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

 
 

 

Meditatie 
 

Zoeken en/of gevonden worden 
 

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?’  
(Lucas 24: 5b) 

 
Op de eerste dag van de nieuwe week gaan 

enkele vrouwen naar het graf van Jezus. Ze 
zijn op weg om de laatste eer aan Jezus te 
brengen. Nog één keer zullen ze zijn dode 
lichaam verzorgen. Daarna moeten ze Hem 
echt loslaten. Het is over en voorbij. Jezus is 
dood. De dromen zijn vervlogen. En het 
koninkrijk van God lijkt verder weg dan ooit. 
 

Bij het graf aangekomen, raken de vrouwen 
in paniek. De steen is weggerold en het 
lichaam van Jezus is er niet meer. Wat nu? 
Twee engelen helpen de vrouwen op weg. Ze 
stellen een indringende vraag: ‘Waarom zoekt 
u de levende onder de doden?’ Wat kunnen de 
vrouwen zeggen? Zo wordt er toch geen recht 
gedaan aan hun verdriet? Troost voor je 
verdriet kan er alleen zijn wanneer je verdriet 
serieus wordt genomen. 
 
 

 
Maar precies daarom is het de engelen te 

doen. De vrouwen zijn ten onrechte verdrietig. 
Wanneer ze Jezus’ woorden beter begrepen 
hadden dan zouden ze het geweten hebben. 
Jezus moest sterven en uit de dood opstaan. 
Met veel gedachten en nog meer vragen gaan 
de vrouwen terug naar de leerlingen van Jezus 
om te vertellen wat de engelen hen hebben 
verteld. 
 

Het is een indringende vraag die de engelen 
aan de vrouwen stellen: ‘Waarom zoekt u de 
levende onder de doden?’ Waar zoeken wij 
Jezus? Het antwoord op deze vraag valt of 
staat met of je weet waar je het zoeken 
moeten. Soms hebben we geen idee. 
Bemoedigend kan dan deze gedachte zijn van 
de kerkvader Augustinus: 
 

‘Ik heb gezocht, omdat ik al eerder gezocht 
werd; ik heb God op alle mogelijke manieren 
en op alle plaatsen gezocht, echter terwijl ik 
buiten was, was hij al lang binnen in mij. ‘Jullie 
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie’, zegt 
Jezus.’ 
 

Is dit niet voor ons de uitdaging van Pasen? 
Jezus niet zoeken waar hij niet te vinden is. De 
levende vind je niet onder de doden. We zullen 
hem ergens anders moeten zoeken. Jezus 
leeft. Maar ons zoeken is niet eindeloos. 
Voordat wij beginnen met zoeken heeft hij ons 
eerder opgezocht en gevonden. Zo komt 
Jezus, de levende dichtbij, voor iedereen die 
dit wil zien. Dat is geloven in de lijn van Pasen. 
 
Ds. Roberto Buijs 
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Erediensten 
 
Zondag 31 maart – vierde lijdenszondag 
Goede Herderkerk:  10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, doopdienst     (b) 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk:     10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering       
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle 
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. A. van Herk, Hasselt 
                        18.30 uur    Ds. J. Brouwer, Veen 
 
Zondag 7 april – vijfde lijdenszondag 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. R.A. Houtman, Epe, gezinsdienst 
                   m.m.v. Combo Goede Herderkerk 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
            19.00 uur  Ds. A. Priem, Ermelo     
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. C.H. van der Valk, Apeldoorn 
                        18.30 uur    Ds. C.H. van der Valk, Apeldoorn 
 
Zondag 14 april - Palmzondag 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
            19.00 uur  Geen dienst. Zie Grote Kerk    
Regenboogkerk:     10.00 uur  Ds. B. Aalbers 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg 
            19.00 uur  oecumenische meditatieve viering 
                   m.m.v. To You 
Sionskerk:      09.30 uur  Ds. M. van Campen, Ede 
            18.30 uur  Ds. L.M. Jongejan, Ede 
 
Maandag 15 april 
Grote Kerk:        19.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering,  
                   oecumenische gebedswake 
 
Dinsdag 16 april 
Grote Kerk:        19.00 uur  Pastor W. Vroom,  
                   oecumenische gebedswake 
 
Woensdag 17 april 
Grote Kerk:        19.00 uur  Ds. L.J. Versteeg,  
                   oecumenische gebedswake 
 
Donderdag 18 april – Witte Donderdag 
Grote Kerk:        19.00 uur  Ds. G.C. Buijs, oecumenische dienst 
                   met viering van het Heilig Avondmaal 
 
Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag 
Boskamp       10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, Heilig Avondmaal 
Goede Herderkerk:   19.30 uur  Ds. G.C. Buijs, Heilig Avondmaal, (b) 

                  zittende viering              
Grote Kerk:        19.30 uur  Ds. L.J. Versteeg 
Sionskerk:      19.30 uur  Ds. J. Niesing, Kesteren 
 
Zaterdag 20 april – Stille Zaterdag 
Grote Kerk:        21.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering,  
                   oecumenische Paaswake 
 
 
 
 

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 
 Functie Penningmeester 
 is vacant.     

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 
 G. J. Willems, Horthoekerweg 14, 
 8167 LW Oene, tel. 06-53758318 
 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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Zondag 21 april – Eerste Paasdag  
Goede Herderkerk: 10.00 uur Ds. G.C. Buijs      (b) 
         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:         09.20 uur Prop. A.M.K. Peters, Ederveen  
Sionskerk         18.30 uur Ds. J. Mulderij, Wezep 
 
Maandag 22 april – Tweede Paasdag 
Sionskerk         09.30 uur Ds.G.H.Koppelman, Wapenveld 
 
Zondag 28 april  
Goede Herderkerk:   10.00 uur Ds. E.S. Klein Kranenburg, Welsum 
         19.00 uur Geen dienst    
Regenboogkerk:  10.00 uur Ds. A.M. van de Wetering 
Grote Kerk:       10.00 uur Mevr. A.A.J. Schaafsma 
Sionskerk:         09.30 uur Ds. L.C.Talsma, Wapenveld 
                      18.30 uur Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
 

Pastoralia 
 

Wijk ds. Buijs  (sectie 1,2,3 en 4 en Emst/Vaassen) 
 
Bij de diensten 

Op zondag 31 maart zullen enkele jonge kinderen uit het 
midden van de gemeente worden gedoopt. 

De komende weken zijn we met elkaar onderweg naar 
Pasen. Samen mogen we stilstaan bij de weg van Jezus 
naar het kruis en Zijn opstanding. Goede Vrijdag vieren we 
met elkaar het Avondmaal. Feest mag het in de kerk zijn 
op Eerste Paasdag. Geen mooier en groter nieuws voor 
ons dan dat Jezus de levende is. 
 
Geboorte 

Op 4 maart is geboren Gerrina Maria Salomé Wursten, 
dochter van Marco en Marianne (Warande 24, 8162 KA 
Epe). 

Op 5 maart is geboren Philou Kluin, dochter van Dustin 
en Dineke en zusje van Mees (Willem Dreeslaan 5, 8161 
ZS Epe). 

Op 7 maart is geboren Sem Derk Willem Brendeke, 
zoon van Robert en Kirsten en broertje van Nienke en 
Annemijn (Ravenstraat 31A, 8167 NS Oene). 
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst. 
 
Omzien naar elkaar 

Jan Hofmeijer (De Wildkamp 3, 8162 GH Epe) heeft 
onlangs een zware hartoperatie moeten ondergaan. 
Inmiddels is hij weer thuis. Met revalidatie zal hij moeten 
werken aan zijn herstel. 

Roelie Berghorst (St.Cruciusweg 11, 8161 HG Epe) 
heeft moeten vernemen dat ondanks de behandeling van 
de ziekte Hodgekin nu ook  in haar buik kanker is 
aangetroffen. 

Rik Kroes (Hardenbrink 67, 8161 CS Epe) heeft moeten 
horen dat longkanker in een zeer ernstige vorm is 
vastgesteld. 

Jaap en Hennie van den Brink (Neustrinkweg 11, 
8161 TA Epe). De heer Jaap van den Brink is getroffen 
door een zwaar herseninfarct. Mevrouw Hennie van den 
Brink had eerder al door een val haar heup gebroken. 

