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Meditatie           (Lezen: Ps. 127) 
                                                                

“Het” 
 
‘Hij geeft het immers Zijn beminden in de slaap’ 

(Psalm 127: 2b) 
 

Ertoe bemoedigd door de beste wensen die we van 
velen ontvingen bij de aanvang van dit nieuwe jaar 
zijn we al weer druk doende met de verdere bouw of 
het onderhoud aan ons levenshuis. Dit doen we in 
zowel  figuurlijke als letterlijke zin. Maar, mag ik in de 
eerste weken van het nieuwe jaar bij dat bouwen en 
onderhouden even met u stilstaan bij “het”? Want bij 
alle goede voornemens en plannen die wij dit jaar 
willen gaan uitvoeren gaat het nl. om “het”!   

Tenminste…, als u zich een beminde van de Here 
weet. Dus als u zich met al (het werk) wat u gaat 
doen of laten dit jaar, gedragen weet door het 
heilswerk van Christus, dat Hij voor u volbracht aan 
het kruis. Van zulke beminden van God zegt onze 
tekst heel goede dingen.  

Nee, niet dat zij lanterfanterende luiaards zijn. God 
zegt niet tegen Zijn beminde: “Neem je gemak er 
maar van. Al dat geploeter en gedoe wat je in 2020 
gaat doen helpt toch niets. Ik geef het je wel terwijl je 
ligt te slapen. Welterusten.”  Integendeel! De Here 
zegt dat wie niet werkt ook niet zal eten. Dus wel 
vroeg opstaan en wel laat naar bed.  Na een lange 
werkdag soms wel brood eten dat die dag met pijn en 
moeite verdiend is. Ook in 2020.  

 

Behalve als je niet (meer) kunt werken of van je 
gespaarde pensioenvoorziening leeft.  

God zegent, maar Hij tovert niet. God zegent niet 
de luiheid, maar wel de inzet. Dat is dan ook een 
kenmerk van Gods beminden.  

Maar dat is niet het voornaamste. Het voornaamste 
kenmerk is “het”. God gééft aan Zijn beminden “het”. 
Niet hún werken staat voorop, maar Gods géven. 
‘God gééft’, dat staat bij hen altijd voorop. En zó sterk 
wordt daarbij hun afhankelijkheid benadrukt, dat wat 
je tijdens het geven van God doet als mens, eigenlijk 
niet anders is dan ‘slapen’. Al hun werk, al hun 
vooruitgang, al hun voorspoed is niet hun verdienste, 
maar Gods gave! Gods genade! Gods wonder!  

Berminden van God zijn mensen die ook in hun 
dagelijks werk van het wonder van Gods geven 
leven. Ook de gewone dingen van de dag worden 
door het wonder van Gods genade in Jezus Christus 
bewust ontvangen, gedragen en gekoesterd. Nee, ze 
leven niet bij berekening. En toch rekenen ze 
terdege. Ze houden rekening met God. Bij alles wat 
gedaan of gelaten moet worden en bij al wat hen 
overkomt, tellen ze de Here Jezus op. “Zal Hij ons 
met Christus niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:32) 

Natuurlijk zal Hij dat! Als beminden van God 
mogen ze daar vast op rekenen. En zó krijgen ze 
“het”. Dat is wel het diepste woord in deze psalm. 
Degenen die Gods liefde afwijzen werken zonder 
resultaat. Tevergeefs.  

Maar Zijn beminden geeft Hij  “het”. Wat is dat? Is 
dat voorspoed, rijkdom, welstand? Lang niet altijd. Is 
het dan voedsel, onderdak, kleding? Doorgaans wel. 
Want: “wie de Here vrezen hebben geen gebrek”. 
(Psalm 34:10).  

Maar “het” ligt veel dieper. Het is ook veel  meer, 
veel mooier. Het is zó diep en heerlijk, dat zelfs in 
ramp, gebrek en tegenspoed het nòg mooi blijft. Het 
is het wonderlijke, dat in de Bijbel soms Heil en 
meestal Zegen wordt genoemd. Het is dat wat een 
leven pas echt gelukkig maakt. Als “het” er niet is, 
dan is het niet compleet. Hoe rijk en groot het ook is.  

Dan… is het méér nooit vol, want er is geen bodem 
in het bestaan. Stel, je komt een mooi huis binnen en 
je komt in aanraking met een rijk en ook nog 
voornaam mens…. en je voelt het. Daar ontbreekt 
iets. Wat dan? Nou “het”! 

Als “het” er wel is…, dan kan zowel in een rijke als 
ook in een eenvoudige woning een ‘beminde Gods’ 
zijn. Zo iemand heeft het wellicht moeilijk, maar hij/zij 
heeft “het”! En dat is meer waard dan alle aardse 
schatten bij elkaar. 

Ik wens en bid u van harte toe in 2020: “HET”! 
 
Ds. E. Kolkert 
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Erediensten 
 
Alle ochtenddiensten en bijzondere avonddiensten (2e zondagavonddienst) worden gebeamd! 
                 

Zondag 26 januari 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. E. Kolkert, Ermelo 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. S.H. Muller, praisedienst  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle     
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
                                 18.30 uur   Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 2 februari 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, Combodienst 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
            19.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. S.H. Muller 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld 
                                 18.30 uur   Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 9 februari 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs   
            19.00 uur  Dhr. W. Wilbrink. Praisedienst m.m.v. 
                   het Combo-GHK   
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering, doopdienst 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk 
Grote Kerk:      10.00 uur   Ds. L.J. Versteeg 
Sionskerk:          09.30 uur  Dr. T.E. van Spanje     
                                 18.30 uur  Ds. J. Belder, Harskamp 
 
Zondag 16 februari 
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  Ds. L.J. Versteeg       
Sionskerk:          09.30 uur  Dr. T.E. van Spanje     
                                 18.30 uur  Ds. H. Westerhout, Hasselt 
 
Zondag 23 februari 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. J.H. van Osch, Vaassen   
            19.00 uur  Geen dienst. Taizé-viering in  
                   de Grote Kerk   
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. S.H. Muller     
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle. Taizé-viering     
Sionskerk:          09.30 uur  Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld     
                                 18.30 uur  Ds. A. van Herk, Hasselt 
 
Zondag 1 maart 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. Heilig Avondmaal, 
                   lopende viering 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
De Boskamp:     15.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering. H.A.   
Goede Herderkerk: 19.00 uur  Ds. J. van Holten, Nunspeet   
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering, H.A. 
            19.00 uur  Ds. G.C. Buijs     
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. M. Visch - de Bruin, A’doorn        
Sionskerk:          09.30 uur  Dr. W. Verboom, Harderwijk     
                                 18.30 uur  Dr. T.E. van Spanje 

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. 0578-616527 
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl 

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

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91 
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Pastoralia 
 

Wijk ds. Lampen  (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk) 
 
Uit de pastorie 
Allereerst willen we iedereen hartelijk danken voor alle 
kerstkaarten en andere attenties die we mochten 
ontvangen rond de feestdagen. Het blijft geweldig te 
mogen ervaren dat er zovelen met ons meeleven.  

November en december waren voor mij erg vervelende 
maanden waarin ik eigenlijk niets kon beginnen. Zo kon ik 
nauwelijks lezen of licht of geluid verdragen of drukte om 
me heen hebben. Verder heb ik veel gerust en helaas ook 
alle diensten en vieringen rondom de kerstdagen gemist 
en dat blijft toch wel erg jammer. Het is dan wel een 
uitdaging om de moed erin te houden. Nu knapt het 
langzamerhand wel weer wat op en heb ik weer iets meer 
energie en concentratievermogen. Eind januari word ik 
weer bij de bedrijfsarts verwacht en die zal dan aangeven 
welke weg ingeslagen zal moeten worden.  
Het volgende gezang (NLB. 904:1) blijft me aanspreken: 

Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert,  
der trouwe hoed’ en zegen van Hem, die ’t al regeert.  
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,  
zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.  

We wensen u en jullie allen, een door onze hemelse Vader 
gezegend 2020 toe!                         Fam. B. Lampen 
 

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen) 
 
Bij de diensten 
Tijdens de komende diensten willen we met elkaar stil- 
staan bij het Evangelie van Marcus. Op zondag 12 jan. zijn 
we begonnen met Marcus 1: 1-8 en zondag 19 jan. lazen 
we Marcus 1: 9-15. De komende zondagen lezen we: 
Zondag  2 febr. Marcus 1: 16-20 
Zondag  9 febr. Marcus 1: 21-28 
Zondag  16 febr. Marcus 1: 29-38 
 
Omzien naar elkaar 

Jeannette Broekhuis (Krugerstraat 183, 8172 BJ 
Vaassen) mag vanwege het langzame herstel nog steeds 
niet haar voet belasten en is daardoor aan huis gebonden. 

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW 
Epe) zal binnenkort weer een onderzoek krijgen in 
aansluiting op de ondergane chemokuren. 

Dhr. Willem Vliek (Oude Wisselseweg 2, 8162 HK Epe) 
is onlangs opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege 
een zwaar epileptisch insult. 

Annemiek Overeem (De Heuve 37, 8162 EZ) herstelt 
langzaam van klachten als gevolg van een val op haar rug 
en nek. 

Mevr. Willy Waterweg (Sleedoornweg 1,8162 VA Epe) 
verblijft in het ziekenhuis vanwege een mislukte ingreep 
aan haar hart. 

