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    Goede Herderklank 
Kerkblad van de gemeente van bijzondere aard van de Hervormde Gemeente te Epe: De Goede Herderkerk 

 
 
 

Meditatie 
 
‘De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, ……maar  
de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid’. 

(Ps.103:15 en 17) 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar klinken 

de namen van onze geliefden die ons zijn 
voorgegaan. Nog één keer wordt hun naam genoemd 
in het midden van de gemeente en dat is goed, want 
het is in de kerk niet: Uit het oog, uit het hart. Dit 
gebeurt soms bij verschillende relaties en vriend-
schappen die beëindigd worden of verwateren maar 
hier is de dood de spelbreker geworden.  

 
Voor degenen die achterblijven is het een zeer 

zware opgave om verder te gaan zonder hun 
geliefden. Gevoelens van rouw en eenzaamheid 
kunnen een mens aanvliegen en overweldigen.  
 
 Als we de namen horen noemen, worden we ook 
geconfronteerd met de tijdelijkheid en de 
vergankelijkheid van de mens. Zelfs de meest sterke 
en gezonde mens zal eens sterven. 
Psalm 103 vergelijkt de mens met het gras, dat groeit 
en bloeit, maar zo ineens kan vergaan. Zo gaat dit bij 
gras in Israël als de woestijnwind in de zomer, vanuit 
het oosten, alles doet verdorren.  
 We lezen in deze psalm ook over vergeving en 
genezing, want God wil de mens, tijdens zijn aardse 
leven, van tijd tot tijd vernieuwen, van binnen en van 
buiten.  

 

En toch weten we dat het niet altijd door zal gaan; 
hij blijft stof en zijn dagen zijn als een bloem, broos 
en teer. Zijn aardse bestaan is tijdelijk.  
 

De tijd tikt door. We worden steeds ouder. De 
tegenwoordige tijd houden we niet vast, het is als 
zand dat ons door de vingers glijdt. We maken 
voortdurend mee dat de toekomst het heden 
doorkruist om zich naar het verleden te begeven.  

We proberen ons te richten op de toekomst want 
een mens moet toch plannen maken en aan de 
andere kant trekt het verleden soms aan ons, door 
onze herinneringen aan goede maar ook aan slechte 
tijden. Het verleden kan je plagen en is niet meer te 
veranderen. De toekomst kan trouwens net zo 
beangstigend en bedreigend zijn. Sommige periodes 
in een mensenleven kunnen hard en zwaar zijn.  
 

Zo worden wij geconfronteerd met de tijd en met de 
invloed ervan op ons leven. Wat is het dan een zegen 
als wij mogen ontdekken, dat er naast al het 
vergankelijke, dat we bij onszelf ontdekken, Gods 
goedertierenheid onvergankelijk is! 
 

En niet alleen David mag weten dat Gods goeder-
tierenheid een eeuwig geschenk is. Allen die erkend 
hebben dat de Here Jezus deze rijke gave van Gods 
goedertierenheid belichaamt, mogen weten van dit 
eeuwige geschenk, nl. dat Gods goedertierenheid 
ook een machtige uitwerking heeft op onze levens en 
op onze lichamen.  
 

We weten dat we eens het tijdelijke en 
vergankelijke zullen verlaten. We zijn als het gras, 
tijdelijk en vergankelijk, maar het vooruitzicht van een 
gelovige is veel meer dan de dood alleen. 
 

Zoals Gods goedertierenheid eeuwig is, zo zal het 
leven met de Here ook eeuwig zijn.  
En zoals de Here Jezus, Gods goedertierenheid in 
persoon is, zo zal Zijn goedertierenheid zich in onze 
persoonlijke levens openbaren. We verwachten een 
nieuw en eeuwig lichaam.  
 

We hebben toch de stem gehoord van de Here 
Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’. (Joh.11:25) 
 

Moge deze hoop ons toch vertroosten, ook in het 
gemis van onze geliefden wier namen vroeger op 
deze aarde klonken of nog eenmaal genoemd zullen 
worden als we hen herdenken.  
 
Ds. B. Lampen 
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Erediensten 
 
Vanaf 1 september 2019 worden ALLE ochtenddiensten en bijzondere avonddiensten  
(2e zondagavonddienst) gebeamerd! 
 

Zondag 17 november 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
            19.00 uur  Ds. D. van Meulen, Epe 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. S.H. Muller  
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. ds. M. Visch-de Bruin, A’doorn     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. D. Dekker, Putten 
                                 18.30 uur   Ds. H.J.T. Lubbers, IJsselmuiden 
 

Zondag 24 november – laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs en ds. E. Kolkert 
                   Gedachtenisdienst 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering en 
                   ds. S.H. Muller, gedachtenisdienst   
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg en mevr. 
                   A.A.J. Schaafsma, gedachtenisdienst     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J. Niesing, Lienden. H.A. 
                                 18.30 uur   Ds. J. Niesing, dankzegging H.A. 
 

Zondag 1 december – 1e Advent 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. Heilig Avondmaal, 
                   zittende viering 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
De Boskamp:     15.00 uur  Ds. L.J. Versteeg. Heilig Avondmaal 
Goede Herderkerk: 19.00 uur  Ds. B. Heslinga, Vaassen 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering. H.A. 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg      
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J. Niesing, Lienden 
                                 18.30 uur   Ds. A. Goijert, Nijkerk 
 

Zondag 8 december – 2e Advent 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen 
            19.00 uur  Bijzondere dienst m.m.v. de praiseband 
                    “In Spirit United” en hun voorganger    
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J. Belder, Hartskamp 
                                 18.30 uur   Ds. E. Mijnheer, Oene 
 

Zondag 15 december – 3e Advent 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
            19.00 uur  Ds. C.E. Lavooij, Vaassen 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. S.H. Muller 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. A. van Herk, Hasselt 
                                 18.30 uur   Prop. A.M.K. Peters, Ederveen 
 

Zondag 22 december – 4e Advent 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. ds. L.A. van Ketel, Ezinge     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. D. Dekker, Putten 
                                 18.30 uur   Ds. J. Belder, Hartskamp 

COLOFON 
Goede Herderkerk 
    Enkweg 2, 8162 VW Epe,  
    tel. 0578-616729 
    www.goedeherderkerkepe.nl 
Predikanten: 
 Ds. G.C. Buijs, 
  Glazenmaker 91-A, 8162 TA Epe  
  tel. 0578-849987  
  e-mail: predikant-gcbuijs@ 
  goedeherderkerkepe.nl 
 Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,  
    8161 DA  Epe,  tel. 0578-618416 
  e-mail: dslampen@gmail.com  
Bijstand in het pastoraat 
 Ds.  E. Kolkert, Afslag 57, 3331 RH 
 Zwijndrecht, tel. 06-51646882 
Scriba 
 A. van de Burgt,  Gildeland 7, 
 8162 XL Epe, tel. 0578-611682 
 scriba@goedeherderkerkepe.nl 
Kerkelijk bureau 
 G. Lokhorst  tel. 620244 
 gert.lokhorst@concepts.nl 
Administratie/penningmeester 
 Anja (A.A.) van Triest, Willem Tellstraat 74 
 8162 ET  Epe, tel. 06-13983645 
 adrianavantriest@gmail.com     

Kerkelijke Bijdragen: 
NL18 RABO 0317 5720 08 
Collectebonnen: 
NL84 RABO 0317 5359 00  onder 
vermelding van het bezorgadres. 

 Giften/Verjaardagsfonds e.d.: 
 NL84 RABO 0317 5034 05  
Kerkradio 
 Contactpersoon: H.E. Pleiter, 
 Gelriaweg 17, 8161 RK  Epe 
 tel. 0578-679391. Bijdragen naar: 
 NL06 RABO 0317 5728 06  
   Alle bovenstaande betalingen 
 t.n.v. ‘Goede Herderkerk te Epe’ 
 
Penningmeester wijkdiaconie 
 Gert Willems, Libel 9, 8162 XM  Epe, 
 tel. 06-53758318. Bankrekeningnummer: 
 NL89 RABO 0317 5272 74  
 t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe 
ZWO Goede Herderkerk Epe 
 NL42 INGB 0003 6389 95  
Kosteres 
 W. Schreurs-Kluin, 
 Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe  
 tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen) 
Organisten 
 Johan Smit, 06-25096757 
 coördinator/contactpersoon organisten 
 johansmit_92@hotmail.com 
 Marijn de Jong,  038-4602071 of 
 06-23363424  technisch beheer 
 mdejong@gebruiktebladmuziek.nl 
Redactie Goede Herderklank 
 Piet Pronk en Adrie Koedoot 
Inleveradres kopij 
 P.J. Pronk, Wildkansel 17, 
 8162 KC Epe, tel. 0578-615254 
 e-mail: redactieghk@gmail.com 
Bezorging kerkblad 

A. Wittingen, tel. 0578-615254 
e-mail: wittingen1@kpnmail.nll 

Kapel Zuuk 
Contactpersoon: Annie Berends, 
Koepad 27, tel. 0578-641383 

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91 
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Pastoralia 
 
Wij gedenken – Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Op zondag 24 november is het de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Tijdens de dienst op deze zondag 
gedenken we de gemeenteleden, die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. We willen hen in dierbare herinnering 
gedenken voor Gods aangezicht. Dit in het vertrouwen dat 
God ook degene is die ons troost en kracht geeft wanneer 
we een weg van rouw, verdriet en pijn hebben af te leggen. 
We mogen hun namen noemen in het vertrouwen zoals 
Anja de Jong dichtte: 

We noemen de namen  
hardop, één voor één 
in de wetenschap 
God vergeet er géén. 

