en zo ja: waar
komt die dan vandaan? En wat vinden we eigenlijk van de vorm die we in de
Regenboogkerk hanteren? Voor de goede orde: het gaat om het gesprek, om de
bewustwording van het Avondmaal bij mezelf en anderen en een inzicht in de
manier waarop we dit (kunnen) vieren. Uw mening is uiterst waardevol, dus wees
van harte welkom!
SM
Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.)
In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen over het traject Kerk 2025
van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitgangspunt daarbij is: ‘back to basics’,
terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk, wat leidt af van de kern, wat
belemmert ons kerk-zijn?
De in dit kader door de generale synode genomen besluiten – die ook voorgelegd
zijn aan gemeenten en huidige classes – hebben o.a. betrekking op het aantal
classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig tot dertig verkozen
leden) en haar werkwijze, de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van
gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap van predikanten, de
veranderingen in de visitatie, en gemeentevormen.
Een en ander begint nu concretere vormen aan te nemen. De huidige classes
Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk vormen per 1 mei 2018 de classicale
vergadering (CV) Veluwe. In oktober en maart zijn er al voorbereidende
bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per ‘oude’ classis,
de CV kan er voor kiezen om dit aantal te verhogen naar vijf.
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De CV zou dan uit 25 afgevaardigden bestaan, bij dit aantal is het waarschijnlijk
gemakkelijker om het breed moderamen (BM) te bemensen. In de nieuwe situatie
heeft niet iedere (wijk)gemeente een afgevaardigde naar de CV, het is dus van
groot belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de CV goed van
informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.
Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt momenteel gevormd door Martin
Morsink (voorzitter) uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn.
Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur uitgesproken voor een
boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de
functie van voorzitter en scriba worden minder wenselijk geacht. Ondergetekende
e
is gevraagd de functie van 2 scriba te vervullen.
Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de functie van de elf
classispredikanten in de afrondende fase, op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit
moeten nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze classis. De
classispredikant speelt o.a. een belangrijke rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe
classis.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

