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

 
 
 

26e jaargang nr. 10 – 10 oktober 2019 
 
 

Meditatie 
 

In Marc. 1:16 t/m 20 en Marc. 2:13 en 14 roept 
Jezus Simon, Andreas, Jakobus, Johannes en 
Levi tot Zijn discipelen. Wat een bijzondere 
ontmoeting moet dat voor hen geweest zijn! Ze 
zijn gewoon aan het werk, en ineens staat Jezus 
bij hen en zegt: “Volg Mij!”. Ze laten alles en 
iedereen in de steek en volgen Jezus.  

******* 
Als ik daar over nadenk, zo`n bijzondere 

ontmoeting met Jezus, dan weet ik niet of ik in 
staat zou zijn om mijn werk, mijn gezin(familie) 
zomaar op te geven en Jezus te volgen. Dat je 
echt alles opgeeft voor Jezus! Zou u, zou jij, dat 
kunnen? Jezus terstond volgen in je dagelijks 
leven, in je gezin, op je werk, in de kerk?! Ik denk 
dat het heel bijzonder is als de Here Jezus u 
opzoekt en dat u hem gaat ontmoeten.  

******* 
Weet u wat zo mooi is aan die ontmoeting van 

Jezus en de discipelen? Jezus kwam bij hen 
toen ze gewoon aan het werk waren. Hij wil ons 
ontmoeten zoals we zijn, in ons dagelijks leven.  
 

Zingt een lied niet: “Hij kwam bij ons heel 
gewoon, als Mensenzoon !” Maar zult u zich 
misschien afvragen: “Waarom zou Jezus mij 
opzoeken, mij willen ontmoeten, en waarom zou 
ik Hem volgen?”  

******* 
Dát maakt de ontmoeting zo bijzonder!  

Hij zoekt ons op met zijn Liefde! Hij wil ons  
ontmoeten omdat Hij ons liefheeft: Want zo lief 
heeft God ons, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft! Daarom, en daarom alleen, zoekt Jezus u 
op en wil Hij u ontmoeten! Is dat niet bijzonder? 
Een God die u en jou opzoekt en wil ontmoeten 
omdat Hij je liefheeft zoals je bent, en tot je zegt 
“Volg Mij”! Wat is het gevolg van zo`n ont-
moeting met Jezus? Moet ik dan alles opgeven 
zoals de discipelen?  

******* 
Weet u wat het geheim hiervan is? Dat alles 

wat u opgeeft voor Hem, Hij u dubbel en dwars 
teruggeeft (Matth. 19:27-30). Zijn Liefde is zo 
groot dat Hij alles geeft, wat Hij van u vraagt, en 
vergoedt wat u opgeeft! Wat houdt u tegen om 
die Heiland te ontmoeten en te volgen?  

Nel Benschop verwoordde de ontmoeting met 
haar Heer en Heiland in haar bundel ”Een vlinder 
van God” als volgt:  
 

Er is een vreugde, die te groot voor woorden 
  een uitweg vindt in woordenloos gebed; 
  een stroom van dank, die buiten alle boorden 
  mijn levensakker onder water zet. 
  Er is een rust, die niemand kan verstoren 
  en een geloof dat mij geen mens ontneemt 
  de zekerheid, dat ik bij U mag horen, 
  dat niets ter wereld mij van U vervreemdt. 
  Er is een haven, waar ik kan landen, 
  een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht, 
  een havenlicht, dat altijd hel blijft branden 
  een ster, die schittert aan een zwarte lucht. 
  Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven, 
  gij kent mijn zorgen, vóór ik ze U zeg: 
  Ik weet mij door Uw engelen omgeven, 
  en kom U tegen, Heer, op elke weg. 
 
A. van de Burgt, scriba 
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Erediensten 
 

Vanaf 1 september 2019 worden ALLE ochtenddiensten en bijzondere 
avonddiensten (2e zondagavonddienst) gebeamerd! 
 