Ds. Berto Lampen is, zoals bekend, thuis om weer 
vernieuwde energie en kracht op te doen voor zijn werk in 
de gemeente. 

 
 

 
De zieken van de gemeente mogen we opdragen aan 
God. Ons gebed mag zijn dat God nabij is en troost en 
kracht wil schenken. In de duisternis van ons leven mogen 
we vasthouden aan Jezus, het licht van de wereld en ons 
leven. Samen met de zieken mogen we bidden: 
 

U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Wij gedenken Jannie van den Hoek - Westerbroek 

Op 10 februari 2019 is in de leeftijd van 73 jaar 
overleden mevrouw Jannie van den Hoek - Westerbroek. 
Een groot gemis voor haar gezin, haar man, de kinderen 
en kleinkinderen. Samen met haar man Jaap woonde ze 
dicht bij haar kinderen Teus en Harriët en hun 
kleinkinderen. Dat paste heel goed bij haar. Haar gezin 
was haar alles en had ze ook heel graag dichtbij haar. En 
wanneer dat even niet was, bijvoorbeeld door vakantie, 
dan was ze altijd heel bezorgd. Het liefst was Jannie van 
den Hoek in de geborgenheid van haar eigen huis. 
Daar was ze echt thuis. Thuis kon ze haar zorgzaamheid 
goed kwijt. Zorgen dat alles, zoals de tuin met de bloemen, 
netjes en verzorgd was. De dingen moesten op tijd klaar 
zijn. Een belangrijk woord bij dit alles is liefde. De familie 
heeft dan ook op de rouwkaart afgedrukt:’ Liefde overwint 
alles’. Het is de liefde van bijna 54 jaar samen getrouwd 
zijn. Het is de liefde van eindelijk moeder mogen worden 
na heel lang te hebben moeten wachten. Het is de liefde 
van een moeder, die haar diepste geluk vindt in het mogen 
zorgen voor haar twee kinderen: Teus en Harriët. Het is de 
liefde van een oma voor haar kleinkinderen op wie ze heel 
dol was. 
In aansluiting op Paulus’ spreken over geloof, hoop en 
liefde mochten wij ook stilstaan bij de woorden geloof en 
hoop. Geloven was voor Jannie van den Hoek niet altijd 
gemakkelijk. Ze had zo haar vragen. Maar ondanks de 
vragen bleef het geloof en kon het geloof haar ook kracht 
geven. Ze geloofde dat God op een bepaalde manier bij 
haar was. Zeker de laatste periode van ziek zijn en de 
laatste week in het hospice. Met God dichtbij haar is ze zo 
gestorven. 
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Ten slotte mochten we stilstaan bij het woord hoop. Dit in 
aansluiting op de lezing uit Ezechiël 47. We mochten 
benoemen dat God een God van leven is. De dood zal 
uiteindelijk moeten wijken voor het leven dat God schenkt 
en we mogen geloven in leven voorbij de grenzen van de 
dood. Onze geliefden mogen we voor eeuwig geborgen 
weten bij God. 
Jaap, Teus en Harriët, hun partners Caroline en Dennis en 
de kleinkinderen  Lisanne, Stef, Daan en Niels wensen we 
Gods nabijheid, troost en kracht toe. 
 
Bijbelkring 

De volgende keer is op dinsdag 2 april. We lezen dan 
met elkaar 1 Johannes 5. Dit is de laatste gewone 
Bijbelkringavond. Op dinsdag 7 mei sluiten we het seizoen 
af met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang 18.00 uur. 
 
Vanuit de pastorie: lente op de Veluwe 

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, moet ik nog 
twee dagen geduld hebben. Dan is het 21 maart en begint 
officieel de lente. Voor ons, als gezin, een bijzondere lente. 
Onze eerste lente op de Veluwe. Met zoveel natuur om 
ons heen zullen we daar heel veel van gaan merken. Alles 
om ons heen verandert en gaat bloeien en groeien. 
Prachtig dat alles weer mooi groen wordt. Redenen 
genoeg om vaker in het bos of op de heide te vinden te 
zijn. Grote kans dat we de schaapherder met zijn kudde 
tegenkomen. De kudde moet er ook op uit. De herder zal 
regelmatig met zijn kudde de stal verlaten en naar buiten 
gaan. 
Het is wat dit betreft ook prachtig dat we onze gemeente 
de Goede Herderkerk mogen noemen. Een mooie 
verwijzing naar Jezus de Goede Herder, die ons veilig in 
de stal brengt. In de kerk mogen we veilig thuis zijn bij 
God. Maar schapen kunnen niet altijd in de stal blijven. 
Schapen moeten naar buiten toe. Dat geldt ook voor ons 
als gemeente. Als gemeente moeten we naar buiten toe. 
De wereld in. Achter Jezus de Goede Herder aan. Op zoek 
naar andere verloren schapen. De naam van onze kerk 
stelt ons voor een missionaire uitdaging.  
‘Weet je dat de lente komt…’, zingt een kinderlied. Dat is 
prachtig. Maar nog mooier is het dat het lied heeft: ‘Weet je 
dat Jezus leeft…’ Dat is de blijde boodschap voor ons en 
alle andere verloren schapen. Alleen zij horen dat niet 
wanneer wij veilig in de stal blijven. 
 
Ook namens Evelien, Lihle en Tshego gezegende 
Paasdagen. 
 
Ds. Roberto Buijs 
 

Wijk ds. Lampen     (sectie 5, 6 en Oene/Zuuk)  
 
Uit de pastorie 

Heel dankbaar ben ik met al het meeleven met mij en 
met ons als gezin. Het is, ondanks alles, toch heel fijn te 
mogen weten, dat we er niet alleen voorstaan; de 
gebeden, de kaarten, alle blijken van meeleven. Afgelopen 
zondag waren er nog de mooie wensen van de kinderen 
en leiding van de zondagsschool. Het doet me allemaal 
goed! Ondanks dat deze periode me zwaar valt en ik het 
vreselijk vind aan de zijlijn te moeten staan, mag ik 
gelukkig ervaren dat de krachten weer wat terugkomen. Dit 
geeft toch weer moed en hoop! Ondertussen geeft het rust 
dat ds. Buijs en ds. Kolkert zorg dragen voor de gemeente 
en ik bid hen ook de kracht en de inspiratie toe om een 
werktuig in de handen van de Here God te zijn.  

Ten slotte wil ik graag een mooi lentelied met jullie delen:  
Zie ik sterren aan de hemel staan,  
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam van 
een machtig God. 
Zie ik ´s morgens weer de zon opgaan, 
 op het veld de bloemen opengaan, 
is het of de dag mij noemt de naam  
van een machtig God. 
Deze God die aard en hemel schiep  
is dezelfde God die mij eens riep 
Uit het duister tot zijn heerlijk licht,  
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag, 
die zijn liefde aan mij openbaart,  
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart,  
hoe groot is God voor mij!(Hemelhoog 258) 

 
Gods zegen toegewenst voor u en jullie allen!  
Fam. Lampen  
 

Ouderenpastoraat 
 
Overleden 

Op zondag 3 februari jl. overleed in de leeftijd van 78 
jaar Willempje Rozendal-Stegeman, Sint Anthonieweg 4. 
Zij was sinds 21 augustus 2017 weduwe van Berend 
Rozendal, die ook in de nieuwe St. Anthoniehof overleed. 
Gedurende 5 maanden verbleven zij hier samen. Na het 
overlijden van Berend is Willempje er blijven wonen tot 
haar gezondheid haar in de steek begon te laten 
gedurende de laatste paar maanden van het afgelopen 
jaar. Eind december werd zij weer ziek en hiervan knapte 
zij eigenlijk niet meer op en werd haar nierfalen te sterk. 
Tenslotte sliep zij heel rustig in. Alles was tot rust 
gekomen. Het was immers altijd zo onrustig in haar hoofd. 
Zoon Harry en dochter Gertine waren erbij, maar ook haar 
twee jongere zusters Anna en Riekie. Haar dochter Wendy 
kon niet bij het heengaan aanwezig zijn, maar omringde 
met haar trouwe zorg haar moeder al jaren toen deze nog 
leefde, tot het einde aan toe. Geboren op 6 juni 1940 te 
Emst aan de Wiemanstraat ging Willempje na de lagere 
school naar de huishoudschool en vond daarna werk op de 
boerderij van vader en moeder. In 1960 trouwde zij met 
Berend en in 1961verhuisde het jonge paar naar de Anna's 
Hoeve te Tongeren. Inmiddels was zoon Harry geboren en 
op Tongeren werd dochter Wendy in 1966 geboren en 
dochter Gertine in 1970. Willempje was altijd druk bezig op 
de boerderij en met zorgen voor de kinderen, haar man en 
het huishouden. Wat heeft ze veel sokken voor Pa gebreid, 
vertelden de kinderen me. Ook ging ze graag naar de 
vrouwenvereniging. Ze heeft genoten van haar vijf  
kleinkinderen. Nadat de verschrikkingen van de MKZ aan 
de boerderij een einde hadden gemaakt, verhuisde zij met 
haar man naar de Knibbelakker. Tenslotte kwam zij in de 
St. Anthoniehof waar Berend zich toen al even bevond. 
Hier voelde zij zich goed thuis en werd zij liefdevol 
verzorgd. Ook nam zij er deel aan uitjes en schilde zij er 
aardappels. Gedurende haar laatste maanden kon je wel 
merken dat zij met haar einde bezig was. Ze kon dan 
zeggen: 'mensen die op bed komen te liggen gaan dood'. 
Maar ook: 'er is nieuw leven na de dood, dat heeft dominee 
gezegd'. Vandaar dat we er voor kozen als tekst voor de 
prediking te nemen Openbaring 21: 5b, waar God zegt: 
‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw!’  
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Vrijdag 8 februari hielden wij de afscheidsdienst in 
uitvaartcentrum Yarden en aansluitend hebben we haar 
lichaam toevertrouwd aan de aarde op Norelbos, op de 
plek waar het lichaam van Berend al lag. We deden dit 
tijdens het uitspreken van de Geloofsbelijdenis. Het Onze 
Vader wat we daarna baden gaf troost en kracht om van 
de groeve los te komen en het leven weer in te gaan. 
 
Overleden 

Op dinsdag 12 februari jl. overleed in De Boskamp op 
de leeftijd van ruim 86 jaar Hendrika Johanna Joostema- 
van de Mars, Wachtelenberg 1. De dankdienst voor haar 
leven hielden wij op maandag 18 februari jl. in onze Goede 
Herderkerk. Vrijwel alle liederen en melodieën tekende ik 
op uit haar mond op zaterdag 9 februari, toen zij op 
sterven lag in De Boskamp. Omringd door haar man, zoon 
en diens twee zonen vertelde zij mij: 'het is de band der 
liefde die ons bindt, dominee.' Op grond van deze 
uitspraak koos ik voor Kolossenzen 3: 14 als tekst voor de 
prediking:  ‘En doet bij dit alles de liefde aan als band der 
volmaaktheid.’ Het was haar hartelijk verlangen dat de 
liefde van Jezus als een volmaakte band haar man, 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind met elkaar zou 
verbinden, als zij er niet meer zou zijn. Riek, te Epe 
geboren op 15 november 1932, kwam uit een gezin van 3 
kinderen waarvan zij de oudste was. Zij ging naar de 
huishoudschool, want haar vader zei: ‘die deerne moet wat 
in de huishouding kunnen’. Later ging zij werken bij 
verschillende mensen, bijvoorbeeld de Eper 
Gemeentewoning. Inmiddels kreeg zij verkering en 
trouwde zij op 28 maart 1958 met Gerrit Jan Joostema. 
Tijdens dit ruim 60-jarig huwelijk kreeg het echtpaar 2 
kinderen, een meisje en een jongen. Daarna kreeg zij last 
van haar spieren, Myasthenia Gravis, ook wel Myasthenie 
genoemd. Uiteindelijk, na vele ziekenhuisopnames kwam 
zij hier weer bovenop. Hierna echter kreeg zij reuma. Dat 
maakte het er voor haar niet gemakkelijker op. Borstkanker 
volgde met de ziekenhuisopnames, operaties en 
bestralingen. Ook daar mocht zij weer van opknappen. En 
toen kwam het vallen, vertelde de heer Joostema mij. De 
ribben waren gekneusd en zij leed veel pijn gedurende 
haar laatste maanden. Thuiszorg werd ingeschakeld. 
Tenslotte is zij in De Boskamp opgenomen en daar tot het 
einde toe liefderijk verzorgd. Riek was dus bekend met 
veel ziekte in haar leven en haar gezin daardoor ook. 
Alleen met de hulp en de liefde en het geduld wat de Here 
schonk wist het gezin zich er doorheen gedragen. Riek 
had een diep geloof. Bij alle aanvechting in haar leven was 
haar grote liederenkennis haar tot grote troost en 
bemoediging. Zingen vond ze prachtig. Daarvan getuigde 
de dankdienst in ruime mate. Zo hebben we in haar geest 
de Here gedankt voor al Zijn liefde en zorg aan haar 
bewezen. Ook voor Gods zegen die zij mocht doorgeven 
aan haar gezin. Na de dienst hebben wij haar lichaam 
toevertrouwd aan de aarde op Norelbos. Van het geloof 
waarin zij leefde en stierf deden wij belijdenis. Toen we ten 
slotte het Onze Vader baden gingen onze gedachten in het 
bijzonder uit naar de heer Joostema, die nu achterblijft. 
 
Wel en wee 

Mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, is opgenomen in het 
Gelre ziekenhuis te Apeldoorn voor een heupoperatie. Wij 
hopen dat, wanneer u dit leest, zij weer thuis is gekomen. 

Mevr. Stijf-Tiemens, Roggestraat 31 is overgebracht van 
ziekenhuis Deventer naar ‘Zandhove’, Hollewandseweg 17 
te Zwolle, 1e verdieping, afd. Vuurpijl, Kamer 9, om daar te 
revalideren van een herseninfarct.  

Dhr. Logtenberg, Maatkampstraat 18, is van Randerode 
naar De Boskamp gegaan, Albert Schweitzerlaan 25, 
kamer 222. Voorlopig ter observatie. 

Dhr. van de Hel, Fazantstraat 7 Vaassen, bevindt zich 
nog steeds in de Martinushof  te Twello in afwachting van 
plaatsing van een nieuwe hartklep te Nieuwegein. Zijn 
adres in Twello is St. Maartenserf 85, kamer 164. 

Mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11,  heeft dagelijks 
bemoediging nodig om het dagelijks leven in bed vol te 
kunnen houden. 
 
Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. 
Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie 
die tevens getroffen wordt door hun ziekte. Laten we hen 
niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het ook hard 
nodig. Laten wij ook niet vergeten zij 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. Daarvan is er in ieder geval één die 
worstelt met toenemende dementie!  
 
Veranderingen 

Dhr. en mevr. Lokker, Dokter Mijsstraat 9, zijn verhuisd 
naar Bloemendaal, Bloemendaalseweg 134, 2061 SC. Zij 
zijn daarbij overgegaan naar de Protestantse Gemeente 
Bloemendaal en Overveen. 
 
Verantwoording 

Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor de Diaconie / 
Kerk in actie: € 25 (E.); voor het verjaardagsfonds € 5 (L.); 
voor de zondagsschool € 20; voor de kerk € 10 (B.); € 10 
(B.); € 10 (G.); € 10 (G.); € 20 (J.); € 100 (J.); € 10 (R.) en 
€ 10 (W.). Alle gevers hartelijk dank. De Here heeft de 
blijmoedige gever lief. 
 