Slot Bijbelstudiegroep ‘Samuël’
Donderdag 5 april is onze laatste bijeenkomst. In de afgelopen maanden hebben we
de profeet Samuël, koning Saul en zijn opvolger David beter leren kennen. Het zijn
verhalen die je niet zo snel vanaf de preekstoel zult horen. Juist daarom was het
interessant ze te bestuderen. We zagen hoe Saul tegen wil en dank koning wordt en
na een goede start tegen die rol niet blijkt opgewassen. De profeet Samuël weet
dan ook niet meer hoe het hij het heeft met de koning en met God! Die zoekt naar
een mogelijkheid zijn plannen toch door te zetten en komt uit bij de jonge David.
Voor Saul een concurrent en vijand, maar ook degene die met zijn muziek de boze
geesten kan verdrijven en een schoonzoon.
Wilt u, wil jij ook bijbelverhalen beter leren kennen, en tegelijk enkele
gemeenteleden, dan is er volgend seizoen mogelijk weer een kans. Informeren kan
altijd!
Ds. van de Wetering
Film op 3 mei: Het Dagboek van Anne Frank
Om alvast in uw agenda te schrijven: op donderdagavond 3 mei is er gelegenheid
samen naar een film te kijken over het Dagboek van Anne Frank.
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De kerkenraadskamer wordt omgebouwd tot filmkamer. De vorige keer hebben we
ademloos gekeken naar een film over Marten Luther King.
Het zijn avonden in eigen kleine Regenboogkring, weet u welkom. Meer informatie
in het volgende kerkblad.
AMvdW
Kijken met andere ogen
Op 22 maart was de grote zaal van Antenne goed gevuld.
Dr. Jan Henk Hamoen liet ons zien hoe christenen in de
loop van de eeuwen hun geloof tot uiting hebben gebracht
in de kunst.
Van de afbeeldingen in de catacomben, de mozaïeken in kathedralen, tot een
schilderij van Rothko: iedere uiting hangt samen met wat er op dat moment in kerk
en samenleving aan de orde is.
Voor het lopende seizoen staat alleen nog een wandeling op het programma. We
gaan naar landgoed ‘de Haere’ bij Olst. Dorpsgenoot Jan Bruil weet daar veel over
te vertellen en Henk Posthouwer zal weer gedichten maken bij wat we te zien
krijgen. Te zijner tijd volgt informatie over de mogelijkheid u op te geven, maar
noteer alvast de datum: zaterdagmorgen 2 juni.
We zijn al druk aan het plannen maken voor het nieuwe seizoen en mogen dan
onder andere in oktober Ds. Martin de Geus welkom heten. Hij houdt zich
ondermeer bezig met de relatie tussen christendom en islam en ons vermoedelijk
daar meer over zal vertellen. Ook zullen we een bezoek brengen aan de synagoge
in Elburg, aan het begin van de herfst. Na de zomer bieden we ons programma aan.
“Ik kijk nu met heel andere ogen” vertelde een bezoeker aan een van de avonden
ons. Daar was het ons om te doen!
Graag tot ziens bij onze activiteiten,
Piet, Cees, Diny, Nely, Rieneke, Dineke
het wonder
het zaad sterft
in dorre grond
onbegrijpelijk leven
reikt naar de zon
vogels jubelen hoog
in de prille ochtend
van de eerste dag
wonder van ’t woord
(henk posthouwer)
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Elke 1 vrijdag van de maand bent u vanaf 17.30 uur van harte welkom!
Het diner start om 18.00 uur.
Aanmelden op telefoonnummer 615 607 (Jans Mout) of
621 037 (Lee de Kool), bgg belt u een van de andere dames.
Wanneer we vol zitten, kunt u zich ook opgeven voor de volgende datum.
Graag tot 6 april of 11 mei!
Celebrate the King of Kings samen met Sharon Kips (herhaling)
Op zondag 22 april om 19:30 uur geeft Sharon Kips - bekend van The X-Factor - een
concert in de feesttent in het Loeffpark in Epe. Hiernaast speelt een band met
lokale muzikanten uit de kerk ook een aantal liederen.
Het wordt een echt feest! Sjoerd Muller vertelt meer over de boodschap van the
King of Kings. Je bent van harte welkom om dit evenement gratis bij te wonen.
Theatervoorstelling voor de kids
Voorafgaand aan dit concert verzorgt Wonderwolk Theater om 14:30 uur een
voorstelling voor kinderen van de basisschoolleeftijd én hun ouders. De
Wonderwolk neemt je mee naar eeuwenoude Bijbelverhalen en actuele thema’s in
een avontuur vol muziek, toneel, theaterliedjes en meer. In het interactieve
programma gaan kinderen en volwassenen samen op reis om met elkaar de
prachtige boodschap van het verhaal te ontdekken en beleven. Na de voorstelling
mogen de kinderen knutselen en kunnen de ouders genieten van een kopje koffie
of thee. Het programma is rond 16:30 afgelopen.
Deze dag in de feesttent in het Loeffpark wordt georganiseerd door de
gezamenlijke kerken uit Epe. De deur staat wijd open voor ieder die wil komen, met
gratis toegang, drankjes en lekkers en ook vooral een spetterend programma
rondom het thema King of kings. Meer informatie vind je op geloveninEpe.nl
Kirsten van Ee
De KIA groep is volop bezig met het inplannen van
exposities. Op 19 maart was er de bijeenkomst waarop
Willem Veldkamp uiteen zette wat hij met zijn ‘Fotoproject’ wil.
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Het klonk, ook letterlijk, allemaal veelbelovend! Hij liet de aanwezigen zijn
gecomponeerde muziek horen en het is de bedoeling daar fotobeelden bij te
maken. Waar denk je aan, hoe is jouw vertaalslag in fotobeeld die deze muziek bij
jou oproept. Een verwachtingsvol project. Er is een vervolgafspraak gemaakt.
Op maandag 9 april om 19.30 uur komt de groep ‘Fotoproject Willem Veldkamp’
in Antenne weer bij elkaar. Met concrete plannen om deze expositie daadwerkelijk
ten uitvoer te gaan brengen. Wie tussentijds vragen heeft neemt contact op met
e
Willem Veldkamp (T. 621814 / E. willemveldkamp@gmail.com). Tot 19 maart!
Deze expositie zal, als het groene licht gegeven is, medio september a.s. geopend
worden.
Op maandag 9 april, tussen 19.30 en 20.00 uur moeten de werkstukken ‘Dromen’
opgehaald worden. Mag ook de zondag ervoor na de kerkdiensten.
Jaap van Wijk uit Epe exposeert schilderijen. Maandag 16 april gaan we de
volgende expositie inrichten. Dat gaat een boeiend geheel worden met de
schilderijen in diverse technieken van Jaap van Wijk. Kleurrijk en met een open oog
voor details.
Na deze schilderijenexpositie, vanaf half juli 2018, gaan we u allemaal uitdagen!
Droomde u wel eens dat uw borduurwerk ergens hangt waar veel mensen er van
kunnen genieten? Dan kan het nu! Naaldkunst, ja zo mag je borduurwerk ook
omschrijven. Er is veel moois met ‘naald en draad’ gemaakt. Van ‘schilderij’ tot
schellenkoord tot boekenlegger die menig Bijbel als eindstation had.
Ga maar eens googelen wat er aan borduurkunst is. Dat is niet mis!
(Diana Maria Castro, Brazilië. Driedimensionale borduurstijl
waarbij veel gebruik wordt gemaakt van de bouillonsteek/ Bron
Internet)

