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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

Zondag 23 maart
10.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
kinderdienst : Elize de Mots en Esther Robbertsen
oppasdienst : Anouk van de Vosse en Anniek de Jonge
Eerste collecte
: Binnenlands Diaconaat
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
Ds. B. Lampen
Gezamenlijke dienst met GHK in ons kerkgebouw
Eerste collecte
: De Hezenberg
Tweede collectie
: Kerk

Zondag 30 maart
(ingang zomertijd)
10.00 uur
Dhr. A. Rooze, Hoogeveen
12+ dienst : Edwin van de Vosse
kinderdienst : Nienke Paulusma en Carmen Witteveen
oppasdienst : Berdien Visser en Elise Jong
Eerste collecte
: Zending
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
Ds. A.M. van de Wetering
Gezamenlijke dienst met GHK in ons kerkgebouw
Eerste collecte
: De Hezenberg
Tweede collectie
: Kerk

Zondag 6 april
10.00 uur
Ds. F. Mout, Baarn
Tienerdienst in Goedeherderkerk
kinderdienst : Mirjam Bakker en Rene Draaijer
oppasdienst : Anne van Essen en Marieke Hassink
Eerste collecte
: Binnenlands Diaconaat
Tweede collecte
: Kerk
19.00 uur
Ds. A.W. van Wilgenburg, Utrecht
Gezamenlijke dienst met GHK in Goedeherderkerk
Eerste collecte
: De Hezenberg
Tweede collectie
: Kerk

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

Op zondag 23 maart lezen we in de ochtenddienst Matteüs 26: 36-46. De kinderen
horen in deze weken over de gebeurtenissen uit de laatste week van Jezus’ leven.
Zo gaat het op deze zondag al over de ‘worsteling’ van Jezus in de hof van
Getsemané. We lezen mee, in aansluiting op Psalm 25. Jezus is in die hof heel
eenzaam, net als de Psalmdichter. Hij vraagt zijn drie meest dierbare leerlingen met
hem te bidden en te waken, maar zij vallen steeds weer in slaap. Hoe eenzaam is
hij, in die laatste uren, wanneer hij de weg kiest die hij als een roeping wil zien, in
gehoorzaamheid aan God de Vader. Maakt geloven ook ons eenzaam? Krijgen we
daar ook iets voor terug? We leren een nieuw lied: “Hij ging de weg zo eenzaam”,
lied 560 uit het nieuwe Liedboek. Voor de dienst zal Egbert ons helpen het onder de
knie te krijgen.

Op zondag 30 maart ga ik voor in de avonddienst. We lezen Psalm 91. De Psalm
die de duivel in de mond neemt als hij Jezus probeert te misleiden in de woestijn.
Wat bizar dat bijbelwoorden zich daar goed voor lenen. Wat vroom klinkt, is het in
werkelijkheid niet altijd. Hoe gaan we zuiver om met God en met de medemensen,
zonder bijbedoelingen en dubbele bodem, waar de duivel, de diabolos, zo dol op is.

Zondag 6 april gaat ds. Friso Mout voor in de ochtenddienst, een bekende naam
voor onze gemeente.
De kerkzaal zal nog duidelijk tekenen vertonen van de musical die in dit weekend
drie keer wordt opgevoerd. U krijgt een liturgie uitgereikt op papier, want ook het
beamerscherm is achter de decorstukken verscholen.
AMvdW

Toelichting bij de collectes
Zondag 23 maart, Binnenlands Diaconaat in de veertigdagentijd.
Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. De diaconie in Almere en het
jongerenproject NEON in Groningen willen dit tegengaan. In Almere is er een
‘sociale supermarkt’ opgezet waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen
kunnen kiezen, in plaats van een voedselpakket te krijgen. In Groningen richten de
medewerkers van NEON zich op de jongeren. Want op het platteland van OostGroningen groeit het aantal jonge werklozen en dreigen de schulden. De
medewerkers kijken naar de talenten van de jongeren, zodat ze weer kunnen
groeien! Vandaag is het de zondag van het Binnenlands Diaconaat in de
veertigdagentijd en vragen wij uw bijdrage voor deze en andere diaconale
projecten in Nederland van Kerk in Actie.
Zondag 30 maart, Zending.
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Deze oorspronkelijke bevolking
wordt, ondanks burgerrechten die ook voor hen gelden, nog steeds zwaar
gediscrimineerd. Ook binnen de kerken is er nauwelijks oog voor hen. De Lutherse
kerk ziet dat eerlijk onder ogen en richtte de ‘Zendingsraad onder de Inheemsen
(COMIN) op. Via opleidingen binnen de kerk worden aankomende predikanten
bekend en bewust gemaakt van het bestaan, de cultuur en de waarde van die
volken. Dit is van wezenlijk belang om elkaar met respect te behandelen. Wij vragen
uw bijdrage hiervoor, zodat er meer begrip ontstaat tussen kerken en de inheemse
bevolking van Brazilië.
Zondag 6 april, Binnenlands Diaconaat in de veertigdagentijd.
Eenzaam zijn in Nederland. Het is iets om bij stil bij te staan. We kunnen het ons
moeilijk voorstellen om te moeten zoeken naar eten, kleding, geld en een
slaapplek. En toch komt het veelvuldig voor. In Amsterdam en Wageningen vormen
inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. De
inloophuizen vormen een plek voor rust, ontmoeting en bezinning.
Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in
Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De collecte van deze zondagmorgen is
ter ondersteuning van dit werk.
Avonddiensten
In maart en april collecteren we in de avonddiensten voor pastoraal centrum de
Hezenberg in Hattem.
Kijk voor meer informatie op www.hezenberg.nl.

U staat hier op eigen risico…
Fascinerende tekst! Iedere keer als ik erlangs kom, moet ik er even naar kijken,
naar het bordje met die mysterieuze woorden: ‘u staat hier op eigen risico’. Het
hangt aan een hek bij een weiland waar wel eens paarden lopen. Die paarden zijn
vermoedelijk niet zo onschuldig als ze er uit zien. Want als het niet over de paarden
gaat, waarover dan? Soms kijk ik steels naar boven: kan er iets uit de lucht komen
vallen? Ik kijk naar de grond: zit er een luikje in de bodem dat af en toe opengaat?
Vermoedelijk niet. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee: ik ben nog nooit
bij het bewuste hek gaan staan!
U staat hier op eigen risico. Eigenlijk hadden ze ook zo’n bordje op moeten
hangen bij het kruis op Golgotha. Daar dichtbij gaan staan, is niet zonder gevaar,
het kan als een teken van verbondenheid geïnterpreteerd worden. Jij hebt interesse,
hoor je bij hem? De meeste leerlingen zijn al lang gevlucht en in geen velden of
wegen te zien. Maar drie Maria’s trotseren de gevaren en staan wèl aan de voet
van het kruis, met Johannes, de leerling van wie Jezus veel hield. Wat moet het een
bemoediging geweest zijn voor Jezus, zijn dierbaren dichtbij te weten. Hij alleen
moet de pijn van de kruisiging doormaken, maar deze lieve, dappere mensen, laten
zien: wij blijven bij je, wij nemen geen afstand, zelfs al staan we hier op eigen risico!
Geloven kun je op meer manieren invullen. Je kunt het zien als een
privéovertuiging, die je niet met anderen deelt. Maar geloven kan ook een
uitdaging zijn, een manier om kleur te bekennen: hier sta ik voor, dit is waar ik voor
kies. Dan vind je jezelf op een dag terug met een bord in je handen, bij een
demonstratie. Dan ga je de politiek in, om veranderingen aan te kunnen brengen.
Wanneer er iets mis is op school of op je werk, zwijg je niet. Je uit je, laat je horen,
komt op voor mensen, je springt voor anderen in de bres.
Reken alleen niet op applaus. Want als er mensen in de knel dreigen te komen, is
dat vaak omdat er grotere belangen voorrang krijgen. Een kritisch geluid kan men
dan niet gebruiken. Klokkenluiders, spelbrekers, mensen die de waarheid durven
zeggen zijn zelden geliefd. Daar kan Jezus over meepraten. Toen hij zich niet wilde
aanpassen, en zijn woorden over God en mensen niet corrigeerde, toen legde men
hem het zwijgen op. Lastig was hij, lastig voor Joden en Romeinen. Weg met hem,
kruisig hem.
Wanneer je in zijn voetspoor blijft bij wat je gelooft en hoopt, wanneer je niet
kiest voor de makkelijkste weg, dan weet je dat je tegenstand kunt verwachten. Je
staat dan als het ware aan de voet van het kruis. Je toont affiniteit met die
dwarsligger.