Bovengenoemde gemeenteleden, maar ook iedereen, 
die kampt met langdurige ziekte, psychische of lichamelijke 
beperkingen, zorgen, eenzaamheid, angsten  
of wat er nog meer is dat zwaar kan drukken op ons leven, 
mogen we, als gemeente, een plek geven in onze voor-
bede. Troost mag er zijn in de gedachte, zoals we tijdens 
het feest van Kerst vierden, dat God in Jezus is komen 
wonen in onze wereld en deelt in ons leven. Johannes 
schrijft aan het begin van zijn Evangelie: 
 

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was 
het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 
Wij gedenken Kees Kamphuis 

Op 10 december 2019 is in de leeftijd van 74 jaar 
overleden Kees Kamphuis. Dit overlijden was zeer 
plotseling en onverwachts. Een grote schok voor zijn 
vrouw Henny, zijn dochter Claudia, schoonzoon Hans, en 
kleinzoon Lingzan. Tijdens de afscheidsdienst in de Goede 
Herderkerk mochten we het leven van Kees Kamphuis 
gedenken. Dierbare herinneringen mochten gedeeld en 
benoemd worden.  

Kees werd geboren in Oene. Hij was de oudste in het 
gezin. 11 jaar later werd broer Henk geboren. Kees ging 
naar de lagere school in Oene en aansluitend naar de 
MULO in Heerde. Na het behalen van de zijn diploma werd 
Kees werkzaam in de grafische sector. Dit werk heeft hij 
heel zijn leven gedaan. 

Naast zijn werk was sport belangrijk voor Kees en dan 
vooral voetbal. Voor de voetbalvereniging van Oene heeft 
hij zich jarenlang ingezet. Eerst als speler in het eerste 
elftal en later in allerlei andere functies. Voor de club heeft 
hij zo veel gedaan dat hij tot erelid werd benoemd. 

Voor Kees was zijn gezin heel belangrijk en dierbaar. 
Zijn vrouw Henny had hij al op jonge leeftijd leren kennen. 
Ze trouwden op 26 juli 1976. Ze mochten vader en moeder 
worden van dochter Claudia en weer later schoonouders 
van Hans. Met kleinzoon Lingzan had Kees ook een 
speciale band. Hij noemde hem altijd zijn grote vriend. 
Voor zijn gezin stond Kees altijd klaar en was hij altijd 
bereid om te helpen. Het was hem niet snel te veel.  

Moeilijke periodes zijn er ook geweest rondom ziekte. 
Eerst van Kees zelf. Na enkele jaren moest in 2006 de 
heupprothese verwijderd worden vanwege een bacterie. 
Enkele jaren later werd Henny zeer ernstig ziek. Het 
laatste jaar was erg zwaar vanwege de ziekte van Hans. 
Kees wilde zoveel als mogelijk Claudia, Hans en Lingzan 
helpen en tot steun zijn. 

Het plotselinge overlijden van Kees is dan ook zeer 
ingrijpend. De pijn en het verdriet laten zich heel sterk 
voelen. Voor het gezin. Maar ook voor veel andere 
mensen. Kees was erg gezien. Dit kwam zeker ook door 
de manier waarop hij in het leven stond. Eerlijk en oprecht 
en zonder verborgen agenda. 

Uit de Bijbel lazen we tijdens de afscheidsdienst  
1 Kor.13 over geloof, hoop en liefde. Deze drie woorden 
mochten we verbinden met het leven van Kees en ook 
lezen als woorden van troost. Liefde verbond Kees met zijn 
gezin. Maar de liefde schept ook een band die eeuwig is, 
wanneer we liefde leren begrijpen als iets wat teruggaat op 
God zelf, de bron van liefde. Ook bij het geloof van Kees 
mochten we stilstaan. Het geloof was voor Kees belangrijk. 
Op zijn eigen manier en meer van binnen.  

Geloven was voor hem vooral ook vertrouwen in God, 
zodat je vooruit kon kijken. Hoop mochten we verbinden 
met de gedachte dat alhoewel Kees overleden is, de dood 
niet het laatste woord heeft, maar dat we mogen geloven 
dat Kees voor eeuwig bij God is. Zoals in het lied ‘Lichtstad 
met uw paarlen poorten’, dat gespeeld werd tijdens het 
moment van uitdragen. 

Dat Henny, Claudia, Hans, Lingzan, Henk en Corien en 
alle dierbaren van Kees Gods nabijheid, troost en kracht 
mogen ervaren. 
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Geboren 
Op 15 december is geboren Kirsten Elianne Schaapman, 
dochtertje van Mark en José en zusje van Elise 
(Hagedisweg 10-B, 8162 ND Epe).  
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 
Alpha-cursus 

Helaas was het nog niet het goede moment om te 
starten met deze cursus. Een aantal personen had zich al 
opgegeven. We hopen dat nog meer mensen mee willen 
doen. Binnenkort zal een nieuwe datum geprikt worden om 
alsnog te starten met de Alpha-cursus. Ben je 
geïnteresseerd? Laat het alvast weten. 
In plaats van de Alpha-cursus starten we binnenkort met 
onderstaande cursus Oriëntatie Christelijk Geloof. Ook 
willen we wijzen op de cursus Kom Heilige Geest, 
vernieuw Uw kerk, vernieuw ons leven. 
 
Cursus Oriëntatie Christelijk Geloof 
Dit is een cursus van vier avonden waarin we ons 
verdiepen in een aantal belangrijke thema’s zoals: 
- Wat geloven christenen met betrekking tot God? 
- Wat zien christenen als het doel van het leven? 
- Wat is de Bijbel voor een boek? 
- Wie was Jezus Christus en wat is zijn boodschap? 
- Wat betekent het om te geloven in de praktijk van 

alledag? 
De cursus wordt gegeven op donderdagavond 20 februari, 
5 maart, 12 maart en 26 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in de Goede Herderkerk. Voor de cursus wordt gebruik- 
gemaakt van een cursusboek.  

Info/opgave: ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987  
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl  
 
Cursus: Kom Heilige Geest 
De cursus ‘Kom Heilige Geest’ bestaat uit drie avonden en 
is een combinatie van onderwijs en praktijk, van leren en 
groepsgesprekken. Tijdens elke cursusavond staat één 
deel van de bede centraal: 
• 1e avond: Kom Heilige Geest; wat doet de Heilige Geest 
in de schepping en de herschepping? 
• 2e avond: Vernieuw Uw kerk; wat kan de gemeente te 
Efeze ons vandaag leren? 
• 3e avond: Vernieuw mijn leven; over het ontvangen van 
de Heilige Geest en het dienen met de gaven van die 
Geest. 
De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant-
toeruster van het Evangelisch Werk Verband.  
Data: donderdag 23 april, donderdag 14 mei, donderdag 4 
juni. Tijd en plaats: 20.00 uur in de Goede Herderkerk 
Info/opgave: Ds. Roberto Buijs, tel. 0578-849987 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl  
 
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. Die 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. Wie 
belijdenis doet, antwoordt op Gods liefde voor hem/haar 
persoonlijk. Voorafgaande aan de belijdenis mogen we 
elkaar ontmoeten tijdens de belijdeniscatechese.  

Nieuwsgierig, geïnteresseerd of al vastbesloten? 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, tel. 0578-849987 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl  
 
Bijbelkring 

De volgende keer is op dinsdag 11 februari. 
Bijbel open 

We komen weer bij op elkaar op maandag 27 januari. 
 
Giften 

Ontvangen voor de kerk 1x € 20,00. Hartelijk dank! 
 
Vanuit de pastorie - kinderen 
Soms kom je wat tegen wat de spijker op de kop slaat. 
Zoals ook het onderstaande. In de Goede Herderkerk gaan 
zondags heel wat makke schapen in een hok.  
En we mogen dankbaar zijn dat daar heel wat kinderen 
tussen zitten. Maar ja, een kind is een kind en hopelijk 
kunnen ze dat heel lang blijven. Ook in de kerk. 
Onderstaande kwam ik overgewaaid uit Engeland tegen op 
Facebook en deel ik hier graag: 
 
Kinderen welkom 

Aan de ouders van onze jonge kinderen en de leden van 
onze gemeente: Relax! God zelf stopte het gewiebel in 
kinderen. Dat hoef je niet te onderdrukken in Gods huis. 
Kom gerust voorin zitten waar de kleintjes beter kunnen 
zien en horen wat er gebeurt. Leg maar zachtjes uit wat er 
allemaal gebeurt in de dienst. Zing en doe mee.  
Kinderen leren mee te doen in de liturgie door jou te 
kopiëren. 

Voel je vrij om naar buiten te gaan met je kind als dat 
nodig is, maar kom alsjeblieft ook weer terug, want Jezus 
heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot mij komen’. 

De manier waarop wij kinderen verwelkomen heeft 
direct invloed op de manier waarop zij reageren op de 
kerk, op God en op elkaar.  
Laat ze weten dat ze thuis zijn in dit huis van aanbidding. 

De aanwezigheid van kinderen is een gave aan de kerk.  
Jezus gaf ons zelf kinderen als een voorbeeld om van te 
leren. Kinderen hebben de toekomst.  

Geef ze daarom een warm welkom en geef een 
bemoedigende glimlach aan de ouders. 
 
Vanuit de pastorie – goede wensen 

Ook dit jaar mochten we, als gezin, heel veel goede 
wensen ontvangen rondom de feestdagen en voor het 
nieuwe jaar. Dat doet ons goed en we willen iedereen 
daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. 

Voor het nieuwe jaar willen we iedereen veel zegen 
toewensen. Onze wens is dat u/jij mag ervaren dat God 
erbij is. Elk moment van het leven. In vreugde en verdriet 
en bij zorgen en blijdschap. Elke dag opnieuw.  