“STEEKJE LOS”, wordt de expositie die half juli opent. Doet u mee?
Wellicht hebt u zelfgemaakte werkstukken thuis liggen. Of ergens die mooie
borduurwerken ‘van vroeger’ weggestopt? Het is allemaal welkom.
Op maandagavond 16 juli om 19.30 uur in gebouw Antenne verwachten wij uw
werkstukken.
Spelregels: Ingelijst, al of niet met glas. Een deugdelijke ophang. Kleinere
werkstukken kunnen ‘los’. We leggen dat in de vitrine. Alle wekstukken achterop
voorzien van naam, (e-mail)adres, telefoonnummer.
Namens KIA,
Wim Geerts
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De Plantenmarkt wordt op 12 mei 25 jaar!
In 1997 vierden Piet en Pie Jansonius, Dini van Dam, Truus van
Bohemen en Rieneke Tibben, de 5de verjaardag van hun Plantenen Bloemenmarkt.
Het begon in 1993 met het organiseren van een eenvoudige markt met aanvankelijk
alleen zelfgekweekte planten en stekjes. Op initiatief van de zakelijk ingestelde Piet
Jansonius moesten ze naast deze ‘soepgroente’ ook perkgoed gaan verkopen en
vooral ACTIE uitstralen. Het gevolg was dat er bedragen van 4000 tot 5000 gulden
werden gehaald.
Langzamerhand groeide het door Rieneke Tibben genomen initiatief vanuit de
Regenboogkerk tot een gebeurtenis die niet meer weg te denken is in Epe. In 1997
droegen de werkers van het eerste uur de organisatie over aan de ZWO’s van de
Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk.
Ze waren overtuigd van een gouden toekomst voor hun geesteskind en ze hebben
gelijk gekregen. We kunnen terugzien op 24 succesvolle markten, goed voor
substantiële bedragen voor het goede doel.
De 25ste Plantenmarkt, we hebben de bloemen onderhand weggelaten en oliebollen
toegevoegd, zal zonder twijfel in deze rijke traditie passen. We zullen die grote
bedragen van vroeger niet meer halen, er is veel concurrentie, maar we blijven
optimistisch, mede door de verkoop van oliebollen en de verkoop in de
talententent. Ook dit jaar vragen we om stekjes en andere vormen van
zelfgekweekt groen.
We bieden ook perkgoed aan, je kunt wederom manden laten opmaken (zondag 13
mei is het Moederdag!) en in de talententent kun je mooie zelfgemaakte spullen
kopen. De kinderen van de scholen van Procon leveren een behoorlijke bijdrage in
de vorm van Moederdagcadeautjes. Je kunt, als je veel planten wilt bestellen, de
bestelling doorgeven voor woensdag 9 mei aan Henk Posthouwer,
henkw1945@gmail.com, 0578 616948. Ook voor sponsoring kun je hier terecht!
Alles op een rijtje:
*Datum en tijd: zaterdag 12 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur.
*Plaats: het grasveld naast de Grote Kerk aan de Hoofdstraat.
*Inleveren van zelfgekweekt spul: zaterdag 12 mei van tot 8.00 uur tot 10.00 uur
*Doel: Afrikaproject van Procon.
*Je kunt de 25-jarige Plantenmarkt ook sponsoren!
*Neem die lekkere oliebollen voor je moeder mee!
*Laat een mand door ons opmaken voor je moeder!
*Koop een leuk cadeautje voor haar bij de Talententent!!
Namens de 3 ZWO’s,
Henk Posthouwer
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Seniorencontact
Inmiddels zijn we alweer toe aan de laatste woensdagmiddag van dit seizoen.
Op 11 april wordt er deze keer een boek besproken door Rita Steenwoerd-Vos:
‘Mijn oorlog, het waargebeurde levensverhaal’ geschreven door Dirk Witteveen.
Na een veelzijdig, boeiend en gezellig seizoen gaan we natuurlijk ook weer een
reisje maken. Op woensdag 9 mei vertrekt de bus om 13.00 uur vanaf Antenne en
we zijn om 20.00 uur weer terug. We gaan de cactusoase in Ruurlo bezoeken alsook
een kerkje en daarna heerlijk dineren en u kunt mee (ook als u de woensdagmiddagen niet bezoekt). Opgave bij Martha (615 254), kosten € 40,00.
We zien u graag op 11 april én op 9 mei!
Martha, Ella en Helga
Thomasviering “Ik ben omdat wij zijn”
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 29 april voor
de vijfde keer ruimte geschapen voor geloofservaring en
persoonlijke bezinning.
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
vijftien 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.
Charlotte Malipaard, Marleen Bastianet en Wim van Waveren zullen de viering
muzikaal ondersteunen. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor
ontmoeting.
De vierde Thomasviering heeft dit keer als thema “Ik ben omdat wij zijn”, staat stil
bij de Afrikaanse levenswijze Ubuntu en vindt plaats op zondag 29 april om 16.30
uur in de Grote Kerk in Epe.
Harry Franke
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Concert Vocaal Ensemble Pastorale
Het Vocaal Ensemble Pastorale moet na bijna 20 jaar afscheid nemen van zijn
dirigent Mario Telnekes. Door een oogziekte wordt Mario dusdanig belemmerd in
het lezen van partituren, dat het hem noodgedwongen heeft doen besluiten om
een punt achter zijn dirigentschap te zetten.
De wens van hem en het koor was om een periode, waarin wederzijds met plezier
en enthousiasme een zeer gevarieerd repertoire is opgebouwd, muzikaal samen
met publiek af te sluiten. Er is voor het afwisselende programma een keuze
gemaakt uit dit repertoire en zij zullen dit op zondagmiddag 22 april a.s. ten gehore
brengen in de Grote Kerk te Epe. Het concert begint om 16.00 uur.
Annet Diderik zal ook dit keer weer –als vaste begeleidster en dochter van de
dirigent– het koor begeleiden op de vleugel. Vader en dochter treden samen op
met een instrumentaal intermezzo.
De toegang is in principe gratis. Voor het dekken van de kosten wordt er d.m.v. een
deurcollecte een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarbij gedacht wordt aan een
richtbedrag van ca. € 5,00 p.p.
Bent u nieuwsgierig naar het exacte programma? Raadpleeg dan de website
www.vocaalensemblepastorale.nl.