We noemen de namen, voor zover bekend, van hen die 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden: 
 

23 nov. 2018  Sarris Overbosch         77 jaar  
26 nov. 2018  Geertje Jansma-Streekstra    81 jaar 
12 dec. 2018  Albert Jan Rorije          82 jaar 
14 dec. 2018  Elisabeth de Vries-Smid      79 jaar 
22 dec. 2018  Aart Kolk              79 jaar 
04 jan. 2019  Janna Tichelaar-Visser      87 jaar 
06 jan. 2019  Johan van Stralen         80 jaar 
20 jan. 2019   Petertje Cornelia Elskamp- 

van Gortel             80 jaar 
27 jan. 2019   Hendrikje ten Kate-Tigelaar    86 jaar 
02 feb. 2019  Teunis Lambert Kamphuis     62 jaar 
03 feb. 2019  Willempje Rozendal-Stegeman  78 jaar 
06 feb. 2019  Jan Willem Dokter         82 jaar  
10 feb. 2019 Jannetje Gerbrigtje van den Hoek- 

Westerbroek            73 jaar 
12 feb. 2019   Hendrika Johanna Joostema- 

van de Mars            86 jaar 
24 mrt 2019  Karel Rudolf Frentz        97 jaar 
06 juni 2019  Roelofje Berghorst-Westerink   76 jaar 
07 juni 2019  Grietje van Egteren-Volkers    91 jaar 
24 juni 2019  Jan Schurink            90 jaar 
03 juli 2019  Gerrit Andries Berkhoff       84 jaar 
05 juli 2019  Dirk Frederik Maatkamp      78 jaar 
25 juli 2019  Antonie Johan van de Hel     85 jaar 
27 juli 2019  Aaltje Lagerweij-van Essen    90 jaar 
18 aug.2019  Klazina Johanna van den Beld- 

Groothedde            67 jaar 
30 sep.2019  Rikkert Kroes           68 jaar 
02 okt. 2019  Hendrika Brouwer-van Zuuk    80 jaar 
 
ds. E. Kolkert, ds. B. Lampen en ds. G.C. Buijs 
 

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen) 
 

Bij de diensten 
Zondag 17 nov. lezen we verder uit het Bijbelboek Ruth. 
We lezen dan met elkaar Ruth 2:18b-23. 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 24 nov., 
willen wij in het midden van de gemeente, de namen 
noemen van dierbare gemeenteleden, die ons het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.  
Zondag 1 dec. lezen we opnieuw uit het boek Ruth nl. 
hoofdstuk 3. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal. 
Op zondag 15 december lezen we Ruth 4: 1-12 
 

Omzien naar elkaar 
Jeannette Broekhuis (Krugerstraat 183, 8172 BJ 

Vaassen) heeft een ingrijpende operatie aan haar voet 
moeten ondergaan.  

Dhr. Jan Smallegoor (Tongerenseweg 53, 8162 PL Epe) 
herstelt van een zeer zware operatie en na een lang 
verblijf in het ziekenhuis is hij op dit moment in IJsselheem 
te Zwolle. 

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW 
Epe) heeft onlangs voor de derde keer een kuur gehad. 
Een onzekere periode volgt nu wanneer de werking van de 
kuur wordt onderzocht.  
 
De maand november is een donkere maand en valt veel 
mensen daarom zwaar. Het lijkt soms dan wel of de 
duisternis ons verdriet, onze pijn en zorgen verdubbelt. 
Wat kun je dan intens verlangen naar meer licht. Licht ook 
met een hoofdletter, het Licht dat God door zijn zoon in de 
wereld heeft gebracht. Daarom mogen we ook bidden met 
de woorden van het lied uit Taizé: Als alles duister is. Een 
mooie uitvoering hiervan is gemaakt door Sela: 
(https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY) 
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 
Wij gedenken Rik Kroes 

Op 30 september 2019 is overleden Rik Kroes in de 
leeftijd van 68 jaar. Rik werd geboren op 18 dec. 1950 in 
Ermelo als tweede in een groot gezin. Zijn jeugd bracht hij 
door in Hoog Soeren. In 1973 trouwde hij met Bep, met 
wie hij 51 jaar het leven deelde waarvan 46 jaar getrouwd. 
In 1977 gingen ze in Epe wonen. Samen kregen ze drie 
zonen: Gerfred, Jarrik en Herrald. En weer later zes 
kleinkinderen. Rik was een echte familieman. Over zijn 
gezin zei hij altijd: ‘We hebben een gouden stel’. Maar zelf 
vervulde hij daarin ook een grote rol. Van bij elkaar zijn en 
er voor elkaar zijn, maakte hij werk. Rik was behulpzaam 
en gastvrij. Altijd stond hij voor zijn gezin klaar. Zoals 
klussen met zijn kinderen of samen met zijn kleinkinderen 
de bossen intrekken. Rik was een echt natuurmens en dus 
graag buiten. Ook hield hij erg van de zee. Samen met 
Bep had hij vijftien jaar lang een stacaravan in Callants-
oog. Rik genoot van zijn pensioen. De laatste 28 jaar voor 
zijn pensioen werkte hij als bedrijfsleider bij Gresbo, een 
sociale arbeidsvoorziening.  

Maart dit jaar werd alles anders. Rik bleek ongeneeslijk 
ziek. Met chemo- en immuuntherapie ging hij het gevecht 
aan. Er waren ook goede berichten. De tumor was een stuk 
kleiner geworden. Voor even leek er weer ruimte te zijn voor 
hoop. Totdat de ziekte na een korte tijd veel heftiger 
terugkwam. Vanaf dat moment werd duidelijk dat Rik het 
leven en zijn dierbaren moest loslaten. Bijzonder is te 
noemen hoe Rik hiermee is omgegaan. Er was de moeite en 
het verdriet, maar wat overeind bleef was zijn vertrouwen. 
Geloven in God was voor Rik vertrouwen op God en zijn 
liefde. Zo klinkt het ook door in de tekst die Rik zelf heeft 
uitgekozen voor de afscheidsdienst. Het zijn de woorden van 
Psalm 103 vers 13: 

 ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo 
liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’ 
Geloven als vertrouwen is altijd een rode draad in het 
geloofsleven van Rik geweest. Hij bad dagelijks voor zijn 
gezin. Wanneer het moeilijk was, zei hij dat het goed zou 
komen. 



 Goede Herderklank                                                              - 4 -                                        27e jaargang nr. 1 – 14 nov. 2019 

God zou er voor zorgen. Dat vertrouwen kwam ook tot 
uitdrukking bij het luisteren naar het lied ‘In goede Handen’ 
van Kinga Ban dat Rik speciaal voor zijn dierbaren had 
uitgekozen. Een lied met deze indrukwekkende tekst: 
 

In goede Handen, ik weet dat ze er zijn, 
en jullie vangen, ze helpen je voorzichtig overeind. 
Als jullie vallen, en ik er niet kan zijn, 
wees maar niet bang, 
want jullie zullen in goede Handen zijn. 

 
Ons gebed mag zijn dat Bep, de kinderen en hun partners, 
Gerfred en Miranda, Jarrik en Ilona en Herrald en Erica en 
de kleinkinderen Liselore, Timber, Daniek. Pascalle, Sven 
en Levi dit mogen ervaren. De hand van God die je 
opvangt en draagt in tijden van verdriet en gemis. 
 
Dopen  

De eerstvolgende doopdienst is zondag 19 januari 2019. 
Het voorbereidende doopgesprek staat gepland voor 
woensdag 8 januari 2019 om 20.00 uur in de consistorie 
van de GHK. 
 
Belijdenis 

Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet 
wat je moet kiezen en last krijgt van keuzestress. Soms 
kun je er zelfs moe van worden. Heel anders is dat met je 
keuze voor God. Dat geeft rust. Waarom? Gods keuze 
voor jou gaat vooraf aan jouw keuze voor God. Eerst is er 
de keuze van God. En dan de vraag: ‘Kies jij ook voor 
God?’ Hopelijk is het antwoord ‘ja’. Bij dit ‘ja’ past belijdenis 
doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, 
delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God 
kiest. Als je belijdenis doet, antwoord je op Gods liefde 
voor jou persoonlijk. Voorafgaande aan de belijdenis 
mogen we elkaar ontmoeten tijdens de 
belijdeniscatechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of 
alvast besloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar 
daarover verder kunnen spreken. 

Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en 
zeker nooit te oud bent. Van harte uitgenodigd. 
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, 0578-849987 of 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl   
 
Bijbelkring 
De volgende keer is op dinsdag 10 december  
 
Bijbel open 
We komen weer bij op elkaar op maandag 25 november 
 
Alpha-cursus  
Kokers en medewerkers catering gezocht! 