Tijdens de dienst op oudejaarsavond stonden we stil bij 
enkele gedachten van de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer. We lazen toen ook zijn gedicht/lied: ‘Door 
goede machten trouw en stil omgeven’ (NLB 511). 
Bonhoeffer schreef dit gedicht op oudejaarsavond 1944. 
Hij was toen al ruim een half jaar in de gevangenis 
vanwege zijn verzet tegen Hitler. Op 9 april 1944 werd 
Bonhoeffer door de nazi’s gedood. Bonhoeffer moet de 
mogelijke dreiging van zijn dood aangevoeld hebben.  
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Toch kon hij blijven getuigen van Gods trouw en de 
gedachte dat we elke dag opnieuw ons bij God geborgen 
mogen weten. Het laatste couplet van het gedicht heeft 
deze mooie woorden: 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

In dit geloof en vertrouwen mogen ook wij het nieuwe jaar 
tegemoet treden. 
Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego 
 
Ds. Roberto Buijs 
 

Ouderenpastoraat 
 
In Memoriam 
Op 3 januari jl. overleed in de leeftijd van 97 jaar in “Klein 
Geluk”, afdeling de Veenkamp te Apeldoorn  

Aaltje van Werven – van Niersen 
Sint Jorisweg 11 Epe. Wij kenden haar de laatste jaren als 
een moedige en lieve vrouw die heel veel het bed moest 
houden. In april 2017 kreeg zij een longontsteking 
waardoor ze eigenlijk nooit meer de oude werd. Ondanks 
veel bezoek en  toewijding  van de thuiszorg en in het 
bijzonder van de twee buurvrouwen en haar dochter Gerda 
bracht zij veel lange uren eenzaam door in haar bed in de 
achterkamer.  

Het was altijd fijn om haar te bezoeken. We bespraken 
dan het vele dat zij in haar lange leven had meegemaakt. 
Als het aankwam op vragen rond geloof en de relatie met 
de Here dan kwam het nog wel eens uit op een gesprek 
over geduld, aarzeling en hoop. We lazen dan wel eens uit 
Romeinen 8. Met name vers 24a sprak haar aan. 

We brachten dat samen in gebed en dan werd haar 
hoop versterkt en haar Godsvertrouwen vernieuwd. Dan 
kreeg zij weer uitzicht en nieuw geduld. Vandaar dat ik 
desgevraagd als tekst voor op de rouwkaart en ook als 
tekst voor de meditatie bij haar uitvaart op 10 januari koos 
Romeinen 8: 24a: ‘want in die hoop zijn wij behouden”. 
Vooral de laatste weken waren moeilijk en pijnlijk en 
steeds benauwder. Op 8 december was zij gevallen op 
haar schouder bij het verlaten van het bed. De breuk bleek 
niet operabel. Eerst was er nog uitzicht op de Sint 
Anthoniehof, maar vanuit het GelreZH werd het Klein 
Geluk te Apeldoorn en daar bleef zij. Longontsteking waar 
antibiotica amper op reageerden maakte dat zij zich moest 
voorbereiden op het heengaan.Vanaf haar verjaardag ging 
het snel bergafwaarts.  

Enkele dagen later ging zij heen. Ik zal haar vriendelijke 
gastvrijheid en warme omgang missen.  
Aaltje werd geboren op 30 december 1922 te Emst en ging 
in Nijbroek naar school. Zij leerde zeer goed omgaan met 
de naaimachine. Van de oorlog kreeg zij genoeg mee. Ze 
heeft me er veel over verteld. Bijvoorbeeld hoe de 
‘leugenbrug’ door de Duitsers werd opgeblazen, vlak bij 
haar ouderlijk huis. Zij trouwde met Mannes van Werven 
op 3 juni 1949. Zij gingen in Epe wonen aan de Diepenweg 
11. Daar kregen zij hun zoon Dik en hun dochter Gerda.  

Naast trouwe zorg voor man en kinderen genoot ook de 
tuin volop haar belangstelling. Dat ging haar zeer goed af. 
Ten slotte kwam de verhuizing naar de Sint Jorisweg 11 in 
2001. Daar was het nog een poos fijn wonen. De kinderen, 
hun partners, 2 kleindochters, 4 kleinzoons en 3 achter-
kleinkinderen hielden veel van haar en zij van hen.  

Haar man overleed vlak voordat zij 65 jaar getrouwd waren 
op 19 april 2014.  Dit alles werd dankbaar gememoreerd 
tijdens de samenkomst in Yarden. Daar werd onder meer 
ten gehore gebracht het prachtige lied: ‘Daar ruist langs de 
wolken een lief’lijke Naam’. Met name het ‘Kent gij, kent gij 
die Naam nog niet’ sprak aan.  

Ten slotte hebben wij afscheid genomen op Norelbos, 
daar waar haar man begraven ligt. We namen afscheid, 
ons toevertrouwend aan Onze Vader na beleden te 
hebben wat Aaltje in hope geloofd en beleden heeft, tot het 
laatst aan toe. 
 
Wel en wee 

Mevr. Bredenhoff, Lutuliweg 2, heeft te horen gekregen 
dat zij opnieuw kanker heeft gekregen. 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, is na  revalidatie in het 
Zonnehuis te Zwolle weer thuisgekomen. 

Mevr. Van de Mars, De Wetstraat 4 te Vaassen, moest 
wegens vermoedelijk een infectie gaan aansterken in 
Randerode, afdeling de Grift. Met haar hopen wij dat zij 
straks sterk genoeg is om weer thuis te gaan wonen. 

Mevr. Pasman, Hullandstraat 20 te Emst, verblijft nog ter 
revalidatie in Randerode, afdeling de Grift, kamer 7. De 
verwachting is dat zij begin februari  haar intrek neemt in 
De Speulbrink te Vaassen. 
 

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 hen 
niet vergeten die korter of langer geleden met rouw of 
ziekte te maken kregen of die liever (nog) niet genoemd 
willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.  
 

Veranderingen 
Dhr. T. Steunenberg, Glorialaan 17 te Epe, heeft zich, 

mede namens zijn vrouw J.H. Steunenberg-de Goeijen die 
op Zwartelandstraat 45 kamer 3b te Epe woont, op zijn 
verzoek laten uitschrijven als leden van onze gemeente.  
 

Verantwoording 
Op huisbezoek mocht ik voor de kerk ontvangen: € 10,- (D.); 
€ 10,- (H.); € 25,- (H.); € 20,- (K.); € 10,- (M.); € 20,- (R.) en 
€ 10,- (R.). Alle gevers zeer hartelijk dank. U geeft er blijk 
van te weten dat de gemeente uw gaven hard nodig heeft. 
 
Ten slotte 
Aanbeland door Gods genade in het A.D. 2020. Wat klinkt 
dat gewichtig. Maar dat is het ook. Er is niets vanzelf-
sprekends aan. Louter liefde en genade. Ook als we dit 
jaar geroepen worden om voor eeuwig bij Hem te mogen 
zijn. Dus in leven en sterven Zijn eigendom! Wat een 
machtige Troost! 
Bemoedigd door Zijn Heil zijn we het nieuwe jaar 
begonnen en nu verder onder Zijn Zegen. Wat is het toch 
heerlijk je Zijn beminde te weten. Ik hoop dit besef in het 
komende jaar weer met u te delen als ik (weer) bij u op 
bezoek mag komen. 
Ten slotte nog dit: ik werd rond kerst en nieuwjaar blij 
verrast door veel zegenwensen uit onze gemeente, in 
allerlei vorm. Dat heeft me heel erg goed gedaan! Dank u 
wel! Met hartelijke groet, 
 
Ds. E. Kolkert 
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Van harte gefeliciteerd 
 
31 jan.   Mevr. H. van den Burg-van der Haar 
    Zuukerweg 59, 8161 XV Epe     84 jaar 
31 jan.   Dhr. P. van Oosten 
    Roggestraat 2, 8162 WV Epe       80 jaar 
01 febr.  Dhr. J.C. van der Laan 
    Gildeland 17, 8162 XL Epe      81 jaar 
02 febr.  Dhr. H. Gort 
    Elzenweg 1-A 8161 RV Epe      82 jaar 
07 febr.  Dhr. B. H. Wietzes 
    Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe    91 jaar 
10 febr.  Mevr. L.P. van Wijk-Rodenburg 
    Marktplein 10-21, 8161 EE Epe    82 jaar 
13 febr.  Mevr. H. Horst-Bijsterbosch 
    Sleedoornstraat 5, 8162 VA Epe    83 jaar 
16 febr.  Mevr. W. F. Koopman-Onderstal 
    Ledderweg 64, 8161 SR Epe     85 jaar 
20 febr.  Mevr. W. Veldhuis-van Essen 
    Smitskamp 26, 8162 HG Epe     82 jaar 
26 febr.  Dhr. G.J. Bijsterbosch  
    Scheperstraat 93, 8162 WR Epe    83 jaar 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, 
geef dit dan tijdig door aan de scriba. 
 

Van de Diaconie 
 
Stamppotbuffet - herinnering 

Op D.V. 25 januari a.s. om 17.00 uur organiseert de 
diaconie weer het jaarlijkse stamppotbuffet in de Goede 
Herderkerk. De kosten voor dit buffet bedragen € 10.00 
p.p. (incl. drankjes). De opbrengst is bestemd voor het 
ZWO-project: Hulp aan kinderen in Moldavië. 
Wilt u deelnemen aan het stamppotbuffet? 

Dan heeft u de gelegenheid om u op te geven t/m 
donderdag 23 januari 2020. Tevens willen wij  gemeente-
leden vragen wie voor ons een stamppot wil bereiden 
zoals: boeren-/zuurkool, hutspot en/of overheerlijke 
desserts. Voor deelname aan het stamppotbuffet en/of het 
bereiden van een stamppot of een dessert kunt u zich 
opgeven bij: 
Hillie Stenfert tel.: 0578-615360 t/m 23 jan. 2020. 
Wilt u opgehaald worden? Dan regelen wij dat voor u. 
ALLEN HEEL HARTELIJK WELKOM!!  
Namens de diaconie,  
 
Hillie Stenfert 
 
Collecteoverzicht: 
 
26 januari - Kerk in Actie,  
jeugdwerk JOP – Goede Herderkerk 
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 
Op vrijdagavond 7 februari gaan in heel Nederland 600 
jeugdgroepen  met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag 
Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met 
Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen 
andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een 
laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een 
missionaire rol.  

Naast Sirkelslag Young voor kinderen van 12-16 jaar, is 
er ook Sirkelslag Kids voor 8-12-jarigen en Sirkelslag 
School voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met uw 
bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP 
ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werk-
vormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk. 
  
2 februari - Kerk in Actie, Werelddiaconaat 
Landbouw Oeganda 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de 
velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame 
technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook 
worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw 
geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo 
wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een 
stabiel inkomen. Met uw gift helpt u mee zodat boeren niet 
alleen aan droogte, maar ook aan wateroverlast het hoofd 
kunnen bieden. 
 
9 februari - Gevangenenzorg Nederland 

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke 
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en 
hun familieleden. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij 
gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze 
manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te 
betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, 
stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door 
morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als 
iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.  

Deze organisatie gelooft in herstel. Ieder mens krijgt een 
nieuwe kans! Ook een gevangene, iemand die we 
misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze 
naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, 
mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan 
hen worden gedaan. Gevangenenzorg Nederland 
participeert als volwaardig nationaal zelfstandige 
organisatie in Prison Fellowship International. 

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele 
financiële middelen hard nodig. Temeer daar 
Gevangenenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en 
sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, 
particulieren en bedrijven.  

 

Bidden is veel meer dan knielen 
En je handen vouwen voor gebed 
Bidden is niet enkel je ogen sluiten 
Je hart wordt voor God opengezet. 
Bidden is langs donkere wegen 
Zoeken naar een brandend licht 
Bidden is met God te praten 
Waardoor je hart weer wordt verlicht. 
Bidden is in stilte praten 
Spreken tot de almachtige Heer 
Bidden is door tranen heen, te zingen 
Want God luistert naar je, keer op keer. 
Bidden is in stil vertrouwen 
Geloven, dat de Heer je altijd hoort 
Bidden is het zeker weten 
Dat God je gebed heeft aangehoord 

 
Willy Kersseboom 
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16 februari - Stichting Vaarwens 
Al 12½ jaar vaart de volledig aangepaste ex-loodstender 
Meander V over de Nederlandse wateren met mensen die 
zich in hun laatste levensfase bevinden. De gasten en hun  
naasten wordt een volledig verzorgde gratis vaardag 
aangeboden. Deze dagen blijken een groot succes en 
initiatiefnemers Inge de Graaf en Evert Stel hebben 
inmiddels vele honderden terminale mensen met 
begeleiders/familie een onvergetelijke dag bij hen aan 
boord kunnen aanbieden. 
De stichting wordt gedreven door ± 90 vrijwilligers en vaart 
o.a. voor: ziekenhuizen, hospices, wensstichtingen, ALS- 
stichtingen en -organisaties, mantelzorginstellingen, 
palliatieve zorginstellingen, huisartsen en iedere 
particuliere aanmelder die aan de intakevoorwaarden 
voldoet. Om dit mogelijk te maken is de stichting 
afhankelijk van financiële steun van fondsen, stichtingen, 
particulieren en bedrijven.  
 
23 februari – Stichting Voedselbank  
Vaassen-Epe-Heerde e.o. 
Voedselbank hulppakketten 
De stichting Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde e.o. wil 
een bijdrage leveren aan het bestrijden van de (verborgen) 
armoede en verspilling van voedsel. De voedselbank helpt 
huishoudens die in grote armoede leven elke week aan 
voedselpakketten.  
Waar nodig wordt ook in een andere vorm hulp verleend. 
De gehele organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. 
Ondanks dat is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, 
opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze 
noodhulpvoorziening mogelijk te maken. 
 
Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:  
januari t/m april: Vluchtelingen werk Epe 
Van januari t/m april zijn de avondcollectes bestemd voor 
vluchtelingenwerk Epe. 
Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter 
wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw 
opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. 
Vluchtelingen Werk Epe helpt vluchtelingen op weg naar 
een nieuwe toekomst. Met een gift helpt u daarbij. Uw gift 
draagt bij aan:  
●Individuele hulp bij de asielprocedure 
●Hulp bij het leren van de taal 
●Ondersteuning bij het vinden van een baan of opleiding 
●Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa. 
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Een groet namens de diaconie, 
 
Ruben Visser 
 

Van de ZWO-commissie 
 

ZWO-project: Kerken geven 
kinderen een toekomst  

in Moldavië 
 
Op een ochtend vond Svetlana, vrouw van de 
plaatselijke predikant in een dorpje in Moldavië, een 
negenjarig meisje. “Ze lag voor de deur van ons 
kinderdagcentrum te slapen. Natuurlijk nam ik haar 
direct mee naar binnen.” 
 

Buiten beeld 
Svetlana is vrijwilligster bij het kinderdagcentrum in 

Borceag, een van de veertig kinderdagcentra die Kerk in 
Actie in Moldavië ondersteunt. Plaatselijke kerken vangen 
in deze centra kinderen op die overdag aan hun lot 
overgelaten worden. 

De ouders van Liuda, het meisje op de stoep, vertrekken 
bijvoorbeeld ‘s ochtends voor dag en dauw om voor een 
paar euro bij een boer te werken. Samen met haar twee 
broertjes moet Liuda maar zien hoe ze de dag doorkomen. 

Veel ouders zijn zelfs voor langere tijd buiten beeld. “Zij 
vertrekken naar de grote stad of naar het buitenland”, legt 
Svetlana uit, “ze laten hun kinderen achter bij familie of 
vrienden. Maar die kunnen deze extra monden vaak niet 
voeden.” En zijn de ouders nog wel in beeld, dan spelen 
thuis vaak problemen, zoals huiselijk geweld en 
alcoholmisbruik.         (wordt vervolgd) 
               
Opbrengst kerstkraam 

Zaterdag 14 december was het weer zover; de 
kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies stond 
bij de Grote Kerk. Met een geweldig aanbod van meer dan 
100 kerststukken in allerlei formaten en het lijkt wel of ze 
elk jaar mooier worden. Dit aanbod werd aangevuld met  
spulletjes van de Talententent.  De verkoop liep vanaf het 
begin al goed. Zo goed dat we om half vier bijna alles 
verkocht hadden en € 1.052,- konden noteren. Een heel 
mooie opbrengst. Onze hartelijke dank aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen. Hierbij denken we aan de 
bloemengroepen van de Goede Herderkerk, 
Regenboogkerk en de Grote Kerk, die al die mooie 
bloemstukken hebben gemaakt en alle anderen die iets 
voor de kraam hebben gemaakt of geleverd, iedereen die 
bij de kraam heeft geholpen met het opbouwen, het 
inrichten, de verkoop en het opruimen. En natuurlijk u, de 
kopers. De opbrengst van deze actie is voor ons project 
‘Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië.’ 
 

Via de Zusterkring mochten we in december een gift 
ontvangen van € 100,00.  

De collecte tijdens de kerstviering voor ouderen 
(organisator de R.v.K. heeft €198,85 opgebracht. 

Ook heeft Ans Otte afgelopen jaar prachtige door haar 
zelf gemaakte kaarten verkocht en de opbrengst (€ 600,-) 
hiervan bestemd voor ons ZWO-project: ‘Kerken geven 
kinderen een toekomst in Moldavië’. Heel dankbaar! 
 

Duurzame kerststukken 
Waarschijnlijk ben ik te laat en heeft u uw kerstmateriaal al 
opgeruimd of afgevoerd. Maar dan alvast voor volgend 
jaar. Voor het maken van de kerststukken hebben we veel 
materiaal nodig: kerstballen, schaaltjes. (onder)borden etc. 
Om de kosten te drukken maken we zo veel mogelijk 
gebruik van ‘tweedehands’ spullen en dat is nog duurzaam 
ook. Mocht u (nog) wat hebben staan, dan kunt u dat 
inleveren tijdens de inzamelochtenden van de Pleinmarkt. 
Als u aangeeft dat het voor de ZWO is, komt het wel bij 
ons terecht. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Opbrengst speculaas- en appeltaartverkoop 
De opbrengst van de speculaasactie van de gezamenlijke 
ZWO-commissies van de Goede Herderkerk, de 
Regenboogkerk en de Grote Kerk eind november/begin 
december vorig jaar is  € 332. Hartelijk dank voor uw 
bestellingen!! 
 
Germa Steert 
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ZWO-zendingsbussen achter in de kerk 
 
Nieuw zendingsproject: MEKONG-REACH 
  

 Vanaf januari t/m eind december 2020 
Als ZWO-groep van de Goede Herderkerk hebben wij 
gekozen voor het project Mekong in Azië van Operatie 
Mobilisatie (OM). Deze organisatie is een wereldwijde 
beweging van christenen en heeft als doel om de minst 
bereikten te bereiken met het evangelie van Jezus 
Christus.  