Uitnodiging ledenmiddag PCOB, afd. Epe, Emst en
Oene
Op DV dinsdag 17 april 2018 houden wij alweer de laatste ledeneenkomst van dit
seizoen tevens hopen wij dan onze jaarvergadering te houden. Deze middag wordt
gehouden in het WZC de Boskamp, Albert Schweitzerlaan 25, 8162 DS te Epe,
aanvang 14.15 uur.
De jaarstukken zullen ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd en er zal
een verslag door de kascommissie worden gedaan, ook zal de voorzitter iets
vertellen over het beleidsplan van de PCOB en de KBO.
Het jaarverslag is bij de Nieuwsbrief no. 2 van maart 2018 gevoegd, zodat u deze
alvast kunt doornemen.
Na de pauze zullen wij de film ‘De Nieuwe wildernis, grote natuur in een klein land’
vertonen. Deze film gaat over het ontstaan van- en het leven in de
Oostvaardersplassen, een gebied in Zuidelijk Flevoland tussen Lelystad en Almere.
We hopen op een gezellige middag, leden en belangstellenden zijn allen van harte
welkom.
Het bestuur
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Amnesty schrijfacties in april
In april heeft de Amnestygroep Epe weer twee schrijfacties. De nieuwe
schrijfkaarten liggen voor u klaar in de kerk. Met het ondertekenen van de kaarten
levert u een niet geringe bijdrage aan de druk die op overheden en instanties wordt
gelegd om de mensenrechten te respecteren. Vanuit de gemeente Epe versturen
we per maand zo’n 250 à 300 kaarten en dat heeft wel degelijk effect, want er
worden geregeld mensen vrijgelaten.
Deze maand wordt er geschreven voor Wit-Rusland en Indonesië.
In Wit-Rusland kregen twee mannen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd en
ze zijn nu in afwachting van hun executie. Wit-Rusland past als enige land in Europa
en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Amnesty is overal en altijd tegen de
doodstraf.
Het is een schending van het recht op leven zoals vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm van marteling.
De andere schrijfactie gaat naar Indonesië waar de milieuactivist Heri Budiawan op
24 januari 2018 tien maanden cel kreeg voor ‘misdaden tegen de staatsveiligheid’.
Hij zou een communist zijn. De autoriteiten gebruiken anti-communismewetgeving
om vreedzame protesten in te perken. In april vorig jaar leidde Heri Budiawan, ook
bekend als Budi Pego, een vreedzaam protest tegen de komst van een goudmijn in
Oost-Java. Volgens de autoriteiten zouden sommige demonstranten banners
hebben gedragen met daarop een hamer en sikkel, het symbool van het
communisme. Budiawan werd enkele maanden later opgepakt.
Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt
u vinden op de website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl.
Meggie Moors - Amnestygroep gemeente Epe