Op donderdag 9 januari start de Alpha-cursus. We 
hopen op een mooie groep deelnemers die God willen 
leren kennen of willen groeien in hun geloof.  

Elke Alpha-cursus begint met een maaltijd. We zoeken 
vrijwilligers, die thuis voor de groep willen koken. 
Ook zoeken we nog een paar vrijwilligers, die tijdens de 
avonden willen helpen met de catering. 
Roberto Buijs, predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl 
0578-849987 
 
Giften 

Ontvangen voor de kerk 1x € 50,00 en 3x € 20,00. 
Hartelijk dank! 
 
 

Vanuit de pastorie - toga 
Het is opgevallen en langzamerhand niemand meer 

ontgaan dat ik ’s zondags geen toga meer draag. Er zijn 
goede redenen om een toga te dragen. Onder andere dat 
de toga symboliseert dat het meer om de boodschap gaat 
en minder om de persoon van de predikant. Maar er zijn 
evenveel redenen waarom een dominee geen toga zou 
dragen. Enkele eeuwen geleden begonnen predikanten 
toga’s te dragen om meer aanzien te krijgen. De toga werd 
toen een symbool van hun academische geleerdheid. Het 
academische gewaad werd door de eeuwen heen steeds 
meer opgevat als een liturgisch gewaad. Omdat de 
Protestantse Kerk niets voorschrijft over het wel of niet 
dragen van toga’s zal elke predikant daarin een 
persoonlijke afweging moeten maken. 

De laatste jaren vond ik persoonlijk de toga steeds 
minder toevoegen aan mijn rol als predikant. De toga werd 
voor mij steeds meer iets van vroeger en daardoor iets wat 
me gevoelsmatig op afstand zette van de mensen in de 
kerk. De toga droeg ik alleen nog maar uit traditie en 
gewoonte. Het idee dat ik nu, als predikant, een toga 
draag, omdat andere mensen vroeger meer status wilden 
hebben, is niet passend bij hoe ik mijn rol, als predikant 
zie. Een predikant komt uit het ‘midden van de gemeente’ 
en een predikant is verbonden met elk gemeentelid in wat 
Paulus omschrijft als ‘priesterschap van alle gelovigen’. 

Nogmaals: elke predikant maakt hierin zijn of haar eigen 
afweging en dit kan weer tot verschillende keuzes leiden.  
Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego, 
 
Ds. Roberto Buijs 
 

Wijk ds. Lampen  (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk) 
 
Meeleven met de zieken 

Zullen we onze handen blijven vouwen voor de zieken 
die ’s zondags bij name genoemd worden en voor  
anderen, waarvan we weten, dat ze ook te kampen 
hebben met kwalen, lijden of verdriet. Verder mogen we 
ook bidden voor onze rouwende en eenzame medezusters 
of broeders. Moge de Trooster hen heel dicht nabij zijn en 
geloof schenken om naar de Here toe te gaan om bij Hem 
te schuilen.  

En dan bid ik dat ze mogen ervaren dat Hij hen nabij is 
en ons, als zijn kinderen, wil verheffen boven onze zorgen 
en lijden. Een arend gaat immers niet dwars door de storm 
heen, maar zweeft erbovenuit.  

 
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.  
Houd mij vast in uw sterke hand.  
Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil; U bent mijn God.   (NLB 940:1) 

 
Uit de pastorie 
Het is nu echt herfst geworden, de bladeren vallen weer 
overvloedig en het regentekort wordt ook weer wat weg-
gewerkt. De landerijen worden weer winterklaar gemaakt. 
Persoonlijk vind ik het heerlijk om te mogen leven in een 
land met seizoenen en op een plekje, waarvan je nog 
enigszins kunt zeggen, dat je te midden van de natuur 
woont.  

Moge de Here ons toch geopende ogen geven voor de 
mooie herfstkleuren ook al is het soms nat of kil.  
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Voor degenen, die niet houden van de donkere en vaak 
sombere maanden die voor ons liggen, is er hoop! De 
Here God is trouw; na de herfst en winter zal er weer een 
voorjaar komen. Ondertussen kunnen we het in huis 
gezellig maken met eerst nog een herfststukje en dan 
straks in de adventstijd weer wat meer lichtjes in huis.  

Ik hoop en bid, dat er warmte in onze huizen mag zijn, 
niet alleen door de temperatuur wat hoger in te stellen, 
maar doordat er liefde mag zijn in de huizen, in de 
gezinnen tussen geliefden. Laat het buiten maar waaien en 
regenen! Here, geeft U liefde en harmonie in onze huizen 
en in onze harten, is mijn gebed voor u en jullie allemaal! 
Een hartelijke groet van ons vieren,  
 
Fam. B. Lampen 
 

Ouderenpastoraat 
 
Overleden 

Op woensdag 2 oktober jl. overleed in de leeftijd van  
80 jaar  

Hendrika (Riek) Brouwer-Van Zuuk, 
Kuipersweg 38 te Epe. Zij was sinds 20 december 2013 
weduwe van Gijsbertus Brouwer. Zij was de moeder van 
Henk en Lia. Ook was zij schoonmoeder van André en de 
grootmoeder van Teun, Gert en Ramon. Emily was haar 
achterkleindochter, geboren uit haar kleinzoon Gert en zijn 
Rianne. Ook Marian van kleinzoon Gert noemen we en 
niet in de laatste plaats Jaco, hij was de jongste zoon van 
Riek. Hem noemen we in liefdevolle herinnering, want hij 
stierf op 14 september 1998 op 30-jarige leeftijd. Bijna zes 
jaar geleden werd haar man Gijsbertus naast Jaco 
begraven op Norelbos, na een huwelijk van 56 jaren met 
zijn Riek. Nu hebben wij haar lichaam op woensdag  
9 oktober bij het lichaam van haar man en naast dat van 
Jaco aan de aarde toevertrouwd.  

Maar niet nadat wij in de volle aula op Norelbos een 
afscheidsdienst hebben gehouden. Een dankdienst voor 
haar leven. We hebben ons laten bemoedigen uit Psalm 
118: 20 t/m 23 en uit Handelingen 4: 10 t/m 12. Ook het 
luisteren naar o.a. het lied: "Daar ruist langs de wolken " 
gaf troost. Vooral het: "Kent gij, kent gij die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied". Wie 
op die Naam vertrouwt komt Thuis, komt eeuwig Thuis!  

Het was op het eerste huisbezoek bij haar dat ik deze 
schriftgedeelten las. Ze wonnen aan diepte toen kort 
daarna de ziekte zich openbaarde. In het zicht van het 
komende heengaan bevestigde zij telkens weer haar 
vertrouwen op de Here Jezus en dat Hij haar Thuis ging 
halen. Uiteindelijk deed de Here dat nog eerder dan ieder 
had verwacht en werd Rieks verlangen om in rust en vrede 
thuis te mogen inslapen, wonderlijk vervuld.  

Zo eindigde na ruim 80 jaar haar aardse leven, dat  
begonnen was als 9e kind van 12, op de Jakobshoeve aan 
de Veldweg te Emst. We hebben in de dienst de Here 
gedankt dat Hij haar gezegend heeft en tot zegen heeft 
gesteld voor haar man en heel haar nageslacht. Ook 
hebben wij gedankt voor de trouwe zorg waarmee met 
name haar zoon Henk haar gedurende vele jaren en tot 
het einde heeft omringd. In onze gebeden gedachten wij 
allen die Riek nu moeten missen, maar in het bijzonder 
baden wij voor Henk dat alles bij hem een plekje mag 
krijgen en de Here Jezus nu voortaan met Zijn liefde en 
zorg Henk zal blijven omringen op zijn verdere levensweg. 
 

Wel en wee 
-mevr. Boerman, Marktplein 10, appartement 20, is uit het 

IsalaZH te Zwolle ontslagen en ter revalidatie bevindt zij zich 
nu in het Zonnehuis te Zwolle, Nijenhuislaan 175, 1e 
verdieping, afd. Reggestraat, kamer 2. 

-mevr. Bredenhoff, Lutuliweg 2, heeft te horen gekregen 
dat zij opnieuw kanker heeft. De artsen vinden haar te 
zwak om een behandeling te laten ondergaan. Nu moet zij 
zich gaan voorbereiden op het heengaan. 

-mevr. Kasperink, Rozenhof 50, verblijft na een val ter 
revalidatie in het Zonnehuis te Zwolle, Nijenhuislaan 175, 
1e verdieping, afd. Vechtstraat, kamer 8. 

-dhr. Van Wijk, Marktplein 10 , appartement 21, heeft 
gehoord dat de medicijnen niet meer werken. De genade-
tijd kort nu in, lijkt het. Gelukkig heeft hij geen pijn. Wel is 
hij moe en verzwakt. Getuigend van zijn Heer en Heiland 
mag hij zich nu voorbereiden op het heengaan 

- mevr. Van Ekeris, Laar-Enk 33, heeft een TIA gehad. 
Zij is in afwachting van een plek in de Klaarbeek. 