 Mekong-Reach 
Als een levensader stroomt de Mekong-rivier door 
Zuidoost-Azië. Slingerend van China naar Vietnam is het 
een bron van leven voor de vijf landen die hij doorkruist: 
Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. En zoals 
de rivier vruchtbaar leven brengt, zijn er teams van OM in 
deze regio werkzaam om het Leven met God te brengen. 
Binnen het 'Mekong Reach'- initiatief werken deze teams 
samen om hoop en verandering te brengen in de levens 
van mensen in nood. In deze Mekong-regio wonen  
240 miljoen mensen, veelal boeddhistisch, waarvan 60% 
nog nooit over Jezus heeft gehoord. 

 Hulp en hoop voor mensen in nood 
De teams van OM in Cambodja, Myanmar, Thailand, Laos 
en Vietnam werken samen binnen het ‘Mekong Reach’ 
initiatief waardoor er levende gemeenschappen van Jezus-
volgelingen ontstaan, zodat mensen toegang krijgen tot het 
Goede Nieuws van een leven met Jezus. We zien 
daardoor transformatie en ontwikkeling in de levens van 
mensen én hun omgeving. Met dit nieuwe project hopen 
wij als kerk bij te kunnen dragen aan deze transformatie! 

 
Marloes Kamp 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Actie Kerkbalans staat voor de deur. Ook de kinderen 
van de kindernevendienst Epe en Zuuk willen hier graag 
aan meedoen, zij het op een ietwat andere manier. Net als 
vorig jaar willen we met de kinderen geld inzamelen voor 
een doel. Vorig jaar zijn we hiervoor met een groot aantal 
kinderen naar Verpleeghuis De Klaarbeek geweest en 
hebben aldaar met het ingezamelde geld een bingo 
georganiseerd voor de eenzame ouderen. Dit plan was 
geheel bedacht door de kinderen zelf en is heel goed 
ontvangen, zowel door jong als door oud. Het was een 
fantastische middag! Ook het doel van dit jaar zal samen 
met de kinderen worden ingevuld en het geld zal ook weer 
een goede bestemming gaan krijgen. 

Inmiddels zijn de kinderen al druk bezig geweest met 
het knutselen van een kerkje. Het is de bedoeling dat er 
geld in dat kerkje komt. De kinderen vertelden al welke 
mooie ideeën zij hebben om het kerkje goed gevuld te 
krijgen; klusjes doen, zoals auto’s wassen en stofzuigen, 
bij een verjaardag met het kerkje rondgaan bij de visite of 
gewoon aan papa, mama, opa, oma of de buren vragen! 

Op zondag 2 februari a.s. mogen de kinderen hun 
gevulde kerkje meenemen tijdens de dienst en inleveren. 
Nog vragen? Dan mag je altijd contact opnemen met één 
van ons. Ook als je nog geen kerkje hebt en toch graag 
mee wil doen. Heel veel succes! Hartelijke groet,  
 
Erika Koesveld-Dijkkamp, voorzitter kindernevendienst 
Gera Kooiman, jeugddiaken 
 

Groot onderhoud orgel 
 

 
 
Het is een grote, kostbare klus, die heel zorgvuldig en 
kundig wordt aangepakt door de medewerkers van de 
firma Reil. 
Om bij het binnenwerk te komen moesten met hulp van  
enkele dienstbare, zorgvuldige rentmeesters alle 
orgelpijpen er stuk voor stuk voorzichtig uitgehaald, 
gemerkt en opgeslagen worden. 
Zo kan men o.a. bij de conducten (waardoor de lucht wordt 
verplaatst) en andere belangrijke onderdelen komen. 
Die worden schoongemaakt, gecontroleerd, zo nodig 
gerepareerd of vernieuwd met toekomst-bestendige 
materialen. 
Ik was er van onder de indruk. 
 
Anja van Triest 
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Giften e.d. 
via mevr. D. Visser             € 10,00 
via mevr. Van Beuzekom      € 50,00 
via mevr. Hup                     € 10,00 
Met welgemeende dank! 
 

 In de zendingsbussen is voor Open Doors 
ingezameld t/m 31 december:   € 526,11 

 De kinderen hebben bij de nevendiensten van 
september t/m 8 december € 183,60 ingezameld 

 Bij het Heilig Avondmaal in De Boskamp is op  
16 juni € 20,40 en op 1 dec.  € 22,30  gegeven 
voor Roemenië, via fam. Bijsterbosch in Heerde. 

 De jarigen gaven in november € 504,08 en in 
december € 232,95. 

Hartelijk dank! 
 
Anja van Triest 
 
 
 
 
Actie kerkbalans: wie ontvangt een uitnodiging?              
In de periode van maandag 20 januari t/m woensdag 22 
januari wordt het toezeggingsformulier voor de actie 
kerkbalans door een gemeentelid bij u bezorgd of u 
ontvangt deze per post. 
Voor deelname worden uitgenodigd:  

 doopleden vanaf 21 jaar;  
 belijdende leden vanaf 21 jaar; 
 de zogenaamde ‘vrienden’ vanaf 21 jaar (geen doop- 

of belijdend lid, maar wel een band met de 
Goede Herderkerk); 

 meegeregistreerden vanaf 21 jaar (familielid is dan 
doop- of belijdend lid). 

In de week van 27 januari wordt de antwoordenvelop 
weer bij u opgehaald. 
Het thema is: Geef om je kerk!. U doet toch mee? 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Rudi Pannekoek  
 

Van de Kerkenraad 
 
Algemene kerkenraad 
 
In de vergadering van de Algemene 
kerkenraad van 25 november 2019 zijn 
de Collecteroosters 2020 van de Diaconie van de Goede 
Herderkerk, de Grote kerk en de Sionskerk goedgekeurd 
en vastgesteld. 
Ook werd de begroting van het College van Diakenen 
toegelicht, besproken en vastgesteld. 
Het beleidsplan van het College van Diakenen 2019-2024 
is uitvoerig besproken. Na enige aanpassingen zal het 
gewijzigde Beleidsplan aan de leden van de Algemene 
kerkenraad verzonden worden en op de website worden 
geplaatst. 
 

Ten slotte is het verzoek van de Stichting 75 jaar 
Bevrijding Epe aan de kerken van Epe om in de periode 
van maart tot 8 mei 2020 aandacht te geven aan het 
thema “Vrijheid” aan de orde geweest. De predikanten 
zullen hierover met de Stichting van gedachten wisselen. 
 
4-Moderamenoverleg 
In het 4-Moderamenoverleg (Grote kerk, Sionskerk, 
Regenboogkerk en Goede Herderkerk) van 25 november 
2019 is opnieuw een gedeelte van een hoofdstuk uit “Kerk 
op weg naar 2025” besproken. Ook is een missionair 
programma 2020 (ingebracht door de Regenboogkerk) 
toegelicht. De vergadering was van oordeel dat het 
overzicht een mooi beeld geeft van een aantal activiteiten 
die er gedaan worden en mogelijk nog gedaan kunnen 
worden. Het staat iedere kerk vrij om te beslissen of zij aan 
een activiteit meedoet of niet. 
 
Vacatures kerkenraad 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er de volgende vacatures: 
Ouderlingen: 
   2 ouderlingen en een ouderling voor de zorginstellingen 
Diakenen: 
   Dhr. R. Heijloo heeft het ambt van diaken aanvaard. 
   Er zijn nu nog 2 vacatures voor diaken te vervullen. 
Ouderling-kerkrentmeesters: 

Dhr. L. Dalhuisen en dhr. S. Kooistra hebben het ambt 
van ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Er zijn geen 
vacatures voor ouderling-kerkrentmeester. 

 
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 
 

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 inzameling op 1 februari 2020: 
Inzameling Berghoeve 

Nel van Doeselaar (coördinator), Annie Overeem, Riet 
de Graaf, Hylke Visser, Tineke Pannekoek, Johan 
Schroten en Gerard Riphagen 

Inzameling kerk 
   Eva Raga, Willie Waterweg, Greet van Bolhuis 
Inzamelen/ophalen 

Jeroen Pannekoek (aanhanger kerk), Remie van Hell 
(aanhanger), Marinus de Weerd (aanhanger), 
medewerkers Van Triest Schilders (aanhanger) Jeroen 
Bouwman, Gerben Kamphuis, Bert de Graaf en Ab 
Sneller 

Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen. 
Mochten er spullen thuis opgehaald moeten worden op 
bovenvermelde datum, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. G. Niemeijer, tel. 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 
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Mededelingen rommel- en boekenmarktcommissie 
Nog even voor de goede orde op een rijtje (zie ook vorig 
kerkblad): 
 
• Inzamelen 
We zijn ook dit jaar weer goed van start gegaan met het 
inzamelen van oude spullen. Ook in 2020 zal er in de 
maanden april en augustus geen inzameling plaatsvinden. 
De laatste inzameling voor de rommelmarkt is op zaterdag 
7 maart!  
• Datum medewerkersvergadering (noteert u het in uw 
agenda  ?): 
De medewerkersvergadering wordt gehouden op 
donderdag 12 maart 2020, inloop vanaf 19.45 uur! 
Allen alvast van harte welkom! Uitnodiging voor de 
medewerkersvergadering en verdere bijzonderheden  
over het rommelmarktweekend van 3 en 4 april 2020 
volgen in het volgende kerkblad. 
Namens de rommelmarktcommissie, 
 
Greet van Bolhuis  tel. 629985 – 06-21974149 
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
 

Gemeentevaria 

 
Hartelijk dank! 
Ook namens de kinderen wil ik u hartelijk danken voor het 
medeleven tijdens het ziek-zijn en de begrafenis van Jaap. 
Geweldig hoe de gemeente ons tot steun is geweest! 
Lenie van Wijk 
 