Zondag 13 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. H.A. lopende viering 
            19.00 uur  Ds. A. Priem. Praisedienst m.m.v. 
                   “Living Letter” uit Wapenveld 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering. H.A. 
            19.00 uur  Bijzondere avonddienst in de GHK  
De Boskamp:     15.00 uur  Ds. G.C. Buijs, H.A.  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Prop. A.M.K. Peters, Ederveen 
                                 18.30 uur   Ds. J. Belder, Hartskamp 
 
Zondag 20 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen 
            19.00 uur  Zangdienst. ”Epe zingt op Zondag” 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf 
                                 18.30 uur   Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld 
 
Zondag 27 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
            19.00 uur  Taizé-viering in de Grote Kerk! 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. A. Schaafsma     
            19.00 uur  Taizé-viering, uitgaande van de  

                    Raad van Kerken (zie pag. 10) 
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. A.D. Goijert, Nijkerk 
                                 18.30 uur   Prop. T.J. Lucas, IJsselmuiden 
 

Zondag 3 november 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
            19.00 uur  Gez. avonddienst in de Regenboogkerk 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. A. van Herk, Hasselt 
                                 18.30 uur   Ds. A. Goedvree, Uddel 
 

Woensdag 6 november – Dankdag voor gewas en arbeid 
Regenboogkerk   19.30 uur  Ds. S.H. Muller      
Sionskerk:          14.30 uur    Ds. A.J. Post, ‘t Harde 
                                 18.30 uur   Ds. J. Mulderij, Wezep 
 
Zondag 10 november 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. Kerk-School- en Oogst- 
                   dienst m.m.v. het Combo-GHK 
            19.00 uur  Gez. avonddienst in de Regenboogkerk 
Regenboogkerk   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Ds. B. Heslinga. Ontmoetingsdienst 
                   m.m.v. het gospelkoor Alemet uit Oene 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J.K.M. Gerling, Wapenveld 
                                 18.30 uur   Ds. J. Belder, Hartskamp 
 

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

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

 Giften/Verjaardagsfonds e.d.: 
 NL84 RABO 0317 5034 05  
Kerkradio 
 Contactpersoon: H.E. Pleiter, 
 Gelriaweg 17, 8161 RK  Epe 
 tel. 0578-679391. Bijdragen naar: 
 NL06 RABO 0317 5728 06  
   Alle bovenstaande betalingen 
 t.n.v. ‘Goede Herderkerk te Epe’ 
 
Penningmeester wijkdiaconie 
 Gert Willems, Libel 9, 8162 XM  Epe, 
 tel. 06-53758318. Bankrekeningnummer: 
 NL89 RABO 0317 5272 74  
 t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe 
ZWO Goede Herderkerk Epe 
 NL42 INGB 0003 6389 95  
Kosteres 
 W. Schreurs-Kluin, 
 Haverkampsweg 14, 8161 VN Epe  
 tel. 06-51233034 (ook reserv. zalen) 
Organisten 
 Johan Smit, 06-25096757 
 coördinator/contactpersoon organisten 
 johansmit_92@hotmail.com 
 Marijn de Jong,  038-4602071 of 
 06-23363424  technisch beheer 
 mdejong@gebruiktebladmuziek.nl 
Redactie Goede Herderklank 
 Piet Pronk en Adrie Koedoot 
Inleveradres kopij 
 P.J. Pronk, Wildkansel 17, 
 8162 KC Epe, tel. 0578-615254 
 e-mail: redactieghk@gmail.com 
Bezorging kerkblad (in sept./okt. 2019) 

O. Hofenk, tel. 0578-613751 
e-mail: o.hofenk@hetnet.nl 

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

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91 
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Zondag 17 november 
G. Herderkerk:  10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. Dopen 
       19.00 uur  Ds. D. van Meulen, Epe 
Regenboogk.  10.00 uur  Ds. S.H. Muller  
Grote Kerk: 10.00 uur  Mevr. ds. M. Visch- 

  de Bruin, A’doorn     
Sionskerk:     09.30 uur  Ds. D. Dekker, Putten 

                      18.30 uur  Ds. H.J.T. Lubbers,  
                                           IJsselmuiden 
 

Pastoralia 
 

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

De komende weken wil ik vanaf zondag 6 oktober tij-
dens de diensten met elkaar steeds stilstaan bij een 
gedeelte uit het Bijbelboek Ruth. Van de levensweg van 
Ruth en haar keuze voor de God van Israël kunnen we 
veel leren voor de invulling van ons eigen leven en het 
geloven in God. 

Zondag 13 oktober is voor onze gemeente een speciale 
zondag, omdat we dan met elkaar het Avondmaal vieren.   

Op zondag 10 november mogen we een school 
verwelkomen in onze gemeente voor de kerk- en 
schooldienst. 
 
Geboren 

Op 19 september is geboren Thomas, zoon van Wijnand 
en Linda van den Brandhof en het broertje van Mathijs, 
Edine, Rianne en Robbin (Bloemendaalseweg 5, 8166 JX 
Emst) Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
  
Overleden 

Op 30 september 2019 is overleden in de leeftijd van 
68 jaar dhr. Rik Kroes. Een in memoriam zal opgenomen 
worden in het volgende kerkblad.   
We bidden zijn vrouw Bep, de kinderen en kleinkinderen 
Gods nabijheid en kracht toe.  
Correspondentieadres: Hardenbrink 67, 8161 CS Epe. 
 
Omzien naar elkaar 

Dhr. Jan Smallegoor (Tongerenseweg 53, 8162 PL Epe) 
is herstellende van een zeer zware operatie.  

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe) 
ondergaat momenteel een chemokuur, die heel zwaar is en 
daardoor ook heel veel van haar vraagt. 
 

We weten dat veel mensen in onze gemeente worstelen 
met ziekte, ouderdom, beperkingen, verdriet en eenzaam-
heid. We mogen geloven dat al onze zorgen, vragen, 
moeite en pijn bij God bekend zijn. Ook dan wil God nabij 
zijn. We mogen daarom bidden; voor onszelf of voor 
anderen. Huib Oosterhuis dichtte in lied 221 vers 1 en 3 
deze indringende woorden: 
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Bijbelkring 

De Bijbelkring start op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur 
in de Goede Herderkerk. 
 
Giften 

Ontvangen voor de kerk 1x  € 20,00. Hartelijk dank! 
 
Vanuit de pastorie – Meer van de Heilige Geest 

In het vorige kerkblad was een prachtig katern 
ingevoegd. De diverse activiteiten voor het komende 
winterseizoen worden daarin uitvoerig beschreven. Voor 
iedereen zit er wel wat bij.  

Dus pak ook het vorige kerkblad er nog eens bij en 
vergeet vooral niet je op te geven. Voor het groeien in je 
geloof kunnen juist deze activiteiten heel waardevol zijn. 
Eten doe je immers ook niet alleen op zondag. 

Eén cursus wil ik hier speciaal noemen. Dat is de 
cursus: Kom Heilige Geest, vernieuw Uw kerk, vernieuw 
ons leven. Deze cursus wordt gegeven wanneer alle 
activiteiten gestopt zijn. Iedereen kan dus meedoen. En 
dat is dan weer precies de bedoeling. 
Samen leren over de Heilige Geest rondom Pinksteren lijkt 
me voor de gemeente en voor ons persoonlijk geloof heel 
waardevol. 

Belangrijk is daarbij te benadrukken dat we de Heilige 
Geest nodig hebben voor elk facet van ons geloofsleven. 
Voor ons enthousiasme en onze vragen. Voor ons zoeken 
en vinden. Voor onze vruchten en onze gaven. Daarom 
moeten we niet te snel denken dat het niet bij jou past om 
over de Heilige Geest na te denken. 

Meer nog dan nadenken mogen we vooral bidden om de 
Heilige Geest. Een gebed dat voor mij altijd heel waardevol 
is, wil ik hieronder weergeven. Ik bid het soms wanneer ik 
begin met de preekvoorbereiding of wanneer ik het moeilijk 
vind om zelf woorden te vinden om te bidden. 

 
 
Kom, Heilige Geest  
wanneer het me niet meer kan schelen,  
wanneer het genoeg is geweest,  
wanneer alles lijkt tegen te gaan,  
wanneer ik me terugplooi op mezelf,  
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,  
kom dan, Heilige Geest. 
Wanneer ik bergen wil verzeten,  
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,  
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,  
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,  
kom dan, Heilige Geest. 
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,  
wil troosten en de woorden niet ken,  
wil helpen en niet weet hoe,  
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,  
kom dan, Heilige Geest. 

 
Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego 
 
Ds. Roberto Buijs 
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Wijk ds. Lampen  (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk) 
 
Bij de diensten 

In de ochtenddienst van 20 oktober gaan we verder met 
de geschiedenis van Abraham. Heel verschillende 
berichten komen hem ter ore in Genesis 18. Aan de ene 
kant wordt hem aangezegd dat hij en zijn vrouw Sara hun 
zoon Izak zullen mogen verwelkomen. Eindelijk zal de 
beloofde zoon geboren worden! Maar hierna hoort 
Abraham van de komende vernietiging van Sodom en 
Gomorra en daar woont zijn neef Lot. Abrahams reactie op 
dit nieuws is een aanhoudende voorbede.  

Op zondag 3 november lezen we uit Genesis 22 over 
het offer van Izak. Een prekenserie over Abraham kan niet 
zonder deze ingrijpende geschiedenis met als uitkomst dat 
de Here zelf zal voorzien in een offerlam! Dit is een blijde 
boodschap die 4000 jaar later nog steeds mag zorgen voor 
verwondering en aanbidding!  
 
Meeleven met de zieken 

Jaap van den Brink (Neustrinkweg 11) is verhuisd naar 
de Boskamp. Het is jammer dat hij niet naar huis kon 
terugkeren, maar gelukkig verblijft hij nu wel dicht bij zijn 
vrouw Hennie. We bidden hen beiden, ook in deze nieuwe 
situatie,  Gods zegen, troost en nabijheid toe.  

Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God onze Vader, want wij zijn van Hem.  
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,  
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,  
slechts leven op de adem van zijn stem. (Ps.103:5) 

 
Conditie ds. Lampen/ uit de pastorie 

Het lijkt me goed om u hierbij op de hoogte te brengen 
van mijn gezondheidssituatie.  

Vanwege oververmoeidheid heb ik me in januari ziek 
moeten melden en heb ik een paar maanden niet kunnen 
werken. Daarna herstelde ik deels maar helaas ben ik nog 
steeds niet voor 50 % werkzaam. Mijn energie is beperkt 
en ik ben erg gevoelig voor drukte en met name 
geluidsprikkels. Dit leidt ertoe, dat ik zulke situaties dan 
ook zoveel mogelijk mijd of maar kort bijwoon, 
uitgezonderd de erediensten waarin ik voorga.  

Aangezien de weg van herstel nu wel erg lang duurt, ga 
ik op aanraden van de bedrijfsarts en de revalidatiearts, 
opnieuw revalideren. Dit zal plaatsvinden in revalidatie-
centrum Vogellanden in Zwolle. Ik hoop dat dit komende 
traject zal zorgen voor een verbetering van mijn conditie en 
verder zal helpen een goed zicht te krijgen op mijn 
belastbaarheid. Ondertussen probeer ik in beperkte mate 
mijn taken gewoon te kunnen blijven uitvoeren en ben ik 
de komende tijd voor 10 uur werkzaam in onze gemeente. 
U mag me dus gerust benaderen in pastorale nood of 
andere situaties. Daarnaast werk ik gelukkig samen met 
ds. Buijs en ds. Kolkert, die als er teveel op mijn bordje 
komt, me kunnen bijstaan.   
 
Ten slotte ben ik dankbaar dat het verder met ons als 
gezin goed mag gaan. We mogen de vele zegeningen 
tellen die ons uit de hand van de Here ten deel vallen!  
Een hartelijke groet van ons vieren,  
 
Fam. B. Lampen 
 

Ouderenpastoraat 
 
Wel en wee 

-Mevr. Boerman, Marktplein 10, appartement 20, is na 
een val, met een hersenbloeding opgenomen in het 
IsalaZH te Zwolle op de Brain Care Unit V4, afd. 2,  

kamer 19. Zij zal zeer waarschijnlijk eerst geopereerd 
moeten worden voordat gezocht wordt naar een plaats ter 
revalidatie. 

-Mevr. Brouwer, Kuipersweg 38, heeft te horen 
gekregen dat zij een niet te genezen vorm van buikkanker 
heeft met uitzaaiingen. Zij moet zich gaan voorbereiden op 
het heengaan. Zij hoopt zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, al gaat het nu toch wel achteruit. 

-Mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, mag van vooruit-
gang spreken, al wil het met de pols nog niet zo lukken. 

 -Mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11, weet zich mede 
door onze gebeden gesterkt om een leven op 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 
of vrienden die tevens getroffen worden door die ziekte. 
Laten we in onze voorbede ook hen niet vergeten. Zij 
hebben Gods bijstand ook hard nodig.  
Laten we 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.  
 
Ten slotte 

Ja, u kunt aan de lengte van mijn bijdrage aan dit 
kerkblad wel merken dat ik de maand september niet 
aanwezig ben geweest. Maar gelukkig is er niemand 
overleden tijdens mijn afwezigheid. Ook zijn er deze keer 
geen veranderingen te melden in de zin van verhuizingen 
en dergelijke. En een verantwoording van de giften 
ontbreekt omdat ik natuurlijk geen giften kon ontvangen 
tijdens mijn vakantie. 

Het was een goede en ontspannende periode. Ik heb 
mijn oudste zus weer mogen ontmoeten en mogen 
genieten van Gods prachtige natuur. En nu zie ik er weer 
naar uit u te ontmoeten. In de vakantie merkte ik wel dat ik 
wat minder goed in mijn kleren pas dan voorheen. Er 
moeten eigenlijk wel een paar pondjes af wil ik geen 
compleet nieuwe garderobe aan moeten schaffen. Wilt u 
me daar een beetje bij helpen? Ik kan namelijk zo slecht 
nee zeggen tegen een koekje o.i.d. bij het zwarte bakje 
koffie. Ik vind dat alles ook veel te lekker. Maar ik vertrouw 
op uw hulp. 

Heel veel dank voor uw gebeden voor mij tijdens mijn 
vakantie. God ging met mij mee. Met hartelijke groet, 
 
Ds. E. Kolkert 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
19 okt.   Dhr. J. Pijl 
    Ganskamer 22, 8162JG Epe     81 jaar 
24 okt.   Mevr. S. Visch-van Noorel 
    De Lindehove 22, 8161 EB Epe    88 jaar 
31 okt.   Dhr. J. van Wijk 
    Marktplein 10 (21), 8161 EE Epe    83 jaar 
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31 okt.   Mevr. A. Huisman-Dikboom 
    Quickbornlaan 16, 8162 ES Epe    88 jaar 
03 nov.  Mevr. G. Roelofs-van Hartskamp 
    St. Catharinaweg 19, 8161 VT Epe   83 jaar  
04 nov.   Mevr. J. Junte-Tellegen  
    Lutuliweg 14, 8161 DN Epe      91 jaar 
08 nov.   Mevr. J.G. Schut 
    Beekweide, 91, 8162 XN Epe     93 jaar 
14 nov   Mevr. J.H. Berkhoff-Kasteel 
    De Lindehove 43, 8161 EC Epe    80 jaar 
16 nov   Dhr. J.T.W. Jansonius 
    B. van Walsemlaan 27, 8162 GC Epe  85 jaar 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van uw naam, 
geef dit dan tijdig door aan de scriba. 
 

Van de Diaconie 
 
Collecteoverzicht: 
 
13 oktober  Kerk in Actie  

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia 
In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel  
gemakkelĳk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. 
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een 
ander spoor. 

In één van de gevaarlĳkste wĳken is een kookschool 
gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding 
tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich 
zowel ex-FARC-soldaten als slachtoffers van het 
gewapend conflict in Colombia. Door samen een 
opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met 
elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bĳ 
aan het belangrĳke proces van vrede en verzoening. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 
het werk voor jongeren in Colombia en andere wereld 
diaconale projecten. 

 

20 oktober Dorcas  
Hulp & Ontwikkeling 

Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het 
prachtige potentieel in ieder mens. Deze organisatie ziet 
een wereld vol unieke mensen, die leven onder 
uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig 
tegelijk. De medewerkers van Dorcas weten dat niet ieder 
mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. 

Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is. 
En worden levens van mensen gered wanneer die worden 
bedreigd. Daarom creëert Dorcas kansen in situaties die 
kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die 
uitzichtloos lijken. Daarom worden mensen overeind 
geholpen als ze gevallen zijn. En wordt perspectief 
geboden voor de allerarmsten. Degenen die ongezien zijn 
worden gezien. 

Dat wordt vanuit Nederland gedaan, ver over onze 
landsgrenzen. Dorcas wil daar zijn waar het nodig is. Nooit 
vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als 
effectief instrument om levens van mensen te raken.  
Met uw bijdrage helpt u de mensen achter Dorcas hun 
werk te doen voor de allerarmsten waar ook ter wereld. 
 
27 oktober Stichting INLIA  

Hulp aan asielzoekers in nood  
Stichting INLIA is opgericht:om kerken te ondersteunen 
met onder meer advies en deskundigheidsbevordering,  
om asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk te 
ondersteunen, hen te bemiddelen naar medische zorg of 
hen te helpen om een nieuw toekomstperspectief te 
realiseren (hier dan wel in het eigen land of een derde land 
waar zij veilig heen kunnen) 
INLIA  heeft meerdere projecten die zowel landelijk als 
internationaal hun diensten verlenen ten behoeve van, 
zoals deze stichting het noemt, de vreemdelingen in onze 
poorten. 
Met zo’n 120 mensen waaronder 35 beroepskrachten en 
vrijwilligers wordt op veel terreinen hulp geboden aan 
asielzoekers in nood. Hiervoor is natuurlijk geld, veel geld, 
nodig. Met uw steun helpt u de mensen van INLIA om het 
leven van asielzoekers te verbeteren. 
 
3 november Kerk in Actie  

Betrokken predikanten opleiden. 
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar 
predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme 
en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit 
aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief 
goed theologisch onderwijs.  
Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle 
bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding 
is veel aandacht voor onderwerpen zoals hiv/aids, man-
vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedsel-
veiligheid, klimaatverandering.  

 
Beurzen voor 25 theologiestudenten 

Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, 
van negen verschillende kerkgenootschappen.  
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van  
25 theologiestudenten. Zambiaanse kerken waar de 
studenten stagelopen, bieden hen reiskosten en een 
bijdrage in hun levensonderhoud aan.  
De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook 
steeds vaker vrouwen theologie. 
 
 
 

 
Barmhartigheid, daar schuilt het woord erbarmen, 
een medeleven diep vanuit het hart, 
gevoel voor andermans verdriet en smart, 
waardoor wij mensen wensen te omarmen. 
 
Omarmend ongelukkigen verwarmen, 
empatisch, invoelend, -gedeelde smart-. 
Die, door het noodlot troosteloos getart, 
voorzien van een warm hart, zo werkt erbarmen. 
 
Een ieder weet van die Samaritaan, 
waar men het ware wonder zag van liefde, 
zijn bloedend hart dat zag zijn vijand aan, 
 
alsof het ging om een van zijn geliefden. 
De Heer wil graag dat ook wij zijn begaan, 
het liefste nog met iemand die ons griefde. 
 

(Priscilla 
Laneuze) 
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6 november dankdag 
Stichting Schuilplaats, Veenendaal 

Van september t/m december zijn de avondcollectes 
bestemd voor Stichting Schuilplaats. Deze begeleidt 
mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg 
helpen om nieuw perspectief te zien. De Stichting zet haar 
vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te 
begeleiden in de psychosociale problemen. Stichting 
Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulp-
verleningsorganisatie. De stichting heeft diverse locaties in 
het land. De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen 
vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. Het doel van de 
stichting is het verlenen van hulp aan personen die in 
psychosociale nood verkeren.  

De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt 
in de christelijke identiteit van de stichting. In dat licht is de 
hulpverlening van een andere orde dan bij andere 
hulpverlenende organisaties. Stichting Schuilplaats is 
hiervoor afhankelijk van donaties en giften.  
 

10 november Kerk in Actie  
Steun voor kleine kerkgemeenschappen. 

In 'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben 
thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. 
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present 
te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de 
leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de 
dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door 
burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een 
voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor 
dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er 
zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende 
menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te 
zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig 
en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Met uw 
financiële bijdrage helpt u mee om dorpskerken levendige 
vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?' 
 
Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:  
oktober- december: St. Schuilplaats, Veenendaal 
Zie voor informatie over de Stichting Schuilplaats 
hierboven bij collecte 6 november Dankdag 
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Een groet namens de diaconie, 
Ruben Visser 

 
Nieuw Hydepark Doorn 

 

 
 

 
 

Vakantieweek Nieuw Hydepark 2020 
De Diaconale Werkgroep Nieuw Hydepark van de 
Hervormde gemeente Epe organiseert al voor de 39ste 
keer een vakantieweek in het Nieuw Hydepark in Doorn.  
De vakantieweek vindt plaats van 1 t/m 8  februari 2020 en 
is bedoeld voor ouderen en voor mensen die niet in staat 
zijn zelfstandig met vakantie te gaan, zoals mensen met 
fysieke beperkingen, personen met een zwakke gezond-
heid, ouderen die veel hulp nodig hebben en personen met 
een streng dieet.  
Iedere keer weer zijn de deelnemers bijzonder enthousiast 
na zo’n week te hebben doorgebracht in een fijne en 
ontspannen sfeer. De uitstekende verzorging in Nieuw 
Hydepark is altijd weer een feest voor onze deelnemers. 
Door de aard van de doelgroep is er veel begeleiding en 
hulp nodig. Deze wordt gegeven door een groep van ca. 
30 vrijwilligers.  
De kosten voor deze compleet verzorgde vakantieweek 
bedragen Є 695,-- p.p. exclusief de annulerings-
verzekering. Daarvoor moet u zelf zorgen. In bijzondere 
gevallen verlenen de diaconieën financiële hulp. De prijs 
hoeft daarom geen belemmering te zijn om zich aan te 
melden. U kunt zich voor deelname aanmelden bij: 
• Diny van Norel, Schotakker 47, 8162 JD Epe      
      tel: 0578-615238 
• Anneke van Lohuizen, Van Riebeeckstraat 8, 8171 GV  
                        Vaassen  tel: 06-12207111 
• Brigitte Zitman, e-mailadres brigittezitman@outlook.com 
      tel: 06-23439854 
Wij hopen weer op een geslaagde vakantieweek. 
De werkgroep Nieuw Hydepark 
 

Jam/honing/wijnactie 2019 t.b.v. vakantieweek in 
het Nieuw Hydepark te Doorn 

Het is weer najaar, tijd voor onze jaarlijkse jam/honing 
en wijnactie t.b.v. de vakantieweek in het Nieuw Hydepark.  
Hierboven vindt u meer informatie over het aanmelden 
voor deze vakantieweek. 

De kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf 
betaald. Daarnaast zijn er ook kosten die de diaconie voor 
haar rekening neemt.  We hopen dan ook een deel van die 
kosten te dekken met de opbrengst van deze 
jam/honing/wijnactie. 

We hebben weer jam van uitstekende kwaliteit en heer-
lijke Biopharma-honing. Verder zijn er diverse rode, rosé 
en witte wijnen te koop in verschillende soorten en prijzen. 

In september zijn bij een kerkdienst de bestelformulieren 
uitgereikt. Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u het 
formulier aanvragen bij Johan Beumer, telefoon 0578-
662064 of via de mail: johanbeumer65@gmail.com.  

De ingevulde formulieren kunt u tot 20 oktober a.s. 
deponeren in een bus in de hal van de kerk. U kunt het 
formulier ook opsturen naar Johan Beumer, 
Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe. 

In november worden de bestellingen bezorgd. Precies 
op tijd om in de gezellige decembermaand van een goed 
glas wijn te genieten! 

Dit is een actie van de Centrale Diaconie Hervormde 
gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de Samen op Weg 
gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde kerk en 
de Tabernakelkerk. Tevens wordt deze jam/honing en 
wijnactie mede ondersteund door de Hervormde gemeente 
te Welsum. U helpt ons toch ook?? 
 
Johan Beumer 
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Van de ZWO-commissie 
 

Project ZWO-Epe 
2019-2020  
 

Kerken geven kinderen een toekomst 
in Moldavië. 

 

Voor het bovengenoemd project is € 625,00 aan 
giften ontvangen. 
Tijdens de Culturele markt zijn er weer oliebollen 
verkocht: de opbrengst  was € 505,00 
 
Heel dankbaar!! 
 

Kerken geven kinderen een toekomst 
in Moldavië 
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, 
verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen 
opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer 
per week na schooltijd open. In de centra komen 
per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. 
Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen 
aan allerlei activiteiten.  
Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen 
opgroeien, zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in 
hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed 
onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. 
Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, 
opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in 
staat om goede beslissingen te nemen en zelf een 
stabiel gezin te stichten. De kans is groot dat ook hun 
kinderen uiteindelijk in dezelfde misère moeten 
opgroeien. Youth for Christ wil dit voorkomen en 
kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat 
ze in staat zijn om te werken aan een beter leven 
voor zichzelf. 
 

 

Herfststukkenverkoop 
zaterdag 12 oktober van 10.30 tot 14.30 uur 
bij de Grote Kerk in Epe 
 
De jaarlijkse verkoop van herfstbloemstukken van de 
gezamenlijke ZWO’s wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 12 oktober.  De opbrengst is bestemd voor 
het project van de gezamenlijke ZWO-commissies 
van de Goede Herderkerk, Regenboogkerk en  Grote 
Kerk in Epe.  
 
Wij voeren dit jaar actie voor dagcentra voor kinderen 
in kerken in Moldavië.  
De kerken en Youth for Christ hebben de handen 
ineengeslagen en willen de kinderen een betere 
toekomst geven. De kinderen worden opgevangen in 
naschoolse opvang die ingericht is in de kerken. Hier 
krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een 
gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 
 
De leden van de bloemengroepen van de Goede 
Herderkerk en de Grote Kerk maken weer mooie 
herfststukken. Behalve herfststukken zijn er allerlei 
leuke, zelfgemaakte artikelen van de Talententent te 
koop. De verkoop vindt plaats bij de Grote Kerk aan 
de Hoofdstraat in Epe van 10.30 tot 14.30 uur.   
Wij hopen op goed weer en veel kopers, zodat er een 
mooi bedrag overgemaakt kan worden naar ons 
project in Moldavië.   
En kom vooral op tijd, want op=op.  
Tot ziens op 12 oktober! 
 
Germa Steert 
 
 

 
 
PROJECT OPEN DOORS/ NOORD-KOREA 
(Zendingsbussen bij de uitgang) 

Noord-Korea:  land met weinig christenen. 
Soms komen kinderen er zelf achter dat hun ouders 
gelovig zijn. Ook dan is het  oppassen geblazen. 

‘Ik wist dat mijn ouders anders waren. Iedereen 
noemde hen ’communistische’ ouders, omdat zij 
zorgden voor de zieken, de armen en de mensen in 
nood’, zei Lee Joh Chan. 

 ‘s Avonds  lazen zij uit een geheim boek dat ik niet 
mocht lezen. Ze fluisterden de woorden en ik wist dat 
het hun bron van wijsheid was. Ik wist ook dat als ik 
hier ooit met iemand over zou praten, onze familie uit 
de weg geruimd zou worden. Een dilemma, omdat 
mij werd geleerd dat ik trouw moest zijn aan het 
regime en dat wat mijn ouders deden, echt niet 
mocht.’                                          (wordt vervolgd) 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Overzicht van de collecten over de maand augustus 2019 

datum  
morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie bestemming  

2e collecte 
groot onderhoud 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

04 aug. morgen 240,22 Christenen voor Israël 194,15  201,15  
11 aug. morgen 187,90 Kerk in Actie - werelddiaconaat 154,75  173,00  

18 aug. morgen 279,32 St. San Lucas Peru 173,02  187,00  
25 aug. morgen 245,80 Sidney and Friends 241,95  217,49  

      

 totaal 953,24   763,87  778,64  

Gift juni 
Een oud-gemeentelid heeft via de bank € 1000,-- 
gegeven met als omschrijving: "Gift t.b.v. het orgel en 
andere investeringen." Onze hartelijke dank! 
 
Giften juli/aug. 
via mevr. Geurtsen              €    10,00 
via mevr. Dalhuisen             €      30,00 
via mevr. Brummel              €    10,00 
via mevr. Hup                      €       5,00 
 
Voor alle giften onze hartelijke dank!! Met vriendelijke 
groeten,  Anja van Triest  
 

Oproep 
Oproep vrijwilligers schoonmaken kerk 
Voor de aanvulling van ons team zoeken wij een 
aantal mensen dat zou willen helpen met het 
schoonhouden van ons kerkgebouw. Het betreft  
eens in de 4 weken van ongeveer 2½ uur. Er wordt 
gewerkt in een groep van 3 mensen. 
Met schoolvakanties wordt rekening gehouden v.w.b. 
het rooster. De werktijden  kunnen  in onderling 
overleg  ‘s morgens, ‘s middags, of ‘s avonds plaats- 
vinden. Schoonmaken van de kerk is ook 
kerkenwerk en bespaart veel kosten. 
Opgave en evt. inlichtingen bij de fam. Geurtsen,  
tel. 614155 of mailadres: hermangeurtsen@hetnet.nl 
 
Marisca Berghorst 
Secr. van het College van Kerkrentmeesters 
 

Van de Kerkenraad 
 
Uit de vergadering van de Kleine kerkenraad van  
18 september 2019 valt onder meer te melden : 
 
● Algemeen: De kerkenraad stemt in met de 
consideraties over tijdelijke en hulpdiensten. 
Op verzoek van de Commissie Bijzondere Diensten 
heeft de kerkenraad voor het Kerstevenement 2019 
een bijdrage toegezegd van 500,- euro onder 
voorwaarde dat aangesloten wordt bij bestaande 
activiteiten en in de toekomst voorstellