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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 of ophalen kan op deze tijdstippen. Buiten
deze uren is het mogelijk een afspraak te maken indien u in de gebouwen moet zijn.
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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 20 mei
Pinksteren
9.30 uur
Ds. S.H. Muller
Kinderdienst Mirjam Bakker en Elize de Mots
Oppasdienst : Bert van de Ven en Jasmijn Heiligenberg
Eerste collecte : ZOA
Tweede collecte : Zending in Bangladesh
Zondag 27 mei
09.30 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Kinderdienst : Nienke Paulusma en Leonie Wierstra
Oppasdienst : Marjo Menning en Nikki Dollenkamp
Eerste collecte : Pro Rege
Tweede collecte : ZWO project voor basisschool in Zuid Afrika
19.00 uur

Raad van Kerken

Taizé Viering

Zondagavond 3 juni in de Goede Herderkerk lezen we Efeze 4: 1-16. De apostel
schrijft daar over Jezus die, opgevaren naar de hemel, zijn kerk op aarde steunt en
sterkt. Hij geeft ons de gaven die nodig zijn, Hij is het ook die zorgt voor eenheid.

Grote Kerk

Zondag 3 juni
09.30 uur
Ds. S.H. Muller
geen kinderdienst ivm gezinsdienst
Tienerdienst : Edwin van de Vosse
Oppasdienst : geen opgave
Eerste collecte : Stichting Present
Tweede collecte : Zending

School / gezinsdienst

19.00 uur

Goede Herderkerk

Ds. A.M. van de Wetering

Zondag 27 mei lezen we verder in het boek Handelingen. In hoofdstuk 8, vanaf vers
4, lezen we over Filippus. Hij gaat naar Samaria en verkondigt daar het Koninkrijk
van God en de naam van Jezus Christus. Velen komen tot geloof, ook een zekere
Simon. Tot dan toe was hij degene die over bijzondere gaven meende te
beschikken, maar dit is van een ander kaliber. Als er nog dan apostelen bij komen
die mensen dopen in de Heilige Geest weet hij het zeker: dit wil hij ook! Wat moet
dat kosten… zo kort na Pinksteren is dit extra goed nieuws: de Geest is helemaal
gratis!

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.
Pro Rege. Sinds de oprichting van de Nederlandse Militaire Bond in 1874 hebben de
steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan ‘driesterren’ zorg (voor
lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te
verdedigen en zo nodig te bevechten.

Elke zondagmorgen, na de dienst,
koffie of thee drinken.
Voor de jeugd is het gezellig
in de Schatkamer.

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de
ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in
actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel
nodig. Present wil die schakel zijn.