Seniorencontact 
In januari ontmoetten we elkaar in de kerkeraadszaal van 
de Antenne. We gingen ‘op reis’ met dhr. Smit naar 
Egypte, Jordanië en Israël. Gezellig dat alle stoelen bezet 
waren! 
Op woensdagmiddag 12 februari om 14.30 uur is onze 
gast dhr. Rob van Eek uit Doorwerth. Deze ervaren 
spreker is al vaker bij ons geweest o.a. over ‘Wereld-
religies’. Dit keer gaat het over ‘Wereldvrouwen’.  
We hopen op veel belangstellenden.  
Hebt u vervoer nodig dan kunt u (tijdig) bellen met mevr. 
Bijsterbosch tel. 0578-661617 

Ella, Helga, Sita en Martha 
 

Varia 

 
PCOB afd. Epe, Emst & Oene 

De PCOB, afdeling Epe, Emst & Oene, nodigt u van 
harte uit tot het bijwonen van haar ledenmiddag op 
dinsdag 18 februari 2020 in het WZC De Boskamp, Albert 
Schweitzerlaan 25, 8162 DS, te Epe, aanvang 14.15 uur.  
Deze middag zal dhr. A. Selles van Dorcas Hulp 
Nederland een presentatie verzorgen met als onderwerp 
‘Wat is en doet Dorcas’.  
Dorcas is een internationale, christelijke organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking. De naam Dorcas verwijst 
naar de Bijbelse figuur Dorkas, een vroege volgelinge van  
Jezus die bekend stond om haar inzet voor arme mensen.  

Wij hopen weer vele leden en geïnteresseerden te 
mogen verwelkomen, ook niet leden zijn van harte welkom. 
 

Kerstviering kindernevendienst 
We kijken met elkaar terug op een mooie kerstviering 

waaraan verschillende gemeenteleden en kinderen 
hebben meegewerkt. We hebben het verhaal van Bengel 
gehoord, hij kwam terecht bij de herders en ging samen 
met hen op bezoek bij Jozef en Maria om daar het kindje 
Jezus te ontmoeten.  

Fijn dat u allen bent gekomen en het kerstfeest met ons 
mee hebt gevierd. De opbrengst van de collecte was 
332,02 voor Compassion en van het kerstfeest van Zuuk 
76,94. Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
 

Tevens willen we u als gemeente hartelijk danken voor 
de kerstgift die we dit jaar van u hebben mogen 
ontvangen. Het bedrag is bij de jeugdraad binnengekomen 
maar zal door de kindernevendienst worden gebruikt voor 
lesmateriaal, nieuwe bijbels voor de overstappers en 
kerstboekjes. Het bedrag is € 2105.  

Heeft u geen acceptgiro ontvangen en wilt u een bedrag 
overmaken? Dat kan op  GHK jeugdraad rekeningnummer 
NL92 RABO0303136979   

ovv ‘kerstgift kindernevendienst 2019’. 
Eva Vinke 
 

Exspecto bezingt ‘Die Jahreszeiten’ van Haydn 
Op zaterdagavond 15 februari a.s. voert Exspecto ‘Die 

Jahreszeiten’ van Haydn uit in de Grote Kerk te Epe. Dit 
klassieke werk van Haydn is wellicht minder bekend dan  
‘Die Schöpfung’ van zijn hand, maar daarom zeker niet 
minder interessant.  

Haydn schreef dit oratorium als één van zijn laatste 
werken en het werd in 1801 voor het eerst uitgevoerd. Het 
werk vertelt over het landleven en de natuur gedurende de 
verschillende jaargetijden. De “Tonmalerei”, het uitbeelden 
met muzikale middelen om de specifieke aspecten van de 
jaargetijden weer te geven, wordt uitvoerig gebruikt.  

Eén van de hoogtepunten uit het geheel is dan ook de 
lome warmte in de zomer, die door een striemend onweer 
wordt overvallen. Maar ook het bewerken van het land, het 
zaaien en oogsten, wordt ten gehore gebracht, evenals de 
activiteiten die bij de jacht en het vieren van het wijnfeest 
horen.  

De hoofdpersonen worden vertolkt door 3 solisten: 
Judith Sportel (sopraan), Aart Mateboer (tenor) en Bert van 
de Wetering (bas). De muzikale ondersteuning wordt 
verzorgd door Kammerphilharmonie Emsland.  

Het concert vangt aan om 19.30 uur en de deuren zijn 
vanaf 19.00 uur geopend. Kaarten voor het concert kunt u 
bestellen via onze website www.exspecto-epe.nl of via één 
van onze koorleden.  
Kaarten kosten in de voorverkoop € 20,- en voor kinderen 
tot 18 jaar € 10,-. Aan de deur kosten de kaarten  € 25,- 
Wij hopen u te zien op 15 februari! 
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Kerststraatactie 2019 
 

Het is inmiddels traditie dat we rond Kerst de straat op 
gaan om het gesprek aan te gaan over het geloof in Jezus 
Christus. Dit jaar ging het uit van de 
evangelisatiecommissies Regenboogkerk en de Goede 
Herderkerk. De kerststraatactie van dit jaar was op 
zaterdag 21 en maandag 23 december. Na het gebed in 
gebouw Vijvervreugd van de Grote Kerk trokken we op 
zaterdag om 13.00 uur het dorp Epe in. De bidders bleven 
achter in Vijvervreugd, zodat tijdens de actie steeds werd 
gebeden. Op deze koopmiddag was het erg druk in het 
dorp en konden we volop in contact komen met allerlei 
mensen, jong en oud. De maandagavond was het veel 
rustiger maar ook die avond hebben er veel mooie 
gesprekken plaatsgevonden.  
Tijdens beide dagen hebben we met ruim 20 mensen 
mogen evangeliseren. We gingen met de zogenaamde 
´Bijtjes`(Deventer koek) en boekjes de winkelstraten van 
Epe in. Aan de ca. 750 Bijtjes was een kaartje bevestigd 
met de tekst: 
“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik 
zal u rust geven"               (Mattheüs 11: 28) 

 
 
‘Zoek ze op, zoek ze op en vertel dat ik van ze houd …..’  

(Herman Boon) 
Op zaterdagmiddag gingen we met goed weer de straat 
op. Bij de Grote Kerk stond de marktkraam opgesteld en 
van daaruit deelden we de Deventer lekkernij en (kinder) 
boekjes en andere lectuur uit. De straatwerkers namen de 
spullen mee in tasjes. 
Marcel bemande de kraam weer en was ook met de 
opbouw van de kraam zeer actief. Hij heeft zichzelf nu al 
onmisbaar gemaakt. 

Die zaterdag waren er vooral veel gezinnen met jonge 
kinderen in het dorp. We hadden mooie gesprekken met 
hen en deelden boekjes met Bijbelverhalen uit voor klein 
en groot. Aan de ouders vroegen we de verhalen voor te 
lezen aan de kinderen. Ouders waarbij het geloof op de 
achtergrond is geraakt komen zo weer in aanraking met de 
Bijbelverhalen. Gelukkig gingen de kinderen vaak wel naar 
een christelijke school waar uit de kinderbijbel werd 
gelezen. Mooi om te zien dat ze toch met Bijbelverhalen 
thuiskomen.  

Op maandagavond hebben we vanuit de kraam met 
veel mensen mogen getuigen van ons geloof in God.  
Tijdens de gebeden in Vijvervreugd kwamen woorden en 
beelden in gedachten bij de bidders die de straatwerkers 
echt meemaakten. Gesprekken over (het volk van) Israël, 
contacten met jongeren die drugs gebruiken, pijn en 
ziekten bij mensen, afwijzingen van mensen, ook in de 
kerk. We hebben vergeving mogen vragen voor wat 
mensen elkaar in het verleden hebben aangedaan. We 
hebben op straat gebeden met mensen en mogen wijzen 
op het Kruis waar men alle lasten, pijn en zorgen bij Jezus 
mag achterlaten. 
We hebben gewezen op de tekst op de kaartjes. Ook op 
de achterzijde waar staat dat Hij is gekomen om 
verlorenen te redden. En op de site www.ikzoekGod.nl 

We werden door veel mensen bedankt voor het fijne 
gesprek. Niet opdringerig of afwijzend maar wijzend op de 
liefde en vergevingsgezindheid van Jezus.  
Voor mensen die het geloof maar ‘erg moeilijk en lastig' 
vonden; wat als het lijkt dat het gebed niet verder komt dan 
het plafond? Roep Hem dan echt aan vanuit je hart en zeg 
(als je ’s avonds in je bed ligt) hardop dat je je leven in Zijn 
handen wilt leggen. Daarmee zet je de deur van je hart 
open. En als je open doet ‘dan zal Ik binnenkomen' heeft 
Jezus in de Bijbel beloofd. 

Zo hebben we tientallen gesprekken mogen voeren. In 
Lucas 10 roept Jezus Zijn discipelen op om te bidden voor 
arbeiders om de oogst binnen te halen. Hij zei: ”De oogst 
is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de 
Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst 
binnen te halen”. Het is zo belangrijk dat we naar buiten 
gaan om te getuigen van ons geloof. We merken dat de 
honger naar houvast in het leven steeds meer toeneemt. 
Wie biedt er nou meer houvast dan onze Verlosser en 
Zaligmaker Jezus Christus.  

We hebben mogen zaaien die avonden. Gelukkig 
mochten we al biddend dit alles aan Hem teruggeven. Hij 
zorgt voor de oogst. Hij waakt daarover. 