Met Hem verlang je naar Sjaloom, naar een wereld waarin ruimte is voor alle
mensen, en God niet langer een vreemde is. Prima standpunt, alleen, vergeet wat
het bordje duidelijk maakt: je staat hier op eigen risico…
AMvdW

Het ‘seizoen’ is nog steeds in volle gang. De pastorale teams voeren overleg en
proberen zo goed mogelijk te inventariseren wie waar behoefte aan heeft. De
diaconie maakt zich op voor de verspreiding van Paasattenties, als bemoedigend
gebaar voor wie het niet makkelijk heeft. Koren oefenen voor uitvoeringen die bij
deze tijd van het jaar horen.
En een grote groep gemeenteleden voelt de spanning stijgen: de musical staat voor
de deur. Drie uitvoeringen voor ongetwijfeld een volle kerk. Wat een voorbereiding
is daar weer aan vooraf gegaan, voor we straks het bijbelverhaal in geuren en
kleuren te zien krijgen. Alle spelers en de mensen er om heen: geniet er van en
laat ons er van genieten. Dan komt de boodschap van Gods wonderlijke weg met
Jozef en zijn volk bij de mensen aan!

Samen op weg naar Pasen 2014 - Sobere maaltijden in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd wordt in vier kerken van Epe een sobere maaltijd, een
vastenmaaltijd gehouden (zie vorige uitgave van Antenne).
Ook u - jij bent van harte uitgenodigd om aan deze maaltijden mee te doen!
De tafel is gedekt op……………
Vrijdag 21 maart in de Goede Herderkerk
Vrijdag 28 maart in de Grote Kerk
opgave bij Hermien Makaske tel. 0578-612700, hermien@makaske.nl
Vrijdag 4 april in de Martinus Kerk
opgave bij Marian van Leeuwe tel. 0578-627727, a.leeuwe9@upcmail.nl
en bij Dienie Roescher, tel. 0578-613514, roescher@solcon.nl
Vrijdag 11 april in de Regenboogkerk
opgave bij Anke Veenstra tel 0578-611989, ankeveenstra-mooij@kpnmail.nl.
U kunt tot en met woensdag opgeven. Kinderen zijn ook van harte welkom!
Per keer kunnen 30 gasten ontvangen worden. Vervoer kan geregeld worden.
Ontvangst vanaf 18.00 uur, maaltijd om 18.30 uur.

Mocht u na opgave toch verhinderd zijn, wilt u zich dan afmelden? Anderen kunnen
dan de gelegenheid krijgen om deel te nemen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 3.50 euro, daarnaast kan men
geven voor de plaatselijke voedselbank, waar ook de meeropbrengst naar toe gaat.
Maartje van Ark

De kerkenraad nodigt u uit voor:
het VOORJAARGEMEENTEBERAAD
maandag 24 maart 2014 om 19.30 uur
(koffie vanaf 19.15 uur)
in gebouw Antenne
Agenda:

-

-

Opening
Verslagen:

Beraadsgroep Financiën en Beheer
Diaconale Beraadsgroep
Jeugdwerk Beraadsgroep
Kerk naar buiten:
* Evangelisatiecommissie
* ZWO
Ondersteuningsfonds
Raad van Kerken
e
Beroepen 2 predikant
Voortgang vacatures kerkenraad
Rondvraag
Sluiting.