___________________________________
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SIGNALEN – VERSLUIERD SPREKEN
Een verbluffend Bijbelverhaal blijf ik de ontmoeting tussen God en Mozes op de
berg Sinai vinden. “Laat mij toch Uw majesteit zien”, vraagt Mozes daar ronduit.
Een vraag die veel herkenning oproept. God gaat akkoord, maar houdt zijn hand
tussen Hem en Mozes in: Zijn gezicht mag niet gezien worden, want Mozes zal dat
niet overleven. Mozes ziet God hem alleen passeren, van achteren. Rabbijnen
hebben daar lang over na gedacht: wat kan daar de zin van zijn? Wellicht, menen
ze, is Gods aanwezigheid alleen pas na afloop goed te herkennen. Je ziet Hem nooit
precies aankomen in de geschiedenis.
Bijbelwetenschappers hebben er vaak op gewezen hoe de God van Israël in de tijd
van de Sinai allerlei attributen van een stamgod had: wolken, aardbeving, storm en
vuur vergezelden hem. Maar een opvallend verschil met andere stamgoden van die
tijd springt toch in het oog. God wil niet dat Hij wordt afgebeeld, al verlangt Hij wel
allerlei voorwerpen, die Zijn presentie in herinnering moeten brengen: zoals een ark
met cherubijnen, een tabernakel met menorah en tafel met toonbroden, en altaren
voor offers van runderen en wierrook. Met de komst van zijn dienaar Mozes
verandert er een boel. God wordt persoonlijker, met Zijn volk en met Zijn dienaar
Mozes. En Hij verlangt van Zijn volk een ethisch gedrag, vormgegeven door de tien
geboden. En één van die geboden is moeilijk te handhaven: maak geen beelden van
Mij. Dat blijkt al bij het verblijf van Mozes op de berg voor velen teveel gevraagd: zij
gaan over tot het “bekende’ offeren aan dierenbeelden. In het bijzonder was – en is
- het moeilijk om de stap mee te maken dat God niet te rijmen is met enige
afbeelding.
De God van de Israëlieten was gedurende hun halfnomadisch bestaan nog een
jaloerse en naijverige godheid, die er alleen voor Zijn stam was. Hij ervoer kennelijk
nog concurrentie en duldde geen andere goden naast zich (Exodus 34:14). Hij
hanteerde niet mis te verstane sancties als hij miskend werd en strafte dan met
epidemieën en dood. Hij eiste militaire verovering en ging voor in de strijd tegen de
plaatselijke bevolking. Ondanks deze oorlogszuchtige trekken moet in de ervaring
van God bij de Sinai toch een wonderlijke kern, een essentie zijn geweest dat
uitgaat boven die plaats en tijd (de woestijn rond het tweede millennium voor
Christus). Deze God blijkt ook een universeel God, die de mens aanspreekt in zijn
innerlijk en oproept tot vrijheid, verantwoordelijkheid, fatsoen en compassie. Dat
licht vooral op in Exodus 34:6, als Hij aan Mozes voorbijgaat en zich omschrijft als
“machtig, barmhartig, genadig, geduldig, vol van liefde en waarheid”.
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Dat zijn grote woorden. Die woorden kunnen je doen oplichten, zoals ze wellicht
ook letterlijk de huid van Mozes deden stralen, zodanig dat het volk er bang van
werd en hij zijn gezicht moest versluieren (Exodus 34: 33-35) en ook misschien zijn
woorden moest versluieren, dat wil zeggen aanpassen en omtalen voor de menigte.
Daar zit hem wellicht ook de moeilijkheid voor de kerk en voor ons: steeds opnieuw
te zoeken naar woorden en aanknopingspunten, namens een God die een
eeuwigdurend verbond met mensen aangaat.
Sj.H.M.

Oproep voor gastheer of gastvrouw
Elke zondagochtend zijn er 2 gemeenteleden, die kerkgangers welkom heten. Dat is
altijd weer een fijne binnenkomst en als er gasten zijn, wordt hun even de weg
gewezen.
De scriba maakt een rooster en om de 8 – 10 weken is iemand aan de beurt om
gastvrouw of –heer te zijn. Het zou prettig zijn als er nog een paar gemeenteleden
mee willen doen met het rooster.
U kunt zich melden bij de scriba door een mail te sturen (scriba@regenbookerk.nl
of te bellen (641922). Alvast bedankt.
Carla Dijkgraaf-Feitsma, scriba

Wandeling op ‘De Haere’ op zaterdag 2 juni
Kijken met andere ogen
Houdt u van wandelen of van nieuwe dingen ontdekken? Op zaterdag 2 mei is er
een wandeling op landgoed ‘De Haere’ bij Olst. Omdat dhr. Jan Bruil, velen wel
bekend, mee gaat als gids willen we voor deze wandeling deelnemers van de Grote
Kerk en de Regenboogkerk uitnodigen. Henk Posthouwer zal onderweg enkele
gedichten ten gehore brengen die bij de route passen.
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De wandeling duurt ongeveer 1, 5 uur. We gaan met auto’s richting Olst en maken
gebruik van het pontje over de IJssel bij Welsum. Om 9.00 uur verzamelen we ons
op de parkeerplaats van de RSG aan de Albert Schweitzerlaan en proberen zoveel
mogelijk te carpoolen. Laat u bij opgave weten of u wilt rijden en zo ja, hoeveel
passagiers u mee kunt nemen?
Eventuele consumpties, bijvoorbeeld lunch of koffie na afloop, zijn voor eigen
rekening.
Daarnaast wordt een bijdrage van 5 euro p.p. gevraagd.
U kunt u opgeven vóór 25 mei bij Nely Zevenbergen tel. 620098
nely-zevenbergen@kpnmail.nl
De groep zal uit ongeveer 20 personen bestaan, liefst verdeeld over beide kerken.
Samen op weg op ‘de Haere’…
Werkgroep ‘Kijken met andere ogen’