-Ook vergeten wij mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, 
niet. Er blijft hoop dat het met haar pols nog goed komt. 
 -mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11, weet zich mede 
door onze gebeden gesterkt. 

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. 
Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie 
of vrienden die tevens getroffen worden door de ziekte. 
Laten we in onze voorbede ook hen niet vergeten. Zij 
hebben Gods bijstand ook hard nodig. Laten wij ook niet 
vergeten hen die korter of langer geleden met rouw of 
ziekte te maken kregen en op onze voorbede hopen.  
 

Veranderingen 
-mevr. W.C.S. Filius-Maas is per 19 okt. jl. vanuit 

Beusichem komen wonen in de Klaarbeek, Roggestraat 
63, 8162 WW. Wij heten haar hartelijk welkom als 
belijdend lid van onze gemeente. 

-mevr. H. van der Haar-Vijge, Scheperstraat 37, 8162WC, 
is overgekomen vanuit de Grote Kerk naar onze Kerk. Ook 
haar heten wij hartelijk welkom als belijdend lid. 

-Dhr. J. van Putten, Sint Anthonieweg 6B kamer 2,  is per 
1 okt. jl. verhuisd naar Sint Anthonieweg 6, 8161 CG Epe. 
 

Verantwoording 
Op huisbezoek mocht ik voor de kerk ontvangen:  
€ 20,- (B.); € 10,- (G.); € 20,- (P.); € 20,- (S.) en € 20,- (V.)  
Al deze blijmoedige gevers zeer hartelijk dank. 
 

Ten slotte 
In het vorige kerkblad kon u lezen dat de kerkenraad 

mijn pastorale werk onder u heeft willen verlengen tot 
februari 2021! Wat is dat mooi! Ik ben erg dankbaar voor 
het grote vertrouwen dat de kerkenraad hiermee in mij stelt 
en ik ben erg blij dat ik dit prachtige werk onder u mag 
voortzetten. Ik ben inmiddels aan u gehecht geraakt en 
zou het niet graag willen missen met u om te gaan. Ik zie 
in dit alles Gods leiding en ben Hem bovenal dankbaar. 

Op zondag 24 november in de ochtenddienst gedenken 
we hen die ons ontvielen in het afgelopen jaar. Dat wordt 
de eeuwigheidszondag genoemd. Ik noem dan hun 
namen, waaronder van hen die ik van zeer nabij heb leren 
kennen. Dat laat ons geen van allen onberoerd. Wat is het 
een machtige troost te weten dat, mochten zij ooit door 
mensen vergeten worden, hun namen in de handpalm van 
de Here gegraveerd staan. Om nooit te vergeten! Met 
hartelijke groet,  
 
Ds. E. Kolkert 
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Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; 
Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; 
Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald; 
Ik was naakt en u hebt mij gekleed; 
Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht; 
Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen; 
Voorwaar, ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze mijn 
geringste broeders van mij gedaan hebt,  
hebt u dat voor mij gedaan    (Mattheüs 25:35-40) 

 

Van harte gefeliciteerd 
 
21 nov.  Dhr. G.J. Elskamp 
     Kanaalweg 52, 8161 PV Epe      84 jaar 
22 nov.  Mevr. T. Stijf-Tiemens 
     Roggestraat 31, 8162 WW Epe     88 jaar 
03 dec.  Dhr. J. Mulder 
     De Leegte 9, 8162 BT Epe        81 jaar 
03 dec.  Mevr. J.A. Rorije-Leurink 
     Hardenbrink 49, 8161 CR Epe      83 jaar 
14 dec.  Dhr. B. Hanekamp 
     Hardenbrink 27, 8161 CR Epe      84 jaar 
15 dec.  Mevr. C.M. van Hofsté-Veenbergen 
     Officiersweg 20, 8162 EC Epe      81 jaar 
19 dec.  Dhr. E.J. Pannekoek 
     Sint Catharinaweg 3, 8161 VT Epe   80 jaar 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, 
geef dit dan tijdig door aan de scriba. 
 

Van de diaconie 
 
Collecteoverzicht:   
 
17 november Kerk in Actie 
Hulp aan slachtoffers overstromingen Nepal, Bangladesh. 
Terwijl in Nederland afgelopen zomer de hitte opliep, 
werden meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië 
getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en 
overstromingen. Dit natuurgeweld werd veroorzaakt door 
overvloedige moessonregens. Mensen in Bangladesh, 
India, Nepal werden het zwaarst getroffen.  
 

Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk 
vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Het 
dodental staat nu op 152 en 650.000 gezinnen zijn 
ontheemd.  
In Oost en Centraal-Nepal werden zo’n 500.000 mensen 
getroffen. Waterzuiveraars, zeep en muskietennetten 
werden uitgedeeld. 

In Noordoost en Centraal-Bangladesh werden naar 
schatting 4 miljoen mensen getroffen door de 
overstromingen. Voedsel en levensmiddelen zoals rijst, 
sojaolie, suiker, ORS en zeep werden uitgedeeld aan 
slachtoffers van dit natuurgeweld. Partners van Kerk in 
Actie geven noodhulp; steun hen ook met een gift. 
 
24 november Kerk in Actie 
Eenzaamheid dragelijk maken. 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de 
plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, 
zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of 
draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt 
dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te 
sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook 
bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast 
ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de 
agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht 
te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid 
een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. 
Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de 
waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan 
aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden 
als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de 
gemeente draagkracht aangeboord worden. 
 
1 december 
Stichting Present Epe – Heerde 
Present Epe werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in 
Epe en Heerde samen en helpt kerken om over de eigen 
kerkmuren heen via vrijwilligers om te zien naar kwetsbare 
mensen.  
Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen 
gebruiken. En om dit werk te blijven doen heeft Present u 
hard nodig. Presentprojecten zijn: 
• Sociale projecten zoals koken voor dak- en thuislozen, 
koffiedrinken met eenzame ouderen en het organiseren 
van een gezellige middag voor mensen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking. 
• Praktische projecten zoals het helpen verhuizen, 
opknappen of schoonmaken van een woning of het 
opknappen van een tuin. 
 
8 december 
Vakantie allerarmsten 
Het collecte doel voor 8 dec. is ATD Vierde Wereld Wijhe  
Deze stichting zet zich in voor de allerarmsten. Extreme 
armoede is een schending van de mensenrechten. 
Wij geloven dat de allerarmsten betrokken moeten zijn bij 
de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van beleid 
voor een samenleving zonder uitsluiting. 
 
15 december 
ZWO-project 2019/2020: 
‘Kerken geven hulp aan kinderen in Moldavië’ 
In de Goede Herderklanken vindt u regelmatig info over dit 
project. Zie ook pag. 7 
 

Actie Kerkbalans 2020 
 
Geef om elkaar!! 

Egbert Vrieling 
        diaken 
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Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten 
november- december: Stichting Schuilplaats, Veenendaal 
Van september t/m december zijn de avondcollectes 
bestemd voor Stichting Schuilplaats. Deze stichting 
begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op 
weg helpen om nieuw perspectief te zien. Zij zetten hun 
vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te 
begeleiden in de psychosociale problemen. Stichting 
Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke 
hulpverleningsorganisatie. De stichting heeft diverse 
locaties in het land. De hulpverlening is gericht op ouders, 
kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. Het doel 
van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die 
in psychosociale nood verkeren.  
De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in 
de christelijke identiteit van de stichting. Stichting 
Schuilplaats is afhankelijk van donaties en giften.  
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Een groet namens de diaconie, 
Ruben Visser 
 

Van de ZWO-commissie 
 
APPELPLUK 
De appelpluk heeft dit jaar € 6.250,- opgebracht. 
Een geweldige opbrengst voor het ZWO-project van Kerk 
in Actie: Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië. 
Plukkers, pluksters en natuurlijk Egbert Vrieling hartelijk 
bedankt voor jullie medewerking en inzet! 
Met vriendelijke groet van de drie ZWO-commissies van de 
Grote Kerk, Regenboogkerk en Goede Herderkerk. 
 

Speculaas/appeltaart-actie ZWO (reminder) 
De gezamenlijke ZWO-commissies brengen dit jaar geld 

bijeen voor het project ‘Kerken geven kinderen een 
toekomst in Moldavië’. Hierover leest u regelmatig in ons 
kerkblad. Daarvoor houden we in november een 
speculaas- en appeltaartactie. 
 
Wat houdt deze actie in? 

In samenwerking met supermarkt Attent, een 
supermarkt die valt onder de speciale werkvoorziening, 
kunnen we u in november een gevuld speculaastaartje, 
een appeltaartje en brokken speculaas aanbieden. 
De kosten voor het gevulde speculaastaartje bedragen  
€ 6,25, het appeltaartje kost € 5,25 en de brokken €4,25. 
Uw bestelling moet uiterlijk 15 november bij ons bekend 
zijn. Vrijdag 29 november wordt uw bestelling bij u 
afgeleverd. Betaling geschiedt bij aflevering. 
Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!  
 U kunt uw bestelling mailen naar één van onderstaande 
personen:  hj.ewvanschoonhoven@gmail.com Elize van 
Schoonhoven of wengsteert@hotmail.com Germa Steert 
 
ZWO-project: kinderen in Moldavië 
Moldavië is een klein land, ingeklemd tussen 
Oekraïne en Roemenië. Het is een van de 
armste landen van Europa. Waar de 
economie in andere landen in Oost-Europa 
groeit, lijdt de bevolking van Moldavië nog steeds onder 
armoede en komt de democratie in het land niet van de 
grond. Met een hoog werkloosheidscijfer en een 
groeiende staatsschuld komt het land steeds dieper in de 
problemen, ondanks flinke financiële hulp van de 
Europese Unie. Hervormingen in het land gaan 
langzaam door slechte infrastructuur, gebrek aan 
middelen en door een tekort aan ervaring. Zeker 20% van 
de Moldaviërs leeft in armoede, waarvan ongeveer 
770.000 onder de armoedegrens. 
Ontwrichte gezinnen 
Wanhopig gaan veel volwassenen op zoek naar werk in 
het buitenland. Hun kinderen laten ze achter onder de 
hoede van grootouders of andere familieleden. Soms 
zoeken ouders hun toevlucht in alcohol. Gezinnen vallen 
uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en 
mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op 
in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en 
aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op 
voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig 
hebben.           (wordt vervolgd) 
 
Project: Open Doors/Noord Korea 
(zendingsbussen bij de uitgang)  
Geheim zwart boek 
Dat er een geheim boek is bij christenen, weten leraren op 
school ook. Er wordt kinderen gevraagd of hun ouders 
lezen uit een ‘geheim zwart boek’. Open Doors, een 
organisatie die op de bres staat voor vervolgde christenen, 
vertelt hierover: “Uit het veld horen we dat leerkrachten 
kinderen een geheime opdracht meegeven naar huis: ‘Vind 
het geheime zwarte boekje en vertel ons waar het ligt’. De 
kinderen wordt een grote prijs beloofd, maar tekenen 
eigenlijk het eigen doodsvonnis en dat van hun ouders, 
broers en zussen.”        (wordt vervolgd) 
 

Zonlicht en wat milde regen 
vallen uit de hemel neer. 
Voelen voor ons als een zegen 
van de allerhoogste Heer. 
Groei en bloei voor al wat leeft. 
Voor iemand die er oog voor heeft. 
 
Soms te veel van al het goede; 
overstroming of te warm. 
En wat men al wel vermoedde; 
Veel te rijk of veel te arm. 
Hoe verdelen wij Gods gaven 
waaraan ieder aan kan laven?  
 
God gaf ons de mooie aarde. 
Het was goed, in evenwicht. 
Wilde dat de mens bewaarde, 
gaf ons deze milde plicht. 
'Heer, zie onze onmacht aan, 
waar is het toch fout gegaan?' 
 
O wij mensen die verkwisten 
al de rijkdom die God bood. 
Deden of we echt niet wisten, 
zie de aarde komt in nood. 
'Heer wil ons het goede tonen, 
leer ons verantwoordelijk wonen.' 
 

Beijersbergen-Groot, Diny 
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EEN  HEEL BIJZONDERE AVOND! 

Klassieke muziek kent humor. Soms is dat duidelijk te 
horen, maar bij veel passages heb je niet eens door dat er 
een knipoog gegeven wordt of dat de componist ironische 
klanken produceert. Natuurlijk kan men gewoon 
onbevangen luisteren naar muziek of kijken naar een 
schilderij, maar kundige uitleg erbij verhoogt het 
kunstgenot.  

Dat gaat gebeuren op vrijdagavond 29 november in de 
Regenboogkerk te Epe bij het benefietconcert ten behoeve 
van het ZWO-project Kerken geven een Toekomst aan 
Kinderen in Moldavië. Jaap Bosch zal geanimeerd 
vertellen over composities van onder meer Bach, Scarlatti, 
Clementi, Mendelssohn, Grieg, Debussy, Satie en Mac 
Dowell. Bovendien zal hij bijbehorende fragmenten op de 
vleugel ten gehore brengen. Dit alles wordt ondersteund 
door beelden op de beamer. 

Jaap nodigde Willem Veldkamp uit een bijdrage te 
leveren aan deze avond. Bosch was goed bevriend met 
Willems vader en om de herinnering daaraan levend te 
houden, zullen Jaap en Willem vierhandig vleugelspel ten 
gehore brengen, iets wat Jaap en Willems vader ook graag 
deden. Jaap en Willem vertolken ook het prachtige ‘Cent 
mille chansons’, nu met Willem op het orgel. 
Jaap Bosch en Willem Veldkamp staan ook dit jaar weer 
garant voor Klassiek met een Knipoog in een boeiend 
programma vol verrassingen. 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het 
goede doel wordt gewaardeerd. 
Graag tot ziens op de 29ste november om 19.30 uur. De 
zaal is vanaf 19.00 uur open.  
Namens de ZWO-commissie van de Regenboogkerk, 
 
Henk Posthouwer 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In Genesis 14 vers 19 en 20 spreekt Melchisedek, priester 
van God, de Allerhoogste, een zegen over Abram uit: 
Gezegend zij Abram door God de Allerhoogste schepper 
van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: 
uw vijanden leverde hij aan u uit. Abram gaf aan 
Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kerkenraad 
 
Uit de vergadering van de Grote kerkenraad van 9 oktober 
2019 valt onder meer te melden: 
●  Nieuw Beleidsplan (4 jaar). Als vervolg op de 
kerkenraadsdag van 1 mei 2019  is gesproken over een 
nieuw beleidsplan voor de komende 4 jaren. Er zal een 
kleine commissie gevormd worden die een concept-
beleidsplan zal opstellen. 
●  Begroting Goede Herderkerk 2020. Deze begroting is 
besproken en goedgekeurd. 
●  Diaconie. Het concept-collecterooster voor 2020 is 
besproken en vastgesteld. 
●  Kerkrentmeesterlijke zaken. Voorgesteld wordt of de 
vergadering kan instemmen met de mogelijkheid van  
kerk-tv. Na enige discussie stemt de kerkenraad unaniem 
in met dit voorstel. 
 

Vacatures kerkenraad 
Per 1 januari 2020 ontstaan de volgende vacatures : 
     Ouderlingen: 
Mevr. Joke Dalhuisen, aftredend en NIET herkiesbaar 
Mevr. Hanny Visser, aftredend en NIET herkiesbaar 
Ouderling voor de zorginstellingen 
     Diakenen: 
Dhr. Gert Noeverman, aftredend en NIET herkiesbaar 
Dhr. Dion van Rijsten, aftredend en NIET herkiesbaar 
Dhr. Gert Willems, aftredend en NIET herkiesbaar 
     Ouderling-kerkrentmeester: 
Dhr. Jan van Mossel, aftredend en NIET herkiesbaar.  
Wel zal dhr. Van Mossel per 1 januari 2020 bevestigd 
worden als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere 
opdracht: afvaardiging naar de Generale Synode. 
Mevr. Marisca Berghorst-Kieskamp, aftredend en NIET 
herkiesbaar. 
 

Dit betekent dat er binnenkort weer 
een beroep op u gedaan kan worden 
om de gemeente te dienen! Als de Heer u roept om Hem 
te volgen, wat is daarop uw antwoord?! 
 
A. van de Burgt, scriba 
 

   Actie Kerkbalans 2020 
      Elisa Schurink 
        ouderling  

 

Melchisedek is het typebeeld van Jezus, 
in Hebreeën 7 staat dit uitgelegd. 
Wat mij aanspreekt is dat Abram geeft 
aan God en dat is wat ik ook geloof als 
ik aan de kerk geef. Wij worden als 
eerste gezegend door Jezus en wij 
mogen op onze beurt weer een deel 
terugbrengen naar Hem. Zo blijven we 
vol vertrouwen op Jezus gericht. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Overzicht van de collecten over de maand september 2019 

datum 
morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie bestemming 

2e collecte 
groot onderhoud 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

01 sept. morgen 213,60 Kerk in Actie-Jeugdwerk GHK 199,65 206,00 
08 sept. morgen 432,16 ZWO project 195,75 193,64 

15 sept. morgen 216,09 
Kerk in Actie-Zending  
"Bouw de kerk in Syrië weer op" 165,17 177,52 

15 sept. avond 113,23 Stichting Schuilplaats 179,23 178,92 
22 sept. morgen 257,38 Kerk in Actie-Vredesweek 221,44 213,60 
29 sept. morgen 199,80 Kerk in Actie-Werelddiaconaat 168,42 189,20 

  totaal 1.432,26   1.129,66 1.158,88 
 

Overzicht van de collecten over de maand oktober 2019 
  
datum 

morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie 

  
bestemming 

2e collecte 
onderhoud orgel  

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

06 okt. morgen 243,41 Kerk in Actie: Israël  182,45 191,36 

 avond 61,72 Stichting Schuilplaats, Veenendaal 55,50  

13 okt. morgen 175,05 
Kerk in Actie: opleiding bende-
jongeren Columbia 146,77 161,31 

 avond 116,00 Stichting Schuilplaats, Veenendaal 97,93 178,92 
20 okt. morgen 243,80 Dorcas: hulp en ontwikkeling 203,90 203,50 

27 okt. morgen 265,45 
Stichting Inlia; hulp aan asiel-
zoekers in nood 235,07 240,50 

      
20 okt.     Epe zingt op Zondag 230,10  
13 okt.     H.A. De Boskamp 11,20  

  totaal 1.105,43   1.162,92 975,59 

Herinnering kerkelijke bijdragen 2019 
 

Goede Herderklank 
In mei heeft u een acceptgirokaart ontvangen voor een 

bijdrage van € 20,00 aan de Goede Herderklank. De 
bijdrage voor de Goede Herderklank is nodig om 10 keer 
per jaar het kerkblad met alle informatie over uw Goede 
Herderkerk te drukken. Het blad wordt door vrijwilligers bij 
u thuisbezorgd. 
 