Vrouwengroep Regenboogkerk
Op 10 maart jl. is er een groep vrouwen van verschillende leeftijden bij elkaar
geweest om een nieuwe vrouwengroep in onze gemeente op te starten. Deze groep
zal 1x in de 2 weken op de maandagavond (van 19.45 - 21.30 uur) in huiselijke kring
bij elkaar komen met als doel:
- elkaar te bemoedigen
- voor en met elkaar te bidden
- met elkaar in de Bijbel en in geloofsopbouwende boeken te lezen
- ervaringen met elkaar te delen
- onze mannen en kinderen biddend te ondersteunen, thuis en in de gemeente.
De data tot aan de zomervakantie zijn:
maandag 31 maart bij Annette Proper (Woesterweg 1)
maandag 14 april bij Marianne Jong (Willem Dreeslaan 117)
maandag 12 mei bij Annette
maandag 26 mei bij Marianne
maandag 16 juni bij Annette
maandag 30 juni bij Marianne.
Als jou dit ook aanspreekt ben je van harte welkom op deze avonden. Op 31 maart
zullen we gaan bespreken welk boek of Bijbelgedeelte we de komende tijd zullen
gaan behandelen. Wil je eerst nog meer weten? Bel of mail ons gerust:
Marianne: mjongvdberg@gmail.com 0578-629550/06-12542114
Annette: annetteproper@kpnmail.nl 0578-614227/06-43102395.
Hartelijke groeten van:
Annette Proper en Marianne Jong

Chr. Gem. zangvereniging De Lofstem uit Emst en Interkerkelijk koor To You uit Epe beide o.l.v. Henk van der Maten
Foto: Rosette Peeters.

Passie & Paasconcert De Lofstem en To You, vrijdag 11 april
Chr. Gem. zangvereniging De Lofstem uit Emst en Interkerkelijk koor To You uit Epe,
beide koren o.l.v. Henk van der Maten, geven op vrijdagavond 11 april een
gezamenlijk Passie- en Paasconcert in de Martinuskerk, Deventerstraat 98 in
Vaassen.
Het concert zal in het teken staan van de Lijdenstijd en het komende Paasfeest.
Beide koren zingen uit het eigen repertoire, maar er wordt ook gezamenlijk
opgetreden. Daarnaast is er ruimte voor samenzang.
Naast de koren zal medewerking worden verleend door de musici Johan van der
Graaf (vleugel), Willem Veldkamp (synthesizer) en Corrie Wielink (viool).
Het concert begint om 20.00 uur en de deuren gaan open om 19.30 uur. De entree
bedraagt 5 euro, ter dekking van de onkosten. Het programmaboekje, tevens
toegangsbewijs: vanaf 10 maart in de voorverkoop verkrijgbaar via de leden van de
koren. En op 11 april bij de ingang van de kerk. Voor meer informatie of het
reserveren van kaarten kan contact opgenomen worden met Jolita Bluemink, tel:
06-22637013, mail: info@lofstem-emst.nl (De Lofstem) of Elsbeth van der Ziel, tel:
06-24274246, mail: koor@toyouepe.nl (To You).
Van harte welkom!