TAIZÉ viering op zondag 27 mei
Op zondagavond 27 mei om 19.00 uur wordt weer een Taizé viering in de Grote
Kerk gehouden, uitgaande van de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is pastor
Wim Vroom. Deze Taizé viering is een oecumenische meditatieve viering rondom
gebeden, Bijbellezingen en meerstemmige liederen uit de Taizé traditie. Tijdens de
viering worden de liederen samen met een ad hoc koortje gezongen.
Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het gelegenheidskoor, dat
voorafgaande aan de dienst vanaf 15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor
staat onder leiding van Inger Heij. Belangstellenden kunnen zich bij haar opgeven,
via i.heij@live.nl. We hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en op
velen die de gebedsdienst mee willen vieren.

Filmavond "Pink" in Oene op 25 mei
We gaan de uitgestelde filmavond van 23 februari alsnog organiseren en wel op
vrijdag 25 mei. Het wordt een buitenavond: de film bekijken we in de verduisterde
garage, na afloop is er een drankje in de tuin. Je bent welkom vanaf 19.45u en we
starten om 20.00u.
We gaan kijken naar de Bollywood film "Pink", verschenen in 2016. Bollywood films
worden geproduceerd in India en hebben daardoor een heel andere kleur en smaak
dan Hollywoodfilms. Alleen dat is een kennismaking waard.
De film "Pink" is spannend en heeft vaart: drie meisjes raken in een steeds dieper
conflict met enkele jongens met wie ze een avondje zijn gaan stappen.
Uit een recentie: "Pink is a powerful statement on the existing feudal mindset of a
majority of India, where men and women are judged by a different yardstick".
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Het is prettig als we weten hoeveel er komen. Stuur even een mailtje naar
carladijkgraaffeitsma@gmail.com of laat een berichtje achter op 06-51301978
(Egbert).
Hartelijk welkom!
Egbert en Carla Dijkgraaf, Deventerweg 8

Amnesty schrijfacties in mei
In mei heeft de Amnestygroep Epe schrijfacties voor twee mannen die onterecht
vastzitten in Wit-Rusland en Israël. 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.
De Wit-Russische activist Dzmitry Paliyenka zit sinds april 2017 onterecht in de
gevangenis omdat hij protesteerde tegen het strenge fietsbeleid in de hoofdstad
Minsk. In de gevangenis zit hij elke maand ruim een week in eenzame opsluiting en
zijn gezondheidstoestand is zorgelijk.
De andere schrijfactie is voor de Frans-Palestijnse Salah Hammouri, die sinds
augustus 2017 in Israël vastzit zonder aanklacht of proces. Hij is onderzoeker bij een
Palestijnse mensenrechtenorganisatie. Salah Hammouri werkt voor de Palestijnse
mensenrechtenorganisatie Addameer en doet onder meer onderzoek naar
gevangenisomstandigheden in Israël. Hij werd op 23 augustus vorig jaar thuis, in het
bezette Oost-Jeruzalem, opgepakt. Hij zit sindsdien in administratieve detentie. Dit
betekent dat hij voor onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces kan worden
vastgehouden.
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.
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Boekbespreking
Sterk door de liefde, door dr. Martin Luther King Jr.
Vijfenvijftig jaar na de verschijning van dit boek is er nu deze Nederlandse vertaling.
King studeerde sociologie en theologie en in zijn strijd tegen segregatie en
discriminatie wist hij dat de liefde boven alles staat en dat we “ons moeten
uitstrekken naar de God van het universum, wiens doeleinden niet veranderen.”
Ook in deze vijftien preken en een essay is hij allereerst een moedig christen, die de
strijd aanging met ‘onze witte broeders’ en door alles heen weigerde zich te
verlagen tot en te buigen voor de verleiding van haat, bitterheid en geweld. Hij wist
dat het kwaad het zaad van zijn eigen ondergang met zich meedraagt en dat alleen
de Goddelijke leiding de mens kan bevrijden van haat en geweld. King volgde de
weg van geweldloos verzet - hij was een groot bewonderaar van Gandhi – met als
gevolg dat hij vaak in de gevangenis zat. Hij had alle mensen lief omdat God hen
liefheeft en leerde: wie niet vergeeft kan God niet liefhebben. De dynamiek van zijn
boodschap spat van elke pagina af en is uiterst actueel.’
Jenno Sijtsma

Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je
graag een tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in
de Herberg. Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel
praktisch: maaltijden bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen
die passen bij jou. Maar ook leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf
beter kennen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het werk van de Herberg en
bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een unieke kans. www.pdcdeHerberg.nl.
Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken
vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te
leren, plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.
Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te
ontspannen in de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer
in het Koetshuis. www.pdcdeherberg.nl.

Beste gemeenteleden,
De zomer is in aantocht en we hebben al een aantal heerlijke zonnige dagen gehad,
wat fijn om te genieten van de verschillende seizoenen. Volgend jaar zullen die
seizoenen er heel anders uit zien. Zoals jullie waarschijnlijk weten gaan wij, Daniël &
Leoni Wierstra-Boekestein, naar Mozambique emigreren. Samen met onze zonen
Rens en Seth verhuizen we in januari 2019 naar Lichinga, de hoofdstad van de
provincie Niassa, in het noord-westen van Mozambique.
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Op dit moment werken we bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek. JmeO is een
internationale organisatie met zo’n 20.000 staf in 180 landen. Ons motto is God
kennen en Hem bekend maken. Niemand van onze organisatie ontvangt een salaris
en iedere medewerker moet dus voor zijn/haar eigen inkomsten zorgen. God
vertelde onze oprichter, zo’n 60 jaar geleden, dat wij op deze manier zouden
werken. Naast vertrouwen in God zorgt dit voor een grote betrokkenheid bij
kerkelijke gemeentes en individuen.
We gaan de Mozambikaanse christenen trainen om het evangelie te delen met de
YAO-bevolking. 94% van deze bevolkingsgroep is moslim en heeft nog nooit van
Jezus Christus gehoord. Wij willen de Mozambikanen die al wel van Jezus gehoord
hebben en hebben aangenomen als Redder trainen om het evangelie bekend te
maken aan deze bevolkingsgroep. Dit zullen we vooral doen door het faciliteren van
verschillende cursussen en trainingen, bijvoorbeeld de Discipelschap Training
School, DTS.
We gaan werken bij Jeugd met een Opdracht Lichinga, hier werken zo’n 25 mensen
waarvan 85% uit Mozambique komt. De focus van JmeO Lichinga is het bereiken
van de YAO-bevolking, daarnaast hebben ze een basisschool opgezet in een arme
wijk van de hoofdstad en is er ook een kliniek voor de mensen uit de wijk.
Daniël gaat het mogelijk maken dat de gebouwen in goede staat verkeren zodat we
meer studenten kunnen ontvangen. In Mozambique is er onder de christenen een
verlangen om getraind te worden, alleen zijn er niet altijd de mogelijkheden. Leoni
zal zich meer bezig houden met de trainingen, zoals de DTS. We zijn dit werk allebei
al gewend te doen op Heidebeek en in Lichinga zijn ze ontzettend blij dat we willen
komen. Ze hebben echt meer mensen nodig om het werk te kunnen doen.
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen en zijn we onder andere op
zoek naar mensen die ons maandelijks willen ondersteunen. De kosten in
Mozambique zijn hoger dan we gewend zijn, dit komt vooral door het visum en
verschillende toeslagen zoals kinderbijslag die wegvallen. Ons maandbudget moet
dus omhoog. Als u mee wilt werken aan het bereiken van de YAO-bevolking in
Mozambique bent u van harte welkom om ons financieel te ondersteunen.
Dit kunt u doen door ons een mail te sturen zodat u de informatie ontvangt of
direct via NL31 DEUT 0486 3803 35 ten name van: Stichting NGW onder vermelding
van ‘Project Training & Services Mozambique, fondsnummer 231’. De NGW is een
stichting die zendelingen helpt, meer informatie op www.ngw-evangelisatie.nl.
Mocht u meer willen weten, u kunt ons altijd uitnodigen en we zijn natuurlijk ook in
de kerk te vinden!
Hartelijke groet,
Daniël & Leoni Wierstra-Boekestein
leoniwierstra@hotmail.com
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10.00 - 16.00
Springkussen
10.00-12.00/ 14.00-16.00 Schminken
10.00-12.00/ 14.00-16.00 Opvang tot 4 jr
10.00 - 16.00
Koffie & Thee
12:00 - 14:00
Lunch
14.00 - 16.00
Touwparcours

Kom in beweging en geniet!!