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 8 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds.L.J. Versteeg
Ds. W.P. Ferguson, Kampen
Ds. P. Hellinga, Zwolle
Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden
Dr. T.E. van Spanje

16

Zondag 15 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Mw. A. Schaafsma
Ds. E. van ’t Slot, Zwolle
Ds. S.H. Muller
Dr. T.E. van Spanje
Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Tentdienst in Loeffpark
Dr. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

Verjaardagsfonds
Graag zouden we jullie op 17 april om 13.30 uur in antenne weer zien. We tellen
dan met elkaar de inhoud van de zakjes en hopen op een goede opbrengst.
Bij verhindering graag afmelden bij Carla tel .612944.
Met vriendelijke groeten,
Carla Averesch enTheo van Heerde

Zondag 22 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap
Vr. 06 apr.
Za. 07 apr.
Zo. 08 apr.
Ma. 09 apr.
Di. 10 apr.
Wo. 11 apr.
Do. 12 apr.
Vr. 13 apr.
Za. 14 apr.
Zo. 15 apr.
Ma. 16 apr.
Di. 17 apr.
Wo. 18 apr.
Do. 19 apr.
Vr. 20 apr.
Za. 21 apr.
Zo. 22 apr.
Ma. 23 apr.
Di. 24 apr.
Wo. 25 apr.
Do. 26 apr.
Vr. 27 apr.

Sefanja 3 : 9 - 20
Genesis 2 : 4b – 17
Genesis 2 : 18 -25
Genesis 3 : 1 -24
Spreuken 22 : 17-29
Spreuken 23 : 1-14
Spreuken 23 : 15-25
Spreuken 23 : 26-35
Psalm 4
Genesis 4 : 1-16
Genesis 4 : 17-26
Spreuken 24 : 1-9
Spreuken 24 : 10-22
Spreuken 24 : 23-34
Psalm 10
Genesis 5 : 1-24
Genesis 5 : 25-6 : 4
Spreuken 25 : 1-15
Spreuken 25 : 16-28
Spreuken 26 : 1-12
Spreuken 26 : 13-28
Spreuken 27 : 1-11

Barmhartigheid voor onbarmhartige stad

Paradijselijk
Schaamteloos gelukkig
Gevallen
Raadgevingen
Anti-materialisme
Laat je onderwijzen
De kater komt later
Slaaplied
Het leven gaat (niet) verder
Wie is de sterkste?
Wijsheid boven alles
Zoete woorden?
Eerlijkheid en vlijt
Sterkte voor zwakken
Leef-tijden
Gemengde gevoelens
Spreken is zilver en Spreuken is goud
Over maat houden en maten houden
Doe niet zo dwaas
Vergelijkenderwijs
Het is een vriend, die mij mijn feilen toont
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GEBOUW ANTENNE
Di

3 april

Wo

4 april

Do
Vrij
Za
Ma

5 april
6 april
7 april
9 april

Di

10 april

Wo

11 april

Ma

16 april

Di

17 april

Za
Ma
Di

21 april
23 april
24 april

Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Zoeken naar woorden
Diaconie
To You
Bijbelstudie Ds. Van de Wetering
de Heerlijckheid
Exspecto
Oud papier
Basiscatechese
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
Seniorencontact
ZWO
Moderamen
Schoonmaakgroep
Basiscatechese

08.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
18.30 uur
09.00- 18.00 uur
17.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
17.30 uur

Gebedskring Daniël
Bijbelkring
Verjaardagsfonds
To You
Exspecto
Basiscatechese
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You

08.30 uur
09.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
17.30 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 21 april en vervolgens
voor zaterdag 12 mei en voor zaterdag 2 juni.
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

19