Exspecto viert 30-jarig bestaan
met de uitvoering van Messiah van Händel
Exspecto bestaat dit jaar 30 jaar, waarmee het Eper koor zijn parelmoer jubileum
viert. Om u deelgenoot te maken van deze viering, brengt Exspecto op
zaterdag 12 april a.s. de parel van Händel, Messiah, ten gehore.
Als u Exspecto al langer kent, dan weet u dat Messiah van Händel voor veel
koorleden geen onbekend muziekstuk is. Tien jaar geleden bracht het koor dit werk
ook al ten gehore ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Onder leiding van
Wolfried Kaper en met Jos Mulder als repetitor blijft Exspecto zich muzikaal
ontwikkelen. Ook in de uitvoering van dit prachtige stuk van Händel is het koor
gegroeid. De verwachting is dan ook dat het komende concert de vorige uitvoering
overtreft. De orkestrale ondersteuning wordt verzorgd door Kammerphilharmonie
Emsland. De vocale solisten zijn Klaartje van Veldhoven (sopraan), Petra Stoute
(alt), Eyjólfur Eyjólfsson (tenor) en Ira Spaulding (bas).
Het jubileumconcert vindt plaats om 20.00 uur in de Johanneskerk te Heerde.
De entree is € 20,00 in de voorverkoop, € 22,50 aan de deur en tot 18 jaar € 15,00.
Voor meer informatie of het bestellen van kaarten: info@exspecto-epe.nl of

Gelders Oratoriumkoor geeft Mendelssohnconcert in Grote Kerk
Op zaterdag 3 mei a.s. geeft het Gelders Oratoriumkoor, onder leiding van dirigent
Marco Hup, een Mendelssohnconcert in de Grote kerk, Beekstraat 1 te Epe.

Naast het prachtige Der 42. Psalm (psalm 42) zullen worden uitgevoerd: Verleih uns
Frieden – lauda Sion – Orgelsonate nr. 2 – Lieder ohne Worte.
Het is een programma voor koor en soli, orgel en piano.
Medewerking verlenen Heleen Koele sopraan, Petra Stoute mezzo-sopraan, Arco
Mandemaker tenor en Bert van de Wetering bariton. Op de piano Evert-jan de
Groot en Daan Dekker orgel.
Aanvang 20.15 uur, kerk open 19.30 uur.
Kaarten Verkrijgbaar bij VVV Epe. Telefonisch: 0578-615287. Online:
fdekter@planet.nl
Ouderencontact
De middag van 12 maart had een ingetogen karakter vanwege de veertigdagentijd.
Sita de Winter opende de bijeenkomst met een overdenking van het Paasevangelie.
Henk Ederveen liet zien hoe zeven kunstenaars uit Epe en omstreken hun geloof
d.m.v. schilderijen en beelden verbeeldden. Henk Posthouwer las zijn daarbij
passende gedichten voor.
Voor 9 april is uitgenodigd dhr. Scheffers uit Stolwijk. Hij vertelt ons anekdotes over
kerken in Nederland en merkwaardigheden over predikanten, priesters en kosters!
Hij heeft alle kerken in Nederland van binnen en buiten gefotografeerd en samen
gebracht in 188 boeken.
Op deze middag willen we tevens Sjoerdtje van de Ven bedanken voor haar inzet
voor het ouderencontact. Gelukkig heeft zij een opvolger gevonden in Helga
Potappel, die met mij de middagen wil organiseren voor het volgende seizoen.
Tot ziens op 9 april in Antenne, aanvang 14.30 uur. Voor eventueel vervoer kunt u
bellen, liefst een dag van te voren, met mevr. Bijsterbosch tel. 661617 Wilt u het
geld voor het reisje op 14 mei alvast meebrengen? (€ 37,50)
Een hartelijke groet van
Sjoerdtje en Martha
Ledenbijeenkomst PCOB, Epe, Emst & Oene
Op dinsdag 15 april 2014 hopen wij weer onze laatste
ledenbijeenkomst van dit seizoen te houden. Deze zal
gehouden worden in WZC ‘De Boskamp’ en staat in het teken
van het Paasfeest.
De aanvang is 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur.
Deze bijeenkomst valt aan het einde van de veertigdagentijd, daarom een
paasfeestviering, die op de paas-meditatie na, geheel door eigen leden verzorgd zal
worden. Ds. A.M. van de Wetering uit Epe zal de meditatie verzorgen, verder is er
veel samenzang en declamatie.

Jan van Garderen zal de samenzang op het orgel begeleiden en enkele muzikale
intermezzo’s ten gehore brengen; alles staat onder leiding van de voorzitter Henk
Ederveen. Liturgie is aanwezig.
We hopen op een gezegende en fijne middag, iedereen is weer welkom, ook niet
leden.
Het bestuur
Passage
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 26 maart om 19.45 uur in gebouw
´Antenne´. Mevrouw J. van Duren uit Barneveld vertelt ons over het onderwerp
Sederavond. Ieder is van harte welkom!
Informatie geeft mevrouw D. van Dam, tel. 614794.
Christenvrouw afd. Epe
Woensdag 9 april 2014 is het thema van de avond: de lijdenstijd van Jezus Christus.
Dhr. J. Baarspul toont ons de lijdensweg van Jezus Christus. De avond is in gebouw
De Antenne en begint om 19.30 uur
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Mevr. J. Overbosch, tel. 614364 .
Lezing: Het leven en denken van Etty Hillesum
Ria van den Brandt spreekt op zondag 23 maart op Landgoed Hezenberg in Hattem
over Etty Hillesum.
Wat maakt Etty Hillesum tot zo’n inspirerende persoonlijkheid? Waarom lezen
mensen over heel de wereld haar dagboeken? Waarom is Etty meer dan 70 jaar na
de moord op haar in Auschwitz nog steeds een veel geciteerd schrijfster? Haar
dagboeken zijn inmiddels in meer dan 17 talen en landen uitgegeven. Dit jaar zijn er
twee nieuwe boeken over haar uitgekomen n.a.v. haar 100ste geboortejaar. Men
rekent haar tot de mystici. Maar wie zijn dat? Wat kunnen haar overdenkingen te
midden van een van de meest vreselijke volkerenmoorden betekenen voor mensen
van nu? Heeft zij een weg gevonden in de confrontatie met het Kwaad? Heeft zij
een levensweg gevonden waarin zijzelf, God en de ander hun waardigheid konden
behouden te midden van het meest inhumane?
Ria van den Brandt, een ingewijde in het leven en denken van Etty, zal ons deze
middag begeleiden. Zij heeft zich jarenlang beziggehouden met Etty en
meerdere boeken over haar geschreven. Meegenomen door Ria staan we deze
middag uitgebreid stil bij Etty Hillesum en wat zij voor ons kan betekenen op onze
levensweg.
Locatie: Landgoed Hezenberg. Tijd: 14.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).
Kosten: € 22,50 p.p. incl. koffie/thee, soep en broodjes. U kunt zich aanmelden via
de website www.hezenberg.nl.

EH-Symposium `Religie natuurlijk!’
Over argumenten voor en tegen geloven
De afgelopen periode is er veel aandacht in de media geweest voor het boek `God
bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven.’van prof. dr. Stefan Paas (hoogleraar
theologie) en dr. Rik Peels (filosoof, postdoc). In hun boek beweren zij dat religieus
besef niet een product van indoctrinatie is, maar tot de normaalste zaken van de
wereld behoort. Als wetenschappelijk onderzoek iets duidelijk maakt, dan is het dat
atheïsme de ‘afwijking’ is en geloof de normaalstand van het menselijk leven. Met
`God bewijzen’ willen beide auteurs het ontwrichte gesprek over religie een nieuwe
impuls geven door nuchter en rationeel uit te leggen wat er redelijk is aan gelovig
zijn.
Op vrijdag 4 april organiseert de Evangelische Hogeschool het symposium `Religie
natuurlijk!’ waarop zowel Stefan Paas als Rik Peels zullen spreken. Als coreferent
treedt drs. Pieter van Os op (redacteur van NRC Handelsblad) die het geloof van zijn
vaderen heeft verlaten. Dagvoorzitter is EO-presentator Andries Knevel.
Datum: vrijdag 4 april 2014, 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum De Brug te Amersfoort
Dagvoorzitter: Andries Knevel
Toegang: €15,00 (studenten €10,00) Aanmelding via www.eh.nl/symposium.

Diensten van de andere protestantse kerken in Epe
Zondag 23 maart
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk
Zondag 30 maart
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk
Zondag 6 april
Grote Kerk
Goede Herderkerk
Sionskerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. M. Schaafsma, Zwolle
Ds. B. Lampen
Ds. B. Lampen
Dr. T.E. van Spanje
Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. J. v.d. Meulen, Epe
Ds. E.S. Klein Kranenburg
Mevr. P.L. Hellinga, Zwolle
Ds. P. Koeman, Barneveld
Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
9.30 uur
18.30 uur

Ds. S. Zitman
Ds. B. Lampen
Ds. A.W. van Wilgenburg, Utrecht
Dr. T.E. van Spanje
Ds. C. van de Worp

Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe
Op Palmzondag 13 april begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor
Pasen. ’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische viering worden gehouden
waarin het oratorium ‘The Crucifixion’ (1887) van John Stainer centraal zal staan en
wordt uitgevoerd door het ‘Vocaal Ensemble Pastorale’ onder leiding van Mario
Telnekes met medewerking van Pieter Jaap Idema, tenor, Coert van den Berg, bas
en Henk van der Maten, organist.
‘The Crucifixion’ is het lijdensverhaal van Gethsémane tot op Golgotha waarbij op
elke episode een commentaar volgt in de vorm van een hymne, Bijbeltekst of
belijdenis. Het oratorium sluit af met een hymne van hoop en overwinning: ‘All for
Jesus!’.
Voorganger in deze dienst is ds. B. Lampen. De dienst begint om 19.00 uur.
Op maandag, dinsdag en woensdag (14, 15 en 16 april) worden oecumenische
Gebedswaken gehouden in de Grote kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De
gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbel lezingen,
liederen en gebed.
De voorgangers zijn resp. pastor W. Vroom, ds. B. Lampen en ds. S. Zitman.
Op Witte Donderdag (17 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang
19.30 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het
avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen.
De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering.
Op Goede Vrijdag is om 19.30 uur een gezamenlijke dienst van de Regenboogkerk
en de Grote Kerk in de Regenboogkerk.
En op Goede Vrijdag is om 19.30 uur de Heilig Avondmaaldienst in de Goede
Herderkerk.
De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op Stille Zaterdag (19 april) in de
Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de
vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar
doorgeven. Na de Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na
de verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de
wereld in.
De voorganger in deze dienst is ds. B. Lampen.

Dit is een dag van zingen

Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

(lied 552 Nieuw Liedboek – veertigdagentijd)

GEBOUW ANTENNE
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10 apr.

Exspecto
18.30 uur
Voorjaarsgemeenteberaad
19.30 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Passage
19.45 uur
I.k.e.a.
20.00 uur
Exspecto
18.15 uur
Sectie 2 beraad
14.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
To You
20.00 uur
Musical
18.00 uur
Diakonale Beraadsgroep
19.45 uur
I.k.e.a.
20.00 uur
Kring ds. v d Wetering: Psalmen
14.00 uur
Musical
18.00 uur
4, 5, 6 apr. Musical
Oud papier inleveren
van 9.00 – 20.00 uur
Moderamen
9.00 uur
Gebedskring Daniël
8.30 uur
Bijbelkring
9.30 uur
Beraadsgroep Financiën en Beheer
19.45 uur
To You
20.00 uur
Ouderencontact
14.00 uur
Christenvrouw
19.30 uur
I.k.e.a.
20.00 uur
Musical Afterparty
19.00 uur

Kopij voor de volgende Antenne inleveren
vóór maandag 7 april.
Redactie email:
kerkblad@regenboogkerk.nl
De daarop volgende data van inleveren:
vóór dinsdag 6 mei , vervolgens vóór
maandag 2 juni en vóór maandag 23 juni.
Als u kopij via e-mail aanlevert, stuur die
dan naar het redactieadres met daarbij een
cc naar C. Hassink, c.hassink@versatel.nl
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