Het was geweldig dat we dit weer mochten doen en 
prachtig dat we zo kunnen samenwerken als leden van de 
Eper kerken, andere (huis)gemeenten en JMEO. Dank aan 
alle straatwerkers en helpers en bidders. Dank aan Hanny, 
Helma en Heidi voor het bevestigen van de 750 kaartjes 
aan de Bijtjes. 

Ook de Grote Kerk droeg bij. Via de altijd spontaan 
meewerkende koster Jan Bibo konden we gebruik maken 
van het gebouw De Vijvervreugd en de stroom-
voorzieningen voor de kraam. 

Arjen van Klompenburg, weer bedankt voor het gebruik 
van de marktkraam. De ondernemersvereniging voor de 
toestemming en het meeliften bij de vergunning. 

Bovenal dank aan onze Hemelse Vader die ons Zijn 
Heilige Geest heeft geschonken waardoor we met zoveel 
energie, enthousiasme en liefde de allermooiste 
boodschap konden delen.  

Namens de evangelisatie-commissies,  
Anneke van der Keur-Tang,  
Gerard van Kamp en Henk van den Berg 
 
TAIZÉ-viering op zondag 23 februari 

Op zondagavond 23 februari om 19.00 uur wordt weer 
een Taizé-viering in de Grote Kerk gehouden, uitgaande 
van de Raad van Kerken te Epe. Deze Taizé-viering is een 
oecumenische meditatieve viering rondom gebeden en 
aangereikte gebedsintenties, Bijbellezingen en 
meerstemmige liederen uit de Taizé-traditie.   

Iedereen die de zang wil ondersteunen is welkom in het 
gelegenheidskoor dat, voorafgaand 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. Graag vermelden bij welke stemsoort u wilt 
worden ingedeeld: sopraan, alt, tenor of bas.  

Tussen de repetities en de gebedsdienst zal er gezorgd 
worden voor koffie/thee en soep. Gevraagd wordt om zelf 
brood mee te nemen. De repetitie wordt gehouden in 
'Antenne', achter de Regenboogkerk. Voorafgaand aan de 
viering wordt in de Grote Kerk nog even ingezongen. We 
hopen op velen die enthousiast in het koor meezingen en 
op velen die de gebedsdienst mee willen vieren. 
 
Henk Huisman 
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Zusterkring in actie voor Letland 
Om de 2 jaar is er de verkoping van gebreide kleding 

van de dames van de Zusterkring. Een enthousiaste groep 
dames die tweewekelijks bij elkaar komt in de GHK en 
daar gezellig de breinaalden laat tikken. De verkoping kon 
dan ook weer worden voorzien van veel truien, mutsen, 
sloffen, shawls, wanten en gebreide dekens. Het was een 
gezellige verkoping, maar niet alles werd verkocht en 
kreeg toch een nieuwe bestemming. De dames hoefden 
echter niet bij de pakken neer te gaan zitten. Het vele 
huisvlijt zou haar weg al snel vinden naar gezinnen die het 
moeilijk hebben en zeker de warme kleding waarderen in 
een land waar het soms erg koud kan zijn. 

 Meestal wordt de kleding voor kinderen verdeeld via de 
diverse scholen waar de Stichting haar projecten heeft, 
maar ook specifieke arme gezinnen worden van deze 
kleding voorzien. Direct na de verkoping werden vele 
zakken met kleding overgepakt in dozen van ruim 30 kilo 
en opgestuurd naar Letland. Zo kon het gebeuren dat, ruim 
voor de kerst, de kinderen al waren voorzien van warme 
gebreide kleding en zo iets van onze warmte voor de 
medemens kunnen ervaren. Mede omdat we van een 
bedrijf ook veel nieuwe kleding aangeboden kregen, 
hoofzakelijk voor de wat oudere meisjes op de scholen, 
konden ook zij in nieuwe kleding worden gestoken.  

Op 4 scholen werden daarvoor specifieke modeshows 
gehouden, waarna de kinderen de kleding zelf konden 
uitzoeken. Een feest, ieder zijn eigen feestelijk kerstkleding 
en de foto’s die we van de scholen ontvingen laten vrolijke 
gezichten zien. De dames van de Zusterkring kunnen zo 
meegenieten van kinderen die in hun gebreide kleding te 
zien zijn en wat is er mooier dan dat je ziet dat je vele 
breiwerk zoveel  kindervreugde geeft. Vanuit de opbrengst 
van de verkoop mochten we van de Zusterkring ook nog   
€ 100.- ontvangen die werd besteed aan de kerstviering op 
de lagere school in Straupe. Voor de dames is er een 
bedankbrief uit Letland gekomen en een mandje met 
chocolade die zeker op de 1e breiavond in januari 2020 zal 
worden genuttigd. Dames hartelijk dank, u hebt veel 
kinderen gelukkig gemaakt, warmte en licht gegeven in 
een soms sombere en koude wereld. 
 
Kerst in Letland 
De afgelopen maanden waren voor de Stichting Hulp 
Letland Epe drukke tijden. Zo werden er vele dozen met 
veel nieuwe en gebruikte kleding opgestuurd om in Letland 

uit te delen aan de 
allerarmste gezinnen. 
Meestal wordt de kleding 
voor kinderen verdeeld via 
de diverse scholen, maar 
ook gaat er kleding naar de 
diverse ouderenzorgcentra. 
Ook was er weer de 
jaarlijkse verkoop van de 
speculaaspoppen. Dit jaar 
werd opnieuw een nieuw 
record bereikt, in totaal 
werden er tussen eind 
oktober en begin december 
11.250 speculaaspoppen 
verkocht, waarvan een 

gedeelte van de opbrengst werd benut voor de 
kerstvieringen van kinderen en ouderen in het oosten van 
Letland. Een aandeel in de verkoop had dit jaar de 
 K. Norelschool, die door de 50/50 actie zelf een mooi 
bedrag overhield voor hun eigen school.  

Doel is dan ook om kinderen in Nederland, ook rond de 
Sinterklaastijd, iets te laten betekenen voor kinderen in 
Letland die het niet zo goed hebben. Door deze actie kon 
een school in midden Letland aan de 160 leerlingen, ook 
cadeautjes en snoepgoed uitdelen met kerst. Net voor 
kerst gingen wij weer naar dit land om daar de diverse 
projecten te bezoeken om met de mensen daar in de 
Adventtijd een beetje “Licht” vanuit Nederland te brengen.  
Een bezoek van slechts 6 dagen, maar wel werden er veel 
mensen blij gemaakt met een financiële ondersteuning. Zo 
vierden we het kerstfeest met de 160 leerlingen en hun 
ouders van de school in Straupe.  

Bijzonder was ons ingelaste bezoek aan de Anglicaanse 
kerk (Engelse kerk) in de hoofdstad Riga. Een kleine 
kerkgemeenschap die elke zaterdagochtend de zorg op 
zich neemt voor de 120 daklozen en invaliden die zich in 
het centrum van Riga ophouden. Vanuit de keuken van 
deze kerk worden deze mensen voorzien van soep en op 
de zaterdag voor Kerst en Pasen krijgen deze mensen een 
extra warme maaltijd toebedeeld. Op de zaterdag voor 
Kerst waren wij daar ook aanwezig en zagen hoe, in 3 
groepen van 40 mensen, 
de warme maaltijden 
werden genuttigd, daarbij 
opgevrolijkt met op de 
piano gespeelde 
kerstliederen. Daar waar in 
het centrum van Riga in de 
winkelcentra de mensen 
hun inkopen deden voor 
Kerst konden deze, slecht 
geklede armen, even 
opwarmen en een 
gedachte van Kerst 
meenemen, daarna weer 
terug in hun zwervend 
bestaan. Personen besmet 
met tbc en hiv bevinden zich ook in deze groep.  

Bijzonder was dat men hulp in de keuken kreeg van 
militairen van het Canadese leger, die in NATO verband,  
onze EU buitengrenzen bewaken maar op deze 
zaterdagochtend even op een andere wijze de “Vrede op 
aarde” brachten. Gelet op de nood van de medemens en 
de inzet van deze kleine kerkgemeenschap in Letland voor 
deze mensen werd besloten om de kerk financieel te 
ondersteunen zodat de nodige, te vervangen, 
keukenmaterialen kunnen worden aangeschaft en 
levensmiddelen kunnen worden gekocht om aan hen soms 
ook aan gezinnen, uit te delen. Deze ondersteuning kon 
mede worden gedaan door bijzondere giften die, kort voor 
vertrek uit Nederland, door ons waren ontvangen.  

Het bestuur van de Stichting heeft inmiddels besloten 
om dit project te omarmen en de komende jaren te gaan 
ondersteunen, waarbij ook kleding en schoenen naar de 
kerk in Riga zullen worden opgestuurd.  

Na onze terugkomst, de dag voor kerst, werden we 
verrast met een fantastische gift van € 1000.- van de 
diaconie van onze “Goede Herderkerk”. Met deze 
bijzondere bijdrage kunnen we de hulp van dit project 
continueren en deze kerkgemeenschap in Riga 
ondersteunen. De gift zal o.a. worden besteed op de 
zaterdag voor Pasen zodat op die dag deze doelgroep in 
Riga weer zeker kan zijn van een uitgebreide 
Paasmaaltijd, voor die daklozen dan een warme groet 
vanuit Epe.  
 
Joop en Coby Fuijkkink   www.stichting-hulp-letland.nl 
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Het volgende nummer verschijnt 27 febr. 2020   
Kopij liefst per e-mail naar redactieghk@gmail.com  

t/m 18 febr. 2020 (uiterlijk)  
bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe. 

  
De hierna volgende verschijningsdata zijn: 
 2 apr. 2020  Uiterste kopijdatum: 24 mrt.  
 7 mei  2020 Uiterste kopijdatum: 28 apr.  

Lezing in de Regenboogkerk - De Romantiek 
Woensdagavond 12 febr. door dhr. Jaap Bosch. 
De werkgroep ‘Kijken met andere ogen’ in de 
Regenboogkerk heeft voor deze avond een dorpsgenoot 
uitgenodigd:  Jaap Bosch. Hij neemt ons mee naar de 
Romantiek, een periode die hij hoogst interessant vindt. 
Geïnspireerd door de naam van onze werkgroep zegt hij 
zelf: “Anders kijken doe je meteen al als je kijkt met ogen 
van toen. Dat is moeilijk genoeg, maar een poging daartoe 
gaan we doen met een lezing over de periode 1780-1880, 
ook wel de Romantiek genoemd”. Aan de hand van 
literaire, muzikale en picturale voorbeelden, 
maatschappelijke en religieuze kenmerken zal Jaap Bosch 
enig licht werpen op de vraag “Hoe romantisch is de 
Romantiek?”    
Wilt u dat wel eens weten, dan bent u van harte welkom op 
woensdagavond 12 februari, in gebouw Antenne bij de 
Regenboogkerk. We beginnen om 19.45 uur, maar koffie 
en thee staan al voor u klaar vanaf 19.30 uur. We vragen, 
indien mogelijk, een bijdrage van 5 euro. 
Voor meer informatie:  0578 620098 (Nely)  
We zien u graag op 12 februari.  
  
Werkgroep ‘Kijken met andere ogen’  Regenboogkerk Epe 
 

Bijbelleesrooster 
 
Zo  26 jan. Ps. 139:1-12  Loving Father, watching you 
Ma 27 jan. Ps. 139:13-24  Intieme relatie 
Di   28 jan. Spr. 3:1-20   Onderwijsheid 
Wo 29 jan. Spr. 3:21-35   Leven zonder angst 
Do  30 jan. Spr. 4:1-13   Wijs met wijsheid 
Vr   31 jan. Spr. 4:14-27   Bewandel de goede weg 
Za  01 feb. Psalm 149   Muziekfestival 
Zo  02 feb. Matt. 5:1-12   Het echte geluk 
Ma 03 feb. Matt. 5:13-26  Wet met evangelie 
Di   04 feb. Matt. 5:27-37  Hard voor jezelf….. 
Wo 05 feb. Matt. 5:38-48  ….mild voor anderen 
Do  06 feb. Deut. 28:1-14  Zegen 
Vr   07 feb. Deut. 28:15-26  Vloek 
Za  08 feb. Deut. 28:27-44  Zinloos zwoegen 
 
Zo  09 feb. Deut. 28:45-57  Ellende voor afkerigen 
Ma 10 feb. Deut. 28:58-69  Wees gewaarschuwd…. 
Di   11 feb. Ps. 31:1-14   Paria in nood 
Wo 12 feb. Ps. 31:15-25  Veilig bij de Heer 
Do  13 feb. Deut. 29:1-14  Verbonden 
Vr   14 feb. Deut. 29:15-28  Geen andere goden…. 
Za  15 feb. Deut. 30:1-10  Er is altijd een weg terug 
Zo  16 feb. Deut. 30:11-20  Kies  
Ma 17 feb. Ps. 18:1-16   Gebed met grote gevolgen 
Di   18 feb. Ps. 18:17-35  Wederzijdse trouw 
Wo 19 feb. Ps. 18:36-51  God maakt je sterk 
Do  20 feb. Ex. 1:1-14   Aansluitingsproblemen? 
Vr   21 feb. Ex. 1:15-22   Verlos-kundigen 
Za  22 feb. Ex. 2:1-10   Adoptieplan 
 
Zo  23 feb. Ex. 2:11-22   Leven als een prins? 
Ma 24 feb. Spr. 5:1-14   Een gewaarschuwd man … 
Di   25 feb. Spr. 5:15-23   Wees trouw 
W   26 feb. Matt. 6:1-18   Niet voor de bühne 
Do  27 feb. Matt. 6:19-34  Denk en geloof niet te klein 
Vr   28 feb. Matt. 7:1-12   Inzicht 
Za  29 feb. Psalm 51    Schuldbewust  

Ledenmutaties   (t/m 12 januari 2020) 
 
Ingekomen 

Dhr. B. G. Tijssen 
  Glazenmaker 120, 8162 TC Epe 

Dhr. J.G. van Nieuwenhuizen en mevr. H.J. van  
Nieuwenhuizen-van Zwieten,  
Europalaan 87, 8161 ZJ Epe 

Verhuisd 
Mevr. A.R. Schifferling met haar dochter 

  van  Struikstuk 20, 8162 JM Epe 
  naar Turfstekershoeve 115, 7326 DR Apeldoorn 

Fam. G. Noeverman 
  van  Haverkampsweg 7, 8161 VR Epe 
  naar De Ploeg 14, 8181 WJ Heerde 

Mevr. E. den Herder-Hanekamp 
  van  Oude Wisselseweg 44, 8162 HK Epe 
  naar Sint Jorisweg 17, 8161 HC Epe 

Mevr. H. de Graaf 
  van  Ganskamer 28, 8162 JG Epe 
  naar Zuukerweg 44, 8161 XT Epe 

Dhr. R.J. Nieuwenhuis 
  van  Ledderweg 62, 8161 SR Epe 
  naar Eper Veste 48, 8161 AC Epe 
Uitgeschreven 

Dhr. T. Steunenberg, Glorialaan 17, 8162 VD Epe en 
mevr. J.H. Steunenberg-de Goeijen,  

Zwartelandstraat 45 (K-3b), 8162 HC Epe 
Mevr. C.M. Luscuère, Ratelplein 22, 8161 HM Epe 
Mevr. A.M. van Driem-Donker, Kamperweg 36, 8162 EP 
Epe 

Overleden 
10 december 2019  Dhr. C. Kamphuis 
  gewoond hebbend Boshoekerweg 1, 8167 LR Oene 
03 januari  2020  Mevr. A. van Werven-van Niersen 

gewoond hebbend Sint Jorisweg 11, 8161 HC Epe 
 

Rooster kinderoppas 
(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670) 
 
26 jan. Dreesje Visser, Riet de Graaf, Rianka Kiezebrink 

&  Nan Regterschot  
02 feb. Maaike Gernaat, Wieneke van Rijsten, Keisha 

Sneller & Sayenne Brinkman 
09 feb. Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Lynn 

Kieskamp & Lisa Reurink 
16 feb. Judith Kamphuis, Jolijn Mijnheer, Adriana 

Lampen & Esther Brinkman 
23 feb.   Alie Niemeyer, Ans Visser, Isa Knipppenberg & 

Maureen Binnendijk  
01 mrt.  Jolien Sloog, Kirsten van Ee, Keisha en Imitha 

Sneller 
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Agenda 
25 jan.  Stamppotbuffet, aanvang 17.00 uur 
27 jan.  Zusterkring, aanvang 19.30 uur 
27 jan.   Bijbel open 
27 jan. - 01 feb. Kerkbalans, ophalen antwoord- 

enveloppen 
01 feb. Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 

uur bij de kerk 
03 feb. College van Kerkrentmeesters (Telavond Actie 

Kerkbalans) 
05 feb.  Kleine Kerkenraad, aanvang 19.45 uur 
10 feb.  Zusterkring, aanvang 19.30 uur 
11 feb.  Bijbelkring 
12 feb.  Verg. van het Consistorie, aanvang 19.45 uur 
12 feb.  Verg. van de Wijkdiaconie, aanvang 19.30 uur 
12 feb.  Seniorencontact in Antenne, 14.30 uur.  
15 feb. ‘Die Jahreszeiten’ van Haydn door Exspecto in 

Grote Kerk. Aanvang 19.30 uur 
19 feb. Verg. College van Kerkrentmeesters, 20.00 uur 
23 feb.  Taizé-viering in Grote Kerk. 19.00 uur 
24 feb.  Zusterkring, aanvang 19.30 uur 
 

Knutselclubs  
 

 
 
Kapel Zuuk - Kerststerren  

Bij de knutselclub in de Kapel in Zuuk hebben wij voor 
het kerstfeest zelf kerststerren gemaakt met tie wraps 
kleerhangers aan elkaar vast gemaakt. Daarna hebben wij 
de lichtjes in de kerstster gedaan en mooi versierd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met het kerstfeest hingen de mooi versierd kerststerren in 
de Kapel. Hier hebben wij een fijn en gezellig kerstfeest 
gevierd. Het was leuk om de kerststerren te maken.  
Op de onderstaande data is er weer knutselclub in de 
Kapel in Zuuk van 19.00 tot 20.00 uur: 
 
10 en 24 jan., 7 en 21 febr., 6 en 20 maart, 3 en 17 april 
 
Groetjes Elin Pleiter 

 

 
 

Knutselclub Upstairs 
Hoi, hoi, wat zijn wij toch trots op jullie. En wat is het 

iedere keer gezellig. Ook zijn jullie enorm creatief. Er 
worden zoveel leuke en mooie dingen gemaakt! 
We hebben een kerstboom van spijkertjes gemaakt, een 
slinger, een kwal en nog veel meer. Bekijk de foto's maar! 
De oudste 2 meisjes hebben een plantenhanger geknoopt. 
Knap hoor! Ook dit jaar is er weer knutselclub!  
Jullie zijn van harte welkom van 18.15 tot 19.00 uur op: 
 
23 jan., 6 en 20 febr., 5 en 19 maart en 2 april.  
 
Groetjes,  
Monique, Jacliene, Elize en Herna

 