Ten slotte 

Nu bevinden we ons nog midden in de lijdenstijd. Straks 
mogen we weer Pasen vieren. Als wij deel hebben aan Zijn 
lijden, dan hebben wij ook deel aan Zijn verheerlijking. 
De magistrale kruisoverwinning van Christus is bekroond 
met Zijn Opstanding uit de dood. Nu beschikt Hij vrijuit 
over de heilige schatten die Hij voor ons verwierf met Zijn 
kruisdood. Nu kan Hij de Bruidegom zijn van de 
Bruidsgemeente die Hij vrijkocht met Zijn kostbaar  
lichaam en Zijn dierbare bloed. Halleluja! Amen! 
Met een hartelijk Paasgroet, 
 
ds. E. Kolkert 
 

Van de Diaconie 
 
Paasgroetenactie 2019 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en 
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.  
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een 
nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek 
met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld 
naar aanleiding van de tekst: ´Een nieuw begin ontstaat 
waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg 
van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!’ 
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. 
Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten 
verkrijgen.  
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Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten 
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, 
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat 
het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden 
erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld. 
Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor 
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van 
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het 
doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de 
riem steken.  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op 
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 
 
Namens de diaconie, Ruben Visser 
 

Collecteoverzicht:  
 
31 maart- Kerk in Actie – 40dagentijd / Missionair werk 

Pionieren rond zingevingsvraagstukken 
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen 
van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en 
monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief 
naar manieren om het evangelie met onze medelanders te 
delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit 
moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe 
geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de 
kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende 
wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een 
multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of 
mensen met een andere culturele achtergrond een 
geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk 
ondersteunt startende pioniersplekken.  
Met uw gift maakt u het mede mogelijk dat de komende 
jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan 
om als kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland. 
 
7 april- Kerk in Actie – 40dagentijd / Zending. 

Rwanda 25 jaar na de genocide 
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen 
werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen 
Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor 
haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God 
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te 
brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk 
veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie 
kinderen die hun ouders aan hiv/aids hebben verloren, of 
zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en 
leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande 
moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg 
voor zichzelf en hun gezin. Vandaag collecteren we voor 
deze kwetsbare kinderen en ouders in Rwanda 
 
14 april- Kerk in Actie – 40dagentijd / Jeugdwerk 

Jongeren doorleven het paasverhaal 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel 
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 
nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In 
dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen 
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon 
uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als 
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.  

Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de 
ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie 
was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 
150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Met uw 
gift maakt u het mede mogelijk dat JOP met dit spel 
jongeren rond Pasen bij de kerk kan betrekken. 

19 april- Goede Vrijdag / Bijbels voor Rwanda 
De emeritus predikant Arie Goijert verspreidde tijdens 

reizen naar landen in Oost Afrika 9000 bijbels. Dit deed hij 
met hulp van zijn vrouw Corrie en vier vrouwen uit 
Spakenburg. In Rwanda kreeg hij hulp van een groep van 
elf bijbeluitdelers die de boeken gratis bij zo’n twintig 
christelijke gemeenten in alle uithoeken van Rwanda uit 
hebben gedeeld. Samen met de bijbels werd ook kleding 
voor de allerarmsten meegenomen en aan hen gegeven. 
Emeritus predikant Arie Goijert koopt de bijbels bij het 
Rwandese Bijbelgenootschap in de hoofdstad Kigali. Hij wil 
dit werk graag voortzetten en nog meer bijbels verspreiden 
in Rwanda. Om dit mogelijk te maken heeft hij geld nodig 
om ter plekke de bijbels te kunnen kopen. 

21 april- Vakantieweek Nieuw Hydepark  
Vandaag collecteren we voor onze vakantieweek in 

Nieuw Hydepark, voorheen het Roosevelthuis, het huis dat 
van ons allemaal is. De deuren van Nieuw Hydepark in 
Doorn staan wijd open voor mensen die toe zijn aan een 
welverdiende vakantie. Het gaat om mensen die ziek zijn 
of een beperking hebben waardoor ze niet zelfstandig 
ertussenuit kunnen. De kosten voor deze vakantieweek 
worden grotendeels door de deelnemers zelf betaald en 
waar dit niet mogelijk is door de diaconie. Daarnaast zijn er 
ook andere kosten die de diaconie voor haar rekening 
neemt. We hopen een deel van die kosten te kunnen 
dekken met de opbrengst van deze collecte. De vele 
vrijwilligers die belangeloos meehelpen, maar ook uw 
bijdrage aan deze collecte, maken deze fijne verwenweek 
mogelijk. 

28 april- Mappa Mondo, Wezep 
Mappa Mondo is een huis voor ernstig chronisch zieke 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet 
meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die 
nergens anders terecht kunnen, omdat ze geen ouders of 
verzorgers hebben, of omdat ouders of verzorgers de zorg 
niet aan kunnen. Maar ook kinderen die tijdelijke opvang 
nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. 
Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo 
gewoon mogelijk leven.  
Er staan in Nederland drie Mappa Mondo huizen, in 
Wezep, in Rijswijk Zuid-Holland en in Waalre. De huizen 
bestaan uit twee geschakelde woningen waarin acht tot 
tien kinderen kunnen verblijven. De huizen staan midden in 
de samenleving, maar bevinden zich toch in een groene 
omgeving. In Mappa Mondo worden de kinderen dag en 
nacht met alle zorg omringd. Zo is er continu een 
verpleegkundige aanwezig en zijn er pedagogisch 
medewerkers werkzaam, die het kind begeleiden in zijn of 
haar ontwikkeling. Voor de gewone, dagelijkse zorg is er 
een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij halen met 
hun diverse achtergronden het normale leven in huis. En 
normaal, huiselijk, dat is de sfeer, die Mappa Mondo wil 
uitademen. Wij collecteren voor het Mappa Mondo in 
Wezep. 
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Melkbussen bij de uitgang: 
Gedurende de 40dagentijd wil de diaconie ook dit jaar 

extra aandacht schenken aan een project. We hebben dit 
jaar weer gekozen voor een regionaal project, namelijk de 
stichting Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde & omg. De 
Voedselbank wil een bijdrage leveren aan het verhelpen 
van de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel. 
De voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede 
leven wekelijks aan voedselpakketten. De gehele 
organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. Ondanks dat 
is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere 
noodzakelijke uitgaven om deze noodhulp voorziening 
mogelijk te maken. De Voedselbank heeft ook een website 
waar meer informatie te vinden is: 
http://voedselbankvaassen.nl/  
 
Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten en op 
Biddag (14 maart):  

Maart: Leger des Heils 
Zie voor informatie de vorige kerkbladen 

April:  Stichting de rode beer - Heerde 
In het tweede kwartaal is de diaconiecollecte tijdens de 
avonddiensten bestemd voor Stichting de rode beer. 
Stichting de rode beer is een vakantiehuis in Heerde op de 
Veluwe voor mensen met een beperking en hun 
familie/begeleiding. Een gedeelte van hun website: ‘Als je 
zorgt voor iemand met een beperking, of je ervaart zelf een 
beperking, dan moet het vakantiemoment een moment zijn 
van onbezorgd genieten. Juist op je vakantieplek heb je 
die faciliteiten nodig waardoor je samen optimaal kunt 
genieten en (intensieve) zorg goed uitgevoerd kan 
worden. En dat is onze droom die werkelijkheid is 
geworden.’ 
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. Een 
hartelijke groet namens de diaconie, Riet de Graaf 
 

 
Heer, 
 
Wijs ons wegen 
om samen in verzet te komen 
tegen de waanzin van de laaiende haat. 
Maak ons sterk voor een samenleving 
van licht en leven, met kansen en recht voor 
iedereen. 
Niet gericht op zelfbehoud, 
niet op eigen waarheid of eigen recht, 
maar op elkaar. 
Want daartoe roept u ons 
al vanaf het begin, 
vanaf onze eerste val. 
 
Leer ons mensen om elkaar te vinden 
en de handen ineen te slaan, 
over de muren van geloof en cultuur heen. 
Boven het naïeve en destructieve denken 
in dwang en wraak en weerwraak uit. 
Zoals u het ons in Christus leert. 
Amen. 
 
Feije Duim 
Uit Medemens 5 van Kerk in Actie  

 
 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
01 apr Dhr. H. van den Belt 
 Glorialaan 11, 8162 VD Epe 94 jaar 
02 apr Dhr. H. Prijs 
 Hoofdstraat 184, 8162 AS Epe 85 jaar 
07 apr Dhr. G. Dokter 
 Zuukerweg 90, 8161 XR Epe 83 jaar 
10 apr Mevr. H. Wichers-van Beek 
 Alb. Schweitzerlaan 115, 8162 DW Epe 86 jaar 
11 apr Mevr. W. Sneller-Knippenberg 
 Alb. Schweitzerlaan 33, 8162 DT Epe 101 jaar 
20 apr Mevr. J.W. Stofbergen-Heezen 
 Scheperstraat 75, 8162 WR Epe 80 jaar 
21 apr Dhr. J.S. Verhoeff 
 Beekweide 35, 8162 XP Epe 92 jaar 
22 apr Dhr. J.H. Vos 
 Vlijtweg 6, 8161 CD Epe 80 jaar 
27 apr Dhr. R.P.G.J. Jonker 
 Alb. Schweitzerlaan 25-K8, 8162 DS Epe 80 jaar 
28 apr Mevrouw G.W. Pasman-Bloem 
 Hullandstraat 20, 8166 AS Emst 91 jaar 
02 mei Mevrouw M. van den Berg-Tromp 
 Neustrinkweg 14 8161 TA Epe 84 jaar 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, 
geef dit dan tijdig door aan de scriba! 
 

Van de ZWO-commissie 
 
 
project 2018/2019: 
Hulp aan straatkinderen in Colombia 
 

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín 
groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt 
getekend door armoede, geweld, verslavingen of 
drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat en dreigen in 
de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting 
Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie kunnen 
Jongeren die een opleiding volgen begeleiding krijgen.  
Een van de activiteiten van de Stichting Medellín is de 
straatkinderenkrant waar Carito aan heeft deelgenomen.  
Carito is de tweede van vijf 
kinderen. Op haar elfde jaar nam 
ze de taken van haar moeder 
Donaira in huis over. Carito komt 
uit de wijk Santo Domingo. Al op 
jonge leeftijd experimenteerde ze 
met drugs. Als 15-jarige kwam ze 
terecht in het tehuis Miraflores, 
waar ze weer tot zichzelf kwam. 
Toen ze zich daarna aanmeldde 
bij de straatkinderenkrant Entendámonos, leerde ze een 
heel andere kant van zichzelf kennen. Ze hield met veel 
plezier interviews en schreef een strip die vol met grappen 
zat. Ze toonde altijd enthousiasme en deed flink haar best. 
Haar verhalen kenmerkten zich door intelligente 
conclusies. Op 16-jarige leeftijd verliet Carito het tehuis 
weer. Ze bleef wel betrokken bij Entendámonos.  
De situatie thuis blijft moeilijk. Haar moeder werkt zes 
dagen per week buitenshuis als schoonmaakster.  
Haar salaris is niet genoeg om vijf kinderen van te kunnen 
onderhouden.  
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Daarom besloot Carito te gaan werken als 
schoonmaakster in een groot bedrijf. Ze moest 
nachtdiensten draaien van 6 uur ’s avonds tot 6 uur ’s 
morgens. Doordat haar werk niet te combineren was met 
andere activiteiten, heeft ze de middelbare school zonder 
diploma verlaten.         (wordt vervolgd) 
 
Stamppotbuffet 2019 

Het stamppotbuffet (eind januari) heeft € 320,00 
opgebracht. De opbrengst is voor het ZWO project 
‘Straatkinderen in Colombia’. 
De ZWO bedankt de diaconie, de vrijwilligers  en vooral 
Hillie Stenfert voor het organiseren en uitvoeren hiervan.  
 
Rommelmarkt 2019 
Bij de jaarlijkse rommelmarkt staat ook dit jaar weer de 
gereedschapskraam waarvan de opbrengst  voor het ZWO 
project is. 
Als u nog wat voor deze kraam heeft  (bijvoorbeeld omdat 
u gaat verhuizen) lever dit dan in tijdens de 
inzamelzaterdag. Ook andere ijzerwaren zoals  
bijvoorbeeld moeren, schroeven en scharnieren  zijn 
natuurlijk van harte welkom. 
Gerrit  Zwarts 
 
ZWO-plantenmarkt 11 mei 

Zet de datum alvast in je agenda: 12 mei is het 
Moederdag en op 11 mei kun je bij de Grote Kerk terecht 
voor de jaarlijkse plantenmarkt, georganiseerd door de 
ZWO-commissie. Nadere gegevens volgen t.z.t.. 
We doen hierbij weer een beroep op onze gemeenteleden 
met groene vingers. Zij zorgen elk jaar weer voor een 
substantieel deel van de opbrengst door de verkoop van 
zelfgekweekte exoten en andere producten van 
maandenlang vertroetelen en water geven op het juiste 
moment.  
Ook dit jaar wordt de markt bij de Grote Kerk gehouden. 
We zijn heel dankbaar voor de gastvrijheid, want de 
gunstige locatie stimuleert de verkoop. Behalve de 
gevraagde zelfgekweekte planten verkopen we ook het 
reguliere perkgoed, oliebollen en producten van de 
talententent. Er zullen ook nog wat boeken te koop zijn. 
 
Henk Posthouwer, ZWO-commissie Regenboogkerk 

             
      Open Doors/zendingsproject 2019  

 (de collectebussen achterin in de kerk) 
 
 
 

Bemoedigende radioboodschappen van christenen in 
het Westen bereiken de christenen in Noord-Korea. Ze zijn 
er door bemoedigd en geraakt. 
Open Doors verzorgt wekelijks verschillende christelijke 
radioprogramma’s in het Koreaans. De uitzendingen zijn ‘s 
nachts omdat dat het veiligste moment voor Noord-
Koreanen is om naar de radio te luisteren. In het land 
vertrouwen buren elkaar niet en worden mensen beloond 
als ze christenen betrappen op christelijke activiteiten. 
 
Vanwege de grote sociale controle kunnen christenen 
elkaar bijna niet bezoeken en bemoedigen. Met de radio-
uitzendingen via Trans World Radio (TWR) en Far East 
Broadcasting Company (FEBC) en het heimelijk 
verspreiden van Bijbels en christelijke materialen helpt 
Open Doors de kerk in het onderwijzen van gelovigen. 

(wordt vervolgd) 
 

Jubilea – gefeliciteerd! 
 
40 jaar  
06 apr. 2019  Echtpaar Koetsier-Bruggeman 
       Vlijtweg 5, 8161 CC Epe 
12 apr. 2019  Echtpaar Bensink-Tiemens 
       Diepenweg 6, 8161 CT Epe 
 
60 jaar 
02 mei 2019  Echtpaar Dokter-Kwint 
       Zuukerweg 90, 8161 XR Epe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ 

De meeste toezeggingsformulieren zijn inmiddels 
binnen, enkele ontbreken nog. Wellicht was u tijdens de 
actie Kerkbalans meerdere keren niet thuis of op vakantie 
toen onze lopers bij u aan de deur kwamen om de 
antwoordenvelop op te halen? Ook kan het zijn dat u het 
formulier nog niet had ingevuld en deze later in zou 
leveren, maar is het er niet van gekomen.  
Daarom willen wij u in de gelegenheid stellen alsnog te 
reageren. 
 U kunt de antwoordenvelop afgeven aan een 

kerkrentmeester of kerkenraadslid. 
 U kunt contact met mij opnemen: tel. 0578-641299, 

email rudipannekoek@wxs.nl, dan kan ik het ophalen. 
 U kunt uw reactie retourneren aan: Goede Herderkerk 
 t.a.v. R. Pannekoek, Enkweg 2, 8162 VW Epe 
 U kunt uw bijdrage overmaken op 

NL18 RABO 0317 5720 08 o.v.v. kerkelijke bijdrage 
2019.  

 
Met vriendelijke groet, namens het College van 
Kerkrentmeesters, Rudi Pannekoek 
 
Giften 
Via mw. Dijkhof      € 10 
Via mw. Hup       € 20 
Via mw. Beuzekom     €   5 
Via mw. Brummel     € 20 
Via mw. Visser-Riphagen  € 10 
Via mw. Van Eerde     € 10 
Via mw. Dijkhof      € 20 
Via mw. Zweers     € 20 
 
Verjaardagfonds 
oktober 2018     € 347,10 
november 2018    € 394,74 
december 2018     € 512,65 
januari 2019     € 280,35 

Het volgende nummer verschijnt 
2 mei 2019, liefst per e-mail naar 

redactieghk@gmail.com  
 t/m 23 april 2019 (uiterlijk)  

bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe.  
 

De hierna volgende verschijningsdata zijn:  
13 juni en 25 juli 2019 

Uiterste kopijdata daarbij 4 juni en 16 juli 2019 
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Overzicht van de collecten over de maand januari 2019 

  
datum 

morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie 

  
 bestemming 

2e collecte 
groot onderhoud 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

6-jan morgen 254,83 Evang. Begeleidingscentrum 't Harde 193,71 198,93 
3-jan morgen 193,00 Kruimelschaar 161,20 173,85 

20-jan morgen 219,20 Kerk in actie, Oecumene 192,30 209,35 
27-jan morgen 241,86 Kerk in actie, Jeugdwerk Jop 207,49 228,50 

  totaal 908,89   754,70 810,63 
 

Overzicht van de collecten over de maand februari 2019 

  
datum 

morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie 

  
 bestemming 

2e collecte 
groot onderhoud 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

3-feb morgen 246,25 Kerk in Actie, Werelddiaconaat 200,05 195,91 
  avond 56,35 Leger des Heils 45,10  

10-feb morgen 200,90 Gevangenenzorg Nederland 169,64 181,70 
  avond 79,35 Leger des Heils 73,90  

17-feb morgen 254,45 Kerk in Actie, Noodhulp 224,92 225,70 
  avond 54,20 Leger des Heils 53,05  

24-feb morgen 261,45 
ZWO-project, Hulp aan straatkinderen in 
Colombia 190,45 189,60 

     zangdienst 211,20  
  totaal 1.152,95   1.168,31 792,91 
 

 
 

PAASCOLLECTE 2019 
 

“U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer”. 

 
Na een periode van inkeer en bezinning is het nu 
Pasen, feest van een nieuw begin! Jezus leert ons dat 
we steeds een nieuwe start kunnen maken en Zijn 
liefde kunnen delen met anderen. 
Als gemeente mogen we deze boodschap van hoop 
verder brengen. Dit doen we in de zondagse vieringen 
en door allerlei activiteiten door de week te 
organiseren. We willen er zijn voor elkaar en omzien 
naar mensen die het moeilijk hebben. 
Om dit te kunnen blijven doen is naast liefde en 
aandacht voor elkaar, ook geld nodig. Geef aan de 
Paascollecte, maak uw gift over met de acceptgirokaart 
die bij de Goede Herderklank is gevoegd, of geef via 
internetbankieren.   
Uw bijdrage besteden we zorgvuldig aan al die 
waardevolle activiteiten die in onze gemeente 
plaatsvinden. 
We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Herman Dijkhof 
 
 

 

Van de Kerkenraad 
 
Uit de vergadering van de Grote kerkenraad van 
13 februari 2019 valt het volgende te melden : 
 Mededelingen. De belijdeniscatechese van ds. Buijs 
start op 14 maart 2019. 
Er is een uitnodiging ontvangen van de Classis Veluwe 
voor een Ontmoetingsavond van de Ring Hattem op 
21 maart 2019 om 19.30 uur in de herv. kerk van Emst. 
Op 23 mei 2019 (aanvang 20.00 uur) wordt in de Goede 
Herderkerk een avond gehouden over pastoraat voor 
predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerk(st)ers en  
Ouderenbezoek(st)ers. 
 Verkiezing Moderamen voor 2019. De vergadering ging 
unaniem akkoord met benoeming van de volgende 
personen in het Moderamen voor 2019: ds. Buijs, 
ds. Lampen, de heer C. Kamphuis (namens de 
ouderlingen), de heer D. van Rijsten (namens de 
wijkdiaconie), de heer J.F. van Mossel (namens het 
College van kerkrentmeesters, tevens voorzitter), de heer 
A. van de Burgt, scriba. 
 Het doven van de Paaskaars op Goede vrijdag. De 
kerkenraad gaat na overleg met de predikanten unaniem 
akkoord met de bevestiging van het besluit van 11 februari 
2015. De paaskaars blijft branden op Goede Vrijdag. 
Redengevend is dat de kruisiging van onze Heiland op 
Goede Vrijdag niet los te koppelen is van de opstanding 
van onze Heer op 1e Paasdag. Het Licht van Gods Liefde 
schijnt ook op Goede Vrijdag. Na het einde van de dienst 
zullen we de kerk in alle stilte (dus ook zonder orgelspel) 
verlaten. 
 Activiteitenplan en begroting 2019 Raad van kerken 
Epe. De vergadering kan instemmen met het 
Activiteitenplan en de begroting voor 2019. 
 Jeugdzaken. De Jeugdruimte Upstairs is keurig 
opgeknapt.  
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Na de ochtenddienst van 17 maart kan de gemeente deze 
mooie ruimte bewonderen en daar koffiedrinken. 
De heer Van Rijsten meldt dat door de zondagsschool-
kinderen de ‘kerkjes’ zijn ingeleverd, en dat er een bedrag 
van ca. € 250,00 is ingezameld tijdens de Actie 
Kerkbalans. De bedoeling is dat met het opgehaalde geld 
een leuke activiteit voor de ouderen gedaan zal worden. 
 Vacatures kerkenraad >> zie hieronder. 
 Consistorie (Ouderlingenberaad). Er is een onderzoek 
gedaan naar de werkdruk voor de sectie-ouderlingen. Het 
resultaat wordt binnenkort in het Moderamen besproken. 
Ook wordt nagedacht over ouderenpastoraat (ouderling) 
speciaal voor de Zorginstellingen (De Boskamp, 
Klaarbeek, Antoniehof etc.).  
Op 21 februari 2019 en 28 maart 2019 zijn er weer 
kennismakings-/ontmoetingsavonden met ds. Buijs en zijn 
vrouw voor de secties 3 en 4. De avond voor sectie 2 werd 
goed bezocht, er waren ca. 60 personen aanwezig. 
 Wijkdiaconie. Mevr. G. Kooiman zal het jeugddiaconaat 
van de heer Van Rijsten overnemen. 
Gedurende de 40-dagentijd (vanaf 10 maart 2019) zal de 
Melkbussenactie weer plaatsvinden ten behoeve van de 
Voedselbank Epe e.o. 
 Kerkrentmeesterlijke zaken. Er lopen op dit moment drie 
grote projecten : ICT(en website), onderhoud orgel en 
reparatie kerkklokken.  
De Actie Kerkbalans 2019 heeft het mooie bedrag van ca. 
€ 154.000,00 opgebracht. Dit is 3,7 % meer dan verleden 
jaar.  
Er is voor print- en liturgiewerkzaamheden een nieuwe 
printer aangeschaft. Voor de verschillende 
werkzaamheden is er een codering.  
Aandacht wordt gevraagd om oudere stukken te laten 
archiveren. 
 
Vacatures kerkenraad 

Inmiddels is het volgende bekend geworden en 
afgekondigd : Dankbaar en blij kan de kerkenraad u 
meedelen dat de heer Egbert Vrieling het ambt van diaken 
en mevrouw Ina de Graaf-Mulder het ambt van ouderling 
hebben aanvaard. Er staan nu nog twee vacatures open 
voor ouderling-kerkrentmeester. De kerkrentmeesters 
zorgen voor de middelen en de mogelijkheden om samen 
gemeente te kunnen zijn, en om diensten en ontmoetingen 
te houden in een mooi kerkgebouw. Daar zijn we met 
elkaar verantwoordelijk voor!  

Een ambt in de kerk is een geschenk van God!  
Zo’n geschenk kunt u toch niet weigeren? 

 
A. van de Burgt, scriba 
 

Gemeentevaria 
 
Paasgroet 2019 

Dit jaar brengen de kinderen van de zondagsschool 
weer de paasgroet aan langdurig zieken en oudere 
gemeenteleden. De mensen die bezocht worden krijgen 
bericht (81 jaar en ouder). We zingen enkele liedjes en 
vertellen over het Paasfeest. 
 

We komen dit jaar op zaterdagmiddag 20 april  a.s. 
tussen 15.30 en 17.00 uur. 

 
Vriendelijke groet, leiding en bestuur zondagsschool 
 
 

‘Wat is de paasgroet eigenlijk?’ 
Nieuwe gemeenteleden, jonge gezinnen weten soms niet 
wat het inhoudt om de paasgroet te brengen. De 
zondagsschool organiseert dit, neemt een liturgie en een 
bloemetje mee. 
Door de kinderen zelf zijn de bloemenkaartjes gemaakt. 
Het is erg fijn dat kinderen meedoen om de paasgroet te 
brengen; zo breng je jong en oud samen en deel je het 
belangrijke van het Paasfeest; Opstanding van Jezus onze 
Heer. 
Kinderen kunnen dit op kinderlijke manier overbrengen. 
Het is prachtig om te zien hoeveel blijdschap het brengt 
voor de oudere gemeenteleden. 
Uw kinderen worden ingedeeld in groepjes. We hopen dat 
alle kinderen van de zondagsschool meedoen, want we 
gaan veel mensen bezoeken. Ook vriendjes en 
vriendinnetjes zijn van harte welkom.  
Aanmelden kan bij Eva Brinkman via 
zondagsschool@goedeherderkerkepe.nl voor 17 april. 
Graag ook vermelden of er vriendjes en vriendinnetjes 
meekomen en of u in de gelegenheid bent om mee te 
rijden. Hartelijk dank. 
 
Epe zingt op zondag 

Wat was het een fijne zangavond op 
20 januari jl. Een ander concept dan 
we gewend zijn, want deze keer ging 
het om liederen die door uzelf waren 
aangegeven. Een lied dat een speciale 
betekenis voor u of uw familie heeft. 
Ontroerend om te horen om welke 
reden juist dit lied voor u zo speciaal is. 
Heeft u deze avond gemist of wilt u weer een mooie 
zangavond meebeleven? Dan kan dat op zondagavond 
19 mei a.s. Het wordt dan weer een zangavond rondom 
een thema met liederen uit diverse bundels. In elk geval 
wordt het weer fijn, want we hebben een vaste groep 
enthousiaste zangers. Maar hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Iedereen is van harte welkom. En o ja, de manier 
van invullen van de vorige zangavond was op verzoek. Als 
u ideeën hebt voor de zangavond of vragen erover dan 
horen wij dat graag van u. Zo wordt de zangavond steeds 
meer van, met en voor elkaar. Reageren kan op 
epezingtopzondag@gmail.com  
Noteer voor dit moment alvast de datum voor de volgende 
keer in uw agenda: 19 mei. 
 
De zangcommissie 
 
Seniorencontact 

Na de interessante uitleg over osteopathie door de heer 
Beekman, verwachten we op 10 april alles te weten te 
komen over de beroemde Faberge eieren.Onze gast is 
dan mevrouw Hannie Kempink. 
Als afsluiting van het seizoen volgt het reisje op 8 mei. 
Vertrek om 13.00 uur en terugkomst om 20.30 uur, beide 
bij de Regenboogkerk. Kosten € 45. 

Programma: 
Zingen in het kerkje in Hoenderloo. Naar het Kijk- & 
Luistermuseum in Bennekom. Eerst een kopje koffie en 
daarna vertelt een gids over oude muziekinstrumenten en 
laat deze ook horen. Ook is er een textielcollectie. Tijdens 
de uitleg kunt u zitten. Hierna gaan we een pannenkoek 
eten in de prachtig in de bossen gelegen en sfeervolle 
Panorama Hoeve dichtbij Bennekom. 
 
Opgeven kan bij Martha Pronk, tel. 0578-615254 
of marthapronk@hotmail.nl 
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Uitstapje Zusterkring 30 april 
Het is al bijna weer zover. Op dinsdag 30 april 2019 

hopen wij weer op stap te gaan. We rijden via Zalkerbroek 
naar Urk. Daar gaan we met het passagiersschip 
‘de Zuiderzee’ langs de kust van Urk varen. Aan boord 
gaan we genieten van de koffietafel. 
’s Middags brengen we een bezoekje  aan het 
Tulpeninformatiecentrum. Traditiegetrouw sluiten we af 
met een diner in Ens. Ongeveer 19.30 uur hopen we terug 
te zijn in Epe. 
De kosten zijn € 70. Er is nog plaats in de bus.  
Voor informatie en eventuele opgave kunt u Dikkie Gort 
(641517} of Hennie Riphagen(615661) bellen. U bent van 
harte welkom! 
 
Liturgiecommissie 

Er zijn, zoals u inmiddels bekend is, enkele 
gemeenteleden bereid gevonden om liturgieën te maken 
voor rouw-/trouw- en bijzondere diensten. 
Deze liturgiecommissie bestaat uit drie personen: mevrouw 
Yvonne Kooge, de heren Marcel Hillige en Egbert Vrieling, 
en is 1 maart 2019 gestart. 
Indien u voor een dienst een liturgie wilt laten maken dan 
kan dat indien u die tijdig (liefst een week voor de dienst, 
met uitzondering van rouwdiensten) aanlevert aan de 
liturgiecommissie via het speciaal daarvoor gemaakte  
e-mailadres lithurgie@goedeherderkerkepe.nl. 
NB: altijd ‘EPE’ erbij zetten, anders komen de gegevens in 
Hoogeveen terecht!! 
 

Stille week 2019 
 
Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe 

Op Palmzondag 14 april begint de cyclus van 
kerkdiensten in de Stille week voor Pasen. 
’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische 
meditatieve viering worden gehouden. 
Het koor ‘To You’, onder leiding van Henk van der Maten 
zal het Passie-oratorium ‘Harvest of Sorrow’ van Joseph 
M. Martin ten gehore brengen met instrumentale 
begeleiding op piano, Henk van der Maten, synthesizer, 
Willem Veldkamp en dwarsfluit, Willeke van den Bosch. De 
koorzang wordt afgewisseld met Bijbellezingen.  
De dienst begint om 19.00 uur. Bij de uitgang wordt een 
collecte gehouden. 

Op maandag, dinsdag en woensdag (15, 16 en 17 
april) worden oecumenische Gebedswaken gehouden in 
de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De 
gebedswake is een meditatief moment in de Stille week 
met Bijbellezingen, liederen en gebed. De voorgangers zijn 
resp. ds. A.M. van de Wetering, pastor W. Vroom en ds. 
L.J. Versteeg. 

Op Witte Donderdag (18 april) is de gezamenlijke 
viering in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. In deze dienst 
volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het 
avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met 
elkaar te delen.  
De voorganger in deze dienst is ds. G.C. Buijs. 
Na de Witte Donderdag viering wordt in de Grote Kerk 
vanaf 20.30 uur de televisieproductie van de ‘Passion’ live 
geprojecteerd op een groot scherm. 

De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op 
Stille Zaterdag (20 april) in de Grote Kerk, aanvang 
21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in 
de vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht 
en het licht dat we aan elkaar doorgeven. Na de 

Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop 
en na de verkondiging over de nieuwe morgen en het open 
graf gaan we met het Licht de wereld in. 
De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering. 
 

Bijbelleesrooster 
 
Do 28 mrt. 2 Tim. 4:1-8 Enkel waarheid  
Vr 29 mrt. 2 Tim. 4:9-22 Concrete opdrachten 
Za 30 mrt. Lev. 4:1-12 Schuld(on)bewust 
Zo 31 mrt. Lev. 4:13-21 Groepsverantwoordelijkheid 
Ma 1 apr. Lev. 4:22-26 Leiders niet boven de wet 
Di 2 apr. Lev. 4:27-35 Vergeving is niet goedkoop 
Wo 3 apr. Lev. 5:1-13 Wegkijken is strafbaar 
Do 4 apr. Lev. 5:14-26 Boetebeleid 
Vr 5 apr. Lev. 6:1-6 Het vuur blijft branden 
Za 6 apr. Lev. 6:7-11 Voedsel voor priesters 
Zo 7 apr. Psalm 59 Gebed om bevrijding 
Ma 8 apr. Hosea 1:1-9 Getrouwd met een ontrouwe 
Di 9 apr. Hosea 2:1-9 Trouw, ondanks ontrouw 
Wo 10 apr. Hosea 2:10-25 Gekrenkte liefde 
Do 11 apr. Hosea 3:1-5 Voorbeeldig 
Vr 12 apr. Hosea 4:1-11 Al die ellende is geen toeval 
Za 13 apr. Hosea 4:12-19 Van kwaad tot erger 
Zo 14 apr. Luc. 19:29-48 Benedictus 
Ma 15 apr. Hosea 5:1-7 Valstrikken 
Di 16 apr. Hosea 5:8-15 Gevolg van foute keuzes 
Wo 17 apr. Luc. 22:1-13 Voorbereidingen 
Do 18 apr. Luc. 22:14-65 Tafelgesprekken 
Vr 19 apr. Luc. 22:66-23:56 Genade door onrecht 
Za 20 apr. Hosea 6:1-3 Lied van hoop 
Zo 21 apr. Luc. 24:1-12 Zondagsactiviteit 
Ma 22 apr. Luc. 24:13-35 Uitleg 
Di 23 apr. Luc. 24:36-53 Feest van herkenning 
Wo 24 apr. Psalm 56 Help! 
Do 25 apr. Lev. 6:12-16 Gebroken brood 
Vr 26 apr. Lev. 6:17-23 Heilige maaltijd 
Za 27 apr. Psalm 61 Lang leve de koning 
Zo 28 apr. Lev. 7:1-10 Herstelwerkzaamheden 
Ma 29 apr. Lev. 7:11-27 Let op vet 
Di 30 apr. Lev. 7:28-38 Priesterloon 
Wo 1 mei Psalm 144 Geluk voor het volk 
Do 2 mei Hooglied 1:1-7 Verlangen 
Vr 3 mei Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 
Za 4 mei Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 
 

Agenda 
 
01 apr.  Zusterkring, 19.30 uur 
02 apr.  Bijbelkring, 20.00 uur 
03 apr.  Vergadering van de Wijkdiaconie, 19.30 uur  
03 apr.  Vergadering van het Consistorie, 19.45 uur 
07 apr.  Paasgroetactie (na de kerkdienst) 
10 apr.  Verg. van de Kleine kerkenraad, 19.45 uur 
10 apr.  Seniorencontact in Antenne, 14.30 uur 
12 en 13 apr.  Rommel- en boekenmarkt  
15 apr.  Zusterkring, 19.30 uur 
20 apr.  Rondbrengen Paasgroet door de zondagsschool 
29 april  Zusterkring, 19.30 uur 
30 apr.  Uitstapje Zusterkring 
01 mei  Vergadering van de Wijkdiaconie, 19.30 uur  
04 mei  Inzameling rommelmarkt tussen 08.30 – 10.30  
  uur bij de kerk 
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Rooster kinderoppas 
 

(Contactpersoon: Jeannet Sneller,tel. 611670) 
 
07 apr. Dreesje Visser, Riet & Hanneke de Graaf & 

Sayenne Brinkman 
14 apr. Josien Riphagen, Mariet & Isa Knippenberg & 

Maureen Binnendijk 
21 apr. Judith Kamphuis, Jeannet, Keisha & Imitha Sneller   
28 apr. Heidi van Essen, Bettine & Daan Binnendijk & 

Joshuel Keizer 
05 mei Bianca Reurink, Klazina & Lisa Reurink & Lynn 

Kieskamp  
 

Ledenmutaties 
 

(bijgewerkt t/m 14 maart 2019) 
Verhuisd 
Familie J.H. Witteveen-Vos 
 van Tongerenseweg 9, 8162 PL Epe 
 naar Hoofdstraat 96-B, 8162 AM Epe  
Familie A. Borst-Dekker 
 van Borgstuk 14, 8162 JP Epe 
 naar Klimtuin 115, 8162 ZW Epe 
 
Overgeschreven 
Familie W.C. Lokker-Vink 
 van  Dokter Mijsstraat 9, 8162 GK Epe 
 naar Bloemendaalseweg 134, 2061 SC Bloemendaal 
 
Uitgeschreven 
Mevr. M.J. Leurink-Broekhuis 

Korte Enkweg 7, 8162 VJ Epe 
Dhr. R.J. Peiman 

Eikelkamp 69, 8162 ZK Epe 
 
Overleden 
06 februari 2019 Dhr. J.W. Dokter 
 gewoond hebbend Roggestraat 43, 8162 WW Epe 
10 februari 2019 Mevr. J.G. van den Hoek-Westerbroek 
 gewoond hebbend Haverkampsweg 21, 8161 VR Epe 
12 februari 2019 Mevr. H.J. Joostema-van de Mars 
 gewoond hebbend Wachtelenbergweg 1, 8162 XC Epe  
 

Varia 
 
Lezing van Dr. Wim Dekker, maandag 8 april 2019 

Dit seizoen heeft de studie- en gesprekskring o.l.v. 
Sjoerd Muller van de Regenboogkerk het boek 
‘Verbonden  en Vervreemd’ van Dr. Wim Dekker 
besproken. In dit boek beschrijft hij de kernpunten van wat 
wij als christenen geloven. Daarbij laat hij zich leiden door 
een van de eerste zendelingen, Paulus. Dekker wil 

bijdragen aan de bezinning: waarom 
is het christelijk geloof zo belangrijk 
dat we het steeds weer willen delen 
met anderen. 
Dr. Wim Dekker was predikant in 
verschillende plaatsen en werkte 
sinds 1998 bij de IZB, vereniging 
voor Zending in Nederland  
Op maandag 8 april 2019 bent u 

welkom in gebouw Antenne. Vanaf 19.00 uur staan thee of 
koffie klaar en om 19.30 uur zal Dr. Dekker ingaan op 
vragen, die de afgelopen maanden in de gesprekskring 
naar voren gekomen zijn. Daarnaast is er volop 
gelegenheid met elkaar in te gaan op vragen rondom 
missionair kerk-zijn in een seculiere maatschappij. De 
deelname aan de avond is gratis en duurt tot 21.30 uur. 
Hartelijk uitgenodigd! 
 
Ds. Sjoerd Muller 

 
Paasviering PCOB 

Dinsdag 16 april 2019 
Op dinsdag 16 april a.s. is de paasviering van de 

PCOB afdeling Epe, Emst en Oene. 
Op deze bijeenkomst is Ds. A.M. van de Wetering 
uitgenodigd. Zij verzorgt de begeleiding en meditatie aan 
de hand van een liturgie. In het tweede deel van de 
middag zal de video ‘Pasen met de Zandloper’ worden 
vertoond. Zandloperkunstenaar Gert van der Vijver tekent 
het lijdensverhaal van Jezus met muzikale ondersteuning. 
Deze middag wordt gehouden in verzorgingshuis ‘De 
Boskamp’. Aanvang 14.15 uur. 
Leden en niet leden zijn van harte welkom. 
 
STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE 
 
Orgelconcert Jos Maters 
Donderdag 25 april 2019, aanvang 20.00 uur 

Jos Maters (1997) is zo’n organist die past in ons 
streven om jonge veelbelovende organisten ook een kans 
te geven in onze orgelconcertseries. Hij studeert orgel aan 
het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Theo 
Jellema en Erwin Wiersinga en klavecimbel bij Johan 
Hofmann. Hij heeft masterclasses gevolgd bij 
gerenommeerde organisten als Michel Bouvard, Wolfgang 
Zerer en Paolo Crivellaro. In 2017 
won hij de tweede prijs bij het 
Ambitus Concours. In 2018 deed 
Jos mee aan de internationale 
zomeracademie in Haarlem, waar 
hij les kreeg van onder andere 
Olivier Latry, Ben van Oosten, 
Reitze Smits, en Menno van Delft. 
Jos is als organist verbonden aan 
de Zuiderkerk in Bunschoten en de 
Bethlehemkerk in Hilversum. 
Op ons verzoek heeft Jos Maters zijn programma op de 
viering van Koningsdag ingericht. 
 
Koffieconcert Wilhelminavereniging 
Zaterdag 27 april 2019, aanvang 10.15 uur 

De jaarlijkse Koningsdag traditie in de Grote Kerk Epe 
van het koffieconcert, gevolgd door de orgelbespeling met 
afsluitend het zingen van het volkslied het Wilhelmus, 
wordt in 2019 in een nieuwe samenwerkingsvorm 
voortgezet. 
Op het koffieconcert zingen De Mannen (onderdeel van de 
vereniging van zangkoren Music 4 All uit Heerde) onder 
leiding van Marten van der Worp, afgewisseld met twee 
(korte) orgelbespelingen op het Meere-orgel door Herman 
Dalhuisen en Ane Mulder. We sluiten het koffieconcert 
feestelijk af met het samen zingen van het Wilhelmus. We 
hopen zo met elkaar een mooie nieuwe dorpstraditie te 
kunnen bouwen in ons eigen Epe. 
Hartelijk welkom allemaal en met muzikale groet, 
namens de Stichting Meere-orgel Epe, 
Herman Dalhuisen en Ane Mulder 