Wanneer
: Zaterdag 9 juni 10:00-17:00 uur
Waar
: Heidebeek, Mussenkampseweg 32 in Heerde
Waarom: ondersteuning werk van Daniël en Leoni Wierstra

Gratis
€1,- p.p.
Gratis
Met gebak €2,50
Vanaf €2,€5,- p.p.
12-18 jaar

STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE

Op zaterdag 9 juni a.s. organiseren wij een actiedag voor Daniël en Leoni Wierstra.
23 Januari 2019 vertrekken zij met hun gezin voor een periode van ongeveer 8 jaar
naar Mozambique om daar onderwijs te geven aan Mozambikanen zodat zij het
evangelie kunnen delen met de plaatselijke bevolking. Voordat Daniël en Leoni deze
stap in geloof kunnen maken is er nog veel nodig. Daarbij kunnen zij uw hulp goed
gebruiken. Deelnemen aan deze actiedag is één van de mogelijkheden. En wel een
heel leuke!
Het wordt een gezellige dag voor jong en oud! We hebben gekozen voor het terrein
rondom Heidebeek omdat dit zoveel meer mogelijkheden biedt dan ons eigen
kerkplein. U kunt er terecht om uw auto eens grondig te laten wassen. Voor een
kopje koffie tijdens het wachten wordt gezorgd! Daarnaast bieden we veel
sportieve activiteiten voor het hele gezin. Zo kunt u ATB-en, wandelen,
klootschieten, Jeu de boules spelen, is er voor tieners ’s middags een bijzonder
touwparcours en voor de kinderen een springkussen, schatzoeken en schminken.
Voor de allerkleinsten is er evt. opvang. Tussen de middag is er een heerlijke lunch
verkrijgbaar.
Komt u ook? We kijken er naar uit om u te ontmoeten!
Michiel Visser en Annelies Proper – Thuisfrontcommissie Epe

Orgelconcert Minne Veldman uit Urk.
Donderdag 31 mei 2018 20:00 uur

Beste allemaal,
MINNE VELDMAN uit Urk had nog niet bij ons
gespeeld en dat werd hoog tijd. Fijn dat hij in
zijn drukke concertprogramma een plek voor ons heeft kunnen vinden. Hij begint
met een toccata over ps. 87 van Jan J. vd Berg en hij eindigt met zijn eigen
bewerking van ps. 111. Daartussen in J.S. Bach, Sigfrid Karg-Elert en César Franck.
Een stevig orgelconcert dus in de Grote Kerk van de bekende Minne Veldman.
Minne Veldman (1980) is opgeleid aan het
conservatorium in Zwolle en viert volgend
jaar zijn 25 jarige organisten jubileum. Hij is
een veelgevraagd concertorganist en hij is kerk
organist in de Rehoboth kerk in Urk. Minne schrijft
muziek, is koordirigent maakt CD opnamen
en organiseert diverse orgelevenementen.
De concert organist is te zien op videoscherm in de kerk en na afloop is er
koffie/thee en ontmoeting met de organist.

Programma zaterdag 9 juni (onder voorbehoud)
Tijd

Programma

Prijslijst

Start 9.00 bij Regenboogkerk ATB-route
10:00 - 13:00
Auto’s wassen
10.00 - 16.00
Klootschieten
10.00 - 16.00
Jeu de boules
10.00 - 16.00
Wandeltocht
10.00 - 16.00
Schat zoeken

€5,- incl. koffie
Vanaf €5,€2,- p.p.
€2,- p.p.
€2,- p.p.
Gratis
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Leeftijd

6-10 jaar

Vervolg orgelconcerten 2018 Meere-orgel 20:00 uur Grote Kerk Epe:
Het eerstvolgende concert is door Martin Mans en dat heeft een afwijkende datum
nl. donderdag 5 juli 2018, 27 sept. Harm Hoeve Rouveen, 25 okt. Jan Hage Utrecht
Zomeravondzang 20:00 uur: Epe 25 juli en 22 augustus, Vaassen 12 juli en 9
augustus
Woensdag marktdag-orgelbespelingen 2018 door organisten uit Epe en omgeving.
Elke woensdag in juli en augustus is een half uur orgelbespeling op het Meere-orgel
in de Grote Kerk in Epe van 11:30 tot 12:00 uur. De kerk is open, toegang vrij.
12

4 Juli
11 Juli
18 Juli
25 Juli
1 Aug.
8 Aug.
15 Aug.
22 Aug.
29 Aug.

Herman Koopmans
Mario Telnekes
Marijn de Jong met m.m.v. Joalien van den Houten - sopraan
Lulof Dalhuisen
Theo van Spanje
Roelie Muller
Mart Lookman
Ane Mulder
Herman Dalhuisen

Hartelijk welkom allemaal en met muzikale groet,
Namens de Stichting Meere-orgel Epe,
Herman Dalhuisen en Ane Mulder.

Diensten andere protestantse kerken in Epe
Zondag 20 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk
Maandag 21 mei
Zondag 27 mei
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

Zondag 3 juni
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

1e Pinksterdag
10.00 uur
10.00 uur
9.20 uur!
18.30 uur
9.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Ds. M. Maas , Dordrecht
Ds. T.E. van Spanje
Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman, Zwolle
Ds. W.P. Ferguson, Kampen
Ds. J. Tekelenburg , Randwijk
Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. L.J. Versteeg
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. C. van de Worp , Wezep
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2e Pinksterdag

Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbel Genootschap
Vr. 18 mei
Za. 19 mei
Zo. 20 mei
Ma. 21 mei
Di. 22 mei
Wo. 23 mei
Do. 24 mei
Vr. 25 mei
Za. 26 mei
Zo. 27 mei
Ma. 28 mei
Di. 29 mei
naastenliefde
Wo. 30 mei
Do. 31 mei
Vr. 01 juni
Za. 02 juni
Zo. 03 juni
Ma. 04 juni
Di. 05 juni
Wo. 06 juni
Do. 07 juni
Vr. 08 juni

Joel 4 : 9-21
Genesis 10 : 1-32
Genesis 11 : 1-9
Spreuken 31 : 10-31
Jozua 23 : 1-16
Jozua 24 : 1-13
Jozua 24 : 14-28
Jozua 24 :29-33
Romeinen 12 : 1-8
Romeinen 12 : 9-21
Romeinen 13 : 1-7
Romeinen 13 : 8-14

Oordeel
Op de kaart gezet
Babylonische spraakverwarring
Leve de actieve vrouw
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door

Psalm 11
Marcus 2 : 1-12
Marcus 2 : 13-22
Marcus 2 : 23-3 : 6
Job 1 : 1-12
Job 1 : 13-22
Job 2 : 1-13
Job 3 : 1-26
Psalm 12
Marcus 3 : 7-19

Veiligheid en justitie
Een gat in het dak
Eten en vasten
Goed werk op sabbat
Strijd achter de schermen
Jobstijdingen
Jobsgeduld
Het zwijgen doorbroken
Onderdrukten worden bevrijd
Speciale aanstelling
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Kopij voor de volgende Antenne inleveren voor zaterdag 2 juni en vervolgens voor
zaterdag 23 juni en voor zaterdag 14 juli
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.

GEBOUW ANTENNE

Wo

16 mei

Do
Di

17 mei
22 mei

Za
Ma
Di
Vrij
Ma
Di
Wo
Za
Di
Do

12 mei
28 mei
29 mei
1 juni
4 juni
5 juni
6 juni
9 juni
12 juni
14 juni

Vergadering Sectie 1
CvK
ZWO
Gebedskring Daniël
Bijbelkring
To You
Exspecto
Schoonmaakgroep
To You
de Heerlijckheid
Oud papier
To You
Diaconie
Exspecto
To You
Moderamen
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19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
08.30 uur
09.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
09.00 uur
20.00 uur
18.00 uur
9.00-20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
19.30 uur

Website: www.regenboogkerk.nl
e-mail: webmaster@regenboogkerk.nl
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