Solidariteitsbijdrage 
In augustus heeft u een acceptgirokaart voor een 

bijdrage aan de solidariteitskas van € 10,00 per persoon 
ontvangen. Van de solidariteitsbijdrage gaat € 5,00 naar de 
Solidariteitskas en € 5,00 gaat naar onze eigen gemeente. 
Kerkelijke gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de 
Solidariteitskas voor bijv. deskundige hulp bij gemeente-
vernieuwing; stimulerende kerkelijke projecten; 
samenwerking tussen gemeenten of gewoonweg gebrek 
aan geld (zie www.pkn.nl/solidariteitskas).  
Door uw bijdrage houdt u de onderlinge solidariteit tussen 
kerken in ere.  

Tot op dit moment hebben een groot aantal leden de 
bijdrage aan de Goede Herderklank en/of de 
solidariteitsbijdrage nog niet betaald. Wilt u nog eens 
nakijken of u betaald heeft; zo nee, zou u dat alsnog willen 
doen? 
 

Kerkbalans 2019 
We zitten inmiddels alweer in de laatste maanden van 

2019. Een aantal leden maakt de kerkelijke bijdrage zelf in 
één keer of in termijnen over. Zou u willen controleren of 
de door u toegezegde bijdrage over 2019 al (volledig) is 
overgemaakt. Tijdig betalen voorkomt persoonlijke 
betalingsherinneringen en bespaart ons veel extra 
administratief werk en kosten.   
Het bankrekeningnummer voor al deze kerkelijke bijdragen 
is NL18RABO0317572008, t.n.v. Goede Herderkerk Epe. 
 

Herman Dijkhof, kerkrentmeester-bijdragenadministrateur 
e-mail: hermandijkhof1@hetnet.nl; tel.:0578-641659. 
 

Giften 
via mevr. Hup   2 × €  10,- 
via dhr. Pleiter            €   10,- 
via mevr. Dijkhof         €   10,- 
via mevr. Kroes          €   10,- 
via mevr. Doeselaar   €   10,- 
via mevr. Dalhuisen    €   10,- 
via mevr. D. Visser    €  10,- 
via mevr. D. Visser   €   100,- via de bank (ZWO)  
via de bank        € 50,- + € 175 + € 450 
via ds. Kolkert            €  250,- via de bank 
In het verjaardagsfonds in mei van dit jaar € 240,00 
Alle gevers hartelijk dank!       Anja van Triest 
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Rommelmarkt 
 
ROMMEL- en BOEKENMARKT 
De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste 
zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur.  
Het rooster voor de eerstvolgende inzameling is op 
zaterdag 7 december 2019: 
Inzameling Berghoeve 

Hillie Stenfert (coördinator), Marijke Brouwer, Berthe 
Keizer, Ab Sneller en Gerrit Zwarts 

Inzameling kerk 
  Rita Botter en Wil van de Burgt 
Inzamelen/ophalen 

Peter Vos (aanhanger kerk),  Hylke Visser (aanhanger), 
Joop Fuijkkink (aanhanger) en Van Triest Schilders 
(aanhanger) Marinus de Weerd, Jan Wolse, René 
Witteveen en Jan Noorman 

Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen.  
Mochten er spullen thuis opgehaald worden op 
bovenvermelde datum, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. G. Niemeijer, telnr. 641029. Er zijn spullen die wij – 
om verschillende redenen - in principe NIET meenemen. 
Op de website van de kerk is hiervoor een lijst 
opgenomen: 
www.goedeherderkerkepe.nl/rommel_en_boekenmarkt 
Namens de rommelmarktcommissie, 
 
Greet van Bolhuis, tel. 629985 – 06-21974149 
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
 

Gemeentevaria 
 
Seniorencontact 
Het is traditie geworden om op de contactmiddag die in 
december valt kerstfeest te vieren met aansluitend een 
broodmaaltijd. Dit jaar echter niet! Omdat er meer 
gelegenheden zijn om een kerstviering (al of niet incl. een 
maaltijd) bij te wonen willen we deze keer de aandacht 
verleggen naar een extra mooie Paasviering (8 april 2020) 
Op 12 december a.s. zal dhr. Ben Jonker onze gast zijn. 
Hij brengt zijn midwinterhoorn mee en kan daar veel over 
vertellen. Net als andere middagen beginnen we dus om 
14.30 uur. We hopen u dan weer in gezondheid te mogen 
ontmoeten. Voor eventueel vervoer kunt u (tijdig) bellen 
naar mevr. Bijsterbosch tel. 0780 661717  
Een hartelijke groet van, 
 
Ella, Helga, Sita en Martha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemschikken 22 november 
Het is een goede gewoonte geworden, voorafgaand aan 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een bloemschik-
avond te organiseren. Dit jaar zal dit plaatsvinden op 
vrijdagavond 22 november. Het karakter van de dienst 
staat hierbij centraal. Symbolisch zal dat in de 
bloemstukjes verwerkt worden.  
 Wat gaan we doen? We maken ieder twee bloemstukjes. 
Een is bestemd voor de familie waarvan dit jaar een 
naaste is overleden en een maakt u voor uzelf.  
De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd, dat ook 
degene die denkt totaal niets met bloemen te hebben, toch 
met een voldaan gevoel en een mooi resultaat naar huis 
gaat. Ga de uitdaging maar eens aan! Het is altijd erg fijn 
om samen bezig te zijn, elkaar te ontmoeten, te spreken 
en beter te leren kennen. We maken er weer een zinvolle 
en gezellige avond van.  
 Van harte welkom dus op vrijdag 22 november in de 
Goede Herderkerk. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 7.50.  
U kunt zich opgeven op de intekenlijst in de hal of via e-
mail: ggchofenk@live.nl of tel. 613751  
Graag een mesje of snoeischaartje meebrengen; voor de 
andere benodigdheden wordt gezorgd. Namens de 
bloemengroep,  
 
Gerri Hofenk 
 
Dromen over… GOD! 
Dat is het thema voor de bijzondere dienst op zondag-
avond 8 december in de Goede Herderkerk. 
We hebben allemaal dromen, maar wat zou Gods droom 
zijn voor ons? Daar gaan we samen met de band In Spirit 
United over nadenken. Zij zullen de hele dienst verzorgen 
met beelden, korte overdenkingen en veel mooie 
(opwekkings-) liederen. We hopen u/jou te ontmoeten! 
Namens de Commissie bijzondere diensten, 
 
Marieke van Brugge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie Kerkbalans 2020 
ouderling-kerkrentmeester 
Johan Raveling 

De kerk is belangrijk voor mij, omdat het 
door kerkbalans mogelijk wordt 
gemaakt, om heel veel wat gedaan wordt 
in onze gemeente te kunnen blijven 
organiseren en bekostigen. Zodat we 
gezamenlijk als gemeente het lichaam 
van Christus mogen zijn.   

 (1 Korinthe 12:27) 
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Zusterkring - verkoop 

Lezers, denkt u aan onze verkoopmiddag/-avond op  
18 november van 15.30 tot 20.00 uur  in de Goede 
Herderkerk? We hebben een hele voorraad gebreide 
truien, sokken, sjaals en mutsen. 
Maar ook kaarten, borduurwerk, kussens, poppenkleertjes 
en nog veel meer andere creatieve artikelen.  

Ook is er een muizenhotel. Van de opbrengst gebruiken 
we een deel voor aanschaf nieuw handwerkmateriaal en 
een gedeelte gaat naar goede doelen. Wij hopen U te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee met 
cake. Namens de Zusterkring, 

Hennie Riphagen 
 
Kerstpakketten Actie 2019 
Al een aantal jaren worden er o.a. door gemeenteleden 
van de Goede Herderkerk, Grote Kerk en de Regenboog-
kerk mensen verrast met een kerstpakket. Hoewel het 
economisch beter lijkt te gaan geldt dit niet voor die 
huishoudens die elk dubbeltje moeten omdraaien om rond 
te komen. Laat staan zich wat extra`s te kunnen 
permitteren rondom de feestdagen.  
Afgelopen jaar hebben wij mede met uw steun een 20-tal 
huishoudens blij mogen maken met een pakket vol met 
lekkere en nuttige producten. Ook dit jaar worden er weer 
kerstpakketten bezorgd bij gezinnen die wel een extraatje 
rond de kerstdagen kunnen gebruiken. Op zaterdag 14 
december kunnen kerstpakketten en/of kruidenierswaren 
zoals koffie, thee, koekjes, jam, conserven etc. (geen 
bederfelijke waar en drank) tussen 10:00 en 12:00 uur 
worden ingeleverd in de hal van De Goede Herderkerk. 
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen. Uiteraard is een 
financiële bijdrage ook van harte welkom.  
De diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk 
en de Regenboogkerk ondersteunen deze actie van harte! 
Van harte aanbevolen! Alvast bedankt,   

Richard Heijloo 
 
Kerstmiddag voor ouderen (Raad van Kerken) 

De werkgroep Kerstmiddag voor ouderen van de Raad 
van Kerken te Epe organiseert al een aantal jaren een 
kerstfeest voor oudere, eenzame en alleenstaande 
mensen die niet met anderen een kerstfeest kunnen 
vieren. Dit kerstfeest vindt dit jaar plaats op 
maandagmiddag 16 december in de Grote Kerk. Als u naar 
dit kerstfeest wilt komen of als u iemand kent die daarvoor 
in aanmerking komt kunt u zich opgeven; u ontvangt dan 
een uitnodiging. Opgeven graag  vóór 22 november bij: 
     Daan van Apeldoorn  tel. 0578-61410 3 e-mail: 
d.g.van.apeldoorn@zonnet.nl   en  Nettie Jonker   

tel. 0578-613756  e-mail: nettie.jonker@kpnmail.nl  
Als u vorig jaar aanwezig geweest bent bij de kerstmiddag, 
hoeft u zich niet op te geven! 
 
Attentie:  Wij vragen u om voor dit doel op zondagmorgen 
15 december a.s. fruit mee te brengen naar de kerk. 
Namens de werkgroep Kerstmiddag hartelijk dank! 
 

Kerstfeest in Epe 
Zaterdag 21 december organiseren kerken uit Epe en 
Emst samen met The God Story (JmeO) ‘Kerstfeest in 
Epe’. In een grote, verwarmde tent in het centrum van Epe 
vinden er programma’s voor jong en oud plaats. 
 
Kinderprogramma met onder andere een theaterstuk 
Zaterdagochtend 21 december, 10.30-12.00 uur 
Met warme chocolademelk 
 
Avondprogramma met diverse optredens als: muziek, 
acrobatiek, kunst, dans & story-telling.  
Zaterdagavond 21 december, 20.00-22.00 uur 
 
Evenementen voor alle leeftijden 
We trappen in de ochtend af met een kinderprogramma. 
Door een prachtige voorstelling met theater, muziek en 
dans krijgen kinderen de ware betekenis van Kerst te zien. 
‘s Avonds hebben we een programma voor iedereen van 
middelbare schoolleeftijd tot 100 jaar. Tijdens een 
evenement met o.a. christmas carols, stunts, 
speedpainten, video’s en een aansprekende 
Kerstboodschap wordt iedereen uitgedaagd om de God 
van liefde te leren kennen. 
Wie neem jij mee? 
God beloofde met Kerst om Zijn vrede in ons te brengen. 
De bedoeling is dat tijdens Kerstfeest in Epe zoveel 
mogelijk mensen het kerstevangelie op een ontspannen 
manier kunnen horen. En de mogelijkheid krijgen om er 
wat mee te doen. Daarom zou het geweldig zijn als ieder 
kerklid iemand meeneemt die de vrede van God nog niet 
kent. We zouden je willen vragen om de komende periode 
te bidden wie jij mee zou kunnen nemen. Ga je samen met 
ons de uitdaging aan om Kerst dichtbij de mensen in Epe 
te brengen? 
De komende tijd gaat er nog meer informatie komen. 
Een hartelijke groet van de organisatie: 
 
Goede Herderkerk (William Steert en Mesina van Dam) 

 
Epe zingt op Zondag 
Wat was het weer prachtig hè, de laatste zangavond. En 
wat hebben we met veel mensen al die mooie liederen 
mogen zingen. En het gezellig napraten onder het genot 
van een kopje koffie of thee met wat lekkers maakt de 
zangavond helemaal compleet. En dan kijken we alweer 
uit naar de volgende zangavond. Normaal gesproken is dat 
eind januari, maar helaas kan dat deze keer niet doorgaan. 
Zoals u weet krijgt het orgel een grondige renovatie en dat 
betekent dat we tijdelijk moeten zingen zonder orgel-
begeleiding. Maar een zangavond kan niet zonder. Af en 
toe een lied met pianobegeleiding kan ook heel mooi zijn, 
maar het is niet geschikt voor een hele zangavond. We 
hebben daarom besloten voor deze keer de zangavond 
over te slaan. Jammer, maar …… we kunnen uitzien naar 
een prachtig gerenoveerd orgel. Wat zal de begeleiding 
van de gemeentezang dan mooi klinken, zowel in de 
kerkdiensten als op andere zangmomenten zoals de 
zangavond van “Epe zingt op Zondag”.  
De volgende zangavond is op zondag 19 april 2020. Nee, 
u hoeft deze datum nog niet in uw agenda te zetten. Het 
mag natuurlijk wel, maar we zullen u tijdig bericht doen 
over de volgende zangavond.  
 
De zangcommissie 
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Alpha-cursus 
 
Ontmoeten, vragen 
en ontdekken – dat 
doe je op Alpha! 
Stel al je vragen en 
praat met andere 
deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet 
de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen 
mensen een Alpha. Op donderdag 9 januari 2020 start een 
nieuwe Alpha-cursus in de Goede Herderkerk van Epe. 
 
VOOR WIE? 
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het 
christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou.  
Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en 
ideeën te delen. 
WAAROM? 
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. 
Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. 
En het is helemaal gratis! 
HOE WERKT HET? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om 
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de 
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een 
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke 
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal.  
Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: 

 Is er meer? 
 Wie is Jezus? 
 Bidden: waarom en hoe? 
 De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
 Hoe zit het met de kerk? 

 
WELKOM! 
Start: donderdag 9 januari 2020 
Tijd: inloop van 18.45 uur.  
(Om 19.00 starten we met de maaltijd) 
Waar: Goede Herderkerk, Enkweg 2, Epe 
Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, 
gcbuijs@hotmail.com of  0578-849987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.teamdelange.nl 
          
70 maal 7 
Wordt u ook 
enthousiast van ons 
werk? We doen het 
met alle liefde. Zeker 
als we horen van 
onze Indiase broeders 
en zusters. 
Zendelingen die 
uitreiken naar de 
allerarmsten. Als we 
hun verhalen horen 
dan motiveert dat ons. 
Het werk dat wij doen 
blijft niet bij ons in 
Nederland maar druppelt door tot in de sloppenwijken en 
mensen die op straat leven.  
Wij leven volledig van giften. Giften stellen ons in staat om 
ons werk te doen en om heel praktisch onze rekeningen te 
betalen. Uw giften helpen ons. Wij helpen Indiase 
zendelingen. Deze zendelingen helpen op hun beurt 
duizenden treurenden, behoeftigen, melaatsen, weduwen 
en zieken. 
Omdat we niet te vaak aandacht willen vragen voor 
fondsenwerving organiseren we één actieweek per jaar, dit 
jaar van 18 tot 24 november. Het doel voor deze week is  
70 maal 7, oftewel 70 nieuwe sponsors van maandelijks  
€ 7. We moeten flink in giften omhoog, ook om 
zendingsreizen naar India te kunnen blijven maken. Wilt u 
ook deel worden van ons werk door ons maandelijks met € 
7 te gaan ondersteunen? 
 
Benefiet high tea: Hollands zoet en Indiaas hartig 
We maken het tijdens onze actieweek graag zo gezellig 
mogelijk. We nodigen u daarom van harte uit om met ons 
de week lekker af te sluiten tijdens onze benefiet high tea 
bij Het Naaiproject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerk is voor mij een plaats 
voor bezinning, reflectie, 
ontmoeting en omzien naar 
elkaar. Onmisbaar in onze 
samenleving; geef daarom met 
liefde!    
     Gerrit Jan van Triest 
     pastoraal medewerker 
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Vakantie Bijbel Week 
 
In de herfstvakantie was weer de jaarlijkse Vakantie 
Bijbel Week (VBW) in het Burgerenkgebouw. 
Zo’n 70 kinderen in de basisschoolleeftijd gingen 
luisteren, zingen en knutselen rondom het thema 
‘SchatRijk!’. We hebben gehoord van de schatten van 
God, wie is God en welke schatten wil hij ons geven? 
Bij het thema hoorde een themalied, dit werd 
aangeleerd en gezongen. De weettekst dit jaar was: 
‘Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot 
in eeuwigheid.’  (Hebreeën 13:8) 
Op dinsdag hebben we geluisterd naar het 
bijbelverhaal over een vrouw die een muntje verloor 
en haar hele huis doorzocht om het terug te vinden. 
Zo vindt God ook ons belangrijk, we zijn een kostbare 
schat en hij is op zoek naar ons! De kinderen mochten 
een memobordje maken en hebben spelletjes gedaan 
in de gymzaal.  
Op woensdag kwam Matthijs Hoornaar met het 
Kindertheater Knettergek met een voorstelling. 
Daarna hebben de jongste kinderen een kei geverfd en 
de oudste kinderen een spel in de gymzaal gedaan.  
 

 
 
 

Op donderdag ging het Bijbelverhaal over de 
schepping, God geeft schatten, Hij is de bedenker en 
ontwerper van alles wat je om je heen ziet. De 
kinderen maakten een schatkist waar ze al hun 
schatten in kunnen bewaren. Als afsluiting hebben we 
patat gegeten en werden de prijzen van de kleur-
wedstrijd uitgereikt. 
We hopen dat de kinderen rijk van de VBW vandaan 
mochten komen, Rijk omdat je bij God en bij Jezus 
mag horen! 

 
Namens het VBW team, 

 
Hanneke de Graaf, Joke Bouman, Bianca Reurink, 

Bettine den Boon, Jorien Riphagen, 
Marlies Veerbeek, Esther Vos, Carmen Witteveen en 

Willemieke Wolfsen 
 

Bijbelleesrooster 
 
Zo 17 nov.  Luc. 20:27-40  Woorden van eeuwig leven 
Ma 18 nov.  Luc. 20:41-21:4 Major donor  
Di 19 nov.  Hosea 8:1-7   Kalverliefde, afgodendienst 
Wo 20 nov.  Hosea 8:8-14  Dommer dan een ezel 
Do 21 nov.  Hosea 9 :1-9   Afrekening   
Vr 22 nov.  Hosea 9:10-17  Onvruchtbaar 
Za 23 nov.  Psalm 39     Klein voor God 
 
Zo 24 nov.  Luc. 21:5-19   Blij vooruitzicht? 
Ma 25 nov.  Luc. 21:20-28  Hij komt! 
Di 26 nov.  Luc. 21:29-38  Wees bij de tijd 
Wo 27 nov.  Hosea 10:1-8  Misbruik van weelde 
Do 28 nov.  Hosea 10:9-15  Roofbouw 
Vr 29 nov.  Micha 1:1-7   Oordeel 
Za 30 nov.  Micha 1:8-16   Kaalslag 
 
Zo 01 dec.  Micha 2:1-5   Expansiedrift 
Ma 02 dec.  Micha 2:6-11   Wil je de waarheid horen? 
Di 03 dec.  Micha 2:12-3:4  Lijden door leiders 
Wo 04 dec.  Micha 3:5-12   Valse profeten/gerustheid 
Do 05 dec.  Filip. 1:1-11   Verlangen 
Vr 06 dec.  Filip. 1:12-26   Doelgericht 
Za 07 dec.  Psalm 80     Gebed om terugkeer 
    
Zo 08 dec.  Micha 4:1-8   Verenigde naties 
Ma 09 dec.  Micha 4:9-14   Verloskunde 
Di 10 dec.  Micha 5:1-5   Zicht op Betlehem 
Wo 11 dec.  Micha 5:6-14   Hoe komt vrede op aarde? 
Do 12 dec.  Filip. 1:27-2:11  Eenheidsstreven 
Vr 13 dec.  Filip. 2:12-18   Inspanning 
Za 14 dec.  Filip. 2:19-30   Meeleven 
 
Zo 15 dec.  Psalm 146    Bijstand 
Ma 16 dec.  Micha 6:1-8   Moet Jezus sterven? 
Di 17 dec.  Micha 6:9-16   Teleurstellende resultaten 
Wo 18 dec.  Filip. 3:1-11   Wat is waardevol? 
Do 19 dec.  Filip. 3:12-21   Op weg naar de finish 
Vr 20 dec.  Filip. 4:4:1-9   Vreugde 
Za 21 dec.  Filip. 4:10-23   Voldaan 
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Ledenmutaties 
 
Ingekomen 

Mevr. W.C.S. Filius-Maas 
   Roggestraat 63, 8162 WW Epe 

Dhr. J. van den Brink 
   Gandhiweg 11, 8161 DL Epe 

Mevr. H. van der Haar-Vijge 
   Scheperstraat 37, 8162 WC Epe 
 
Verhuisd 

Fam. J.A.J. Bouwman 
   van  Hoge Weerd 65, 8162 CP Epe 
   naar Dellenweg 15, 8161 AH Epe 

Mevr. G.J. Lodewijk-Proper 
   van Thorbeckestraat 4, 8161 DP Epe 
   naar  Oude Wisselseweg 61, 8162 HJ Epe 

Dhr. J. van Putten 
   van  Sint Antonieweg 6-B, 8161 CG Epe 
   naar  Sint Antonieweg 6, 8161 CG Epe 

Fam. S.M. Roelofs 
   van  Drift 12, 8162 KG Epe 
   naar  Struikstuk 54, 8162 JN Epe 

Fam. H.W. van EE 
   van  Wisselseweg 25, 8162 RM Epe 
   naar  Paalbeekweg 12, 8162 SE Epe 

Dhr. J. van den Brink 
   van   Neustrinkweg 11, 8161 TA Epe 
   naar  Alb. Schweitzerlaan 25, K-115, 8162 DS Epe 
 
Overgeschreven 

Dhr. C.E. Gans 
   van  Colijnstraat 37, 8161 ZV Epe 
   naar  De Promesse 85, 8223 VX Lelystad 
 
Uitgeschreven 

Fam. L. Tiemens-Stegeman, Esschertsweg 11,  
8161 SC Epe 

Mevr. H.A.J. ten Hoven, Tiendstraat 26, 8162 WH Epe 
 
Overleden 

30 september 2019 Dhr. R. Kroes 
   gewoond hebbend Hardenbrink 67, 8161 CS Epe 

02 oktober  2019 Mevr. H. Brouwer-van Zuuk 
   gewoond hebbend Kuipersweg 38. 8161 VW Epe 
 

Rooster kinderoppas 
 
(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670) 
 
17 nov. Miranda & Diederick Overeem, Jeannet & Imitha 

Sneller 
24 nov.   Judith Kamphuis, Jolijn Mijnheer, Adriana  

Lampen & Esther Brinkman 
01 dec.   Marloes Kamp, Jeannet, Keisha & Imitha Sneller 
08 dec.   Jolien Sloog, Kirsten van Ee, Nan Regterschot &  

Zara Bouwman 
15 dec. Esther Groeneveld, Frouke de Lange, Sayenne 

Brinkman & Daan Binnendijk 
22 dec. Alfred, Jeannet & Imitha Sneller & Isa 

Knippenberg 
 

Jubilea 
 
25 jaar 02 december 2019  Echtpaar Kolk-Broersma 
     Eikelkamp 61, 8162 ZK Epe 
40 jaar 20 december 2019  Echtpaar Van Limburg-Foks 
     Kuipersweg 25, 8161 VX Epe 
50 jaar 21 november 2019  Echtpaar Geurtsen-van Eek 
     Officiersweg 22-1, 8162 EC Epe 
 

Agenda 
 
18 nov.  Zusterkring. Verkoop van 15.30 tot 20.00 uur 
20 nov. Verg. College van kerkrentmeesters, 20.00 uur 
22 nov. Bloemschikavond i.v.m. laatste zondag kerkelijk 

jaar. Aanvang 19.00 uur  Vrijdag ! 
25 nov.  Verg. Algemene kerkenraad (19.00 uur) en het  

4-Moderamen (GHK-GK-Sionskerk-RBK om 
20.00 uur), in de Goede Herderkerk 

28 nov. Verg. DUO-Moderamen (GHK-RBK), aanvang 
20.00 uur in de Regenboogkerk 

29 nov. Benefietconcert t.b.v. ZWO in Regenboogkerk 
     aanvang 19.30 uur 
02 dec. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 
04 dec. Verg. Wijkraad van Diakenen, aanvang 19.30 uur 
04 dec. Verg. Consistorie, aanvang 19.45 uur   
07 dec. Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 

uur bij de kerk 
11 dec. Verg. Kleine kerkenraad, aanvang 19.45 uur 
12 dec. Seniorencontact in GH-kerk, 14.30 uur.  
14 dec. Kerstpakketten Actie 2019. Inlevering tussen 

10.00 en 12.00 uur in de hal van de kerk 
16 dec.  Zusterkring. Kerstviering 
21 dec. Kerstfeest in tent Epe van 10.30-12.00 uur en 

20.00-22.00 uur 
 

Varia 
 
PCOB ledenmiddag op D.V. dinsdag 19 nov. in het WZC 
‘De Boskamp’, aanvang 14.15 uur. 
Advent- /kerstfeestviering PCOB, afd. Epe/Emst/Oene 
Onze advent- en kerstfeestviering hopen we dit jaar te 
houden D.V. 17 dec. 2019 in restaurant ‘De Loreley’ 
Heerderweg 36, 8161 BM te Epe, daaraanvolgend is er 
een uitgebreid broodbuffet. Aanvang 14.30 uur (zaal open 
14.00 uur), einde avond ongeveer 19.00 uur. De algehele 
leiding is in handen van de voorzitter dhr. Otto Hofenk, de 
kerstmeditatie zal verzorgd worden door ds. Buijs uit Epe. 
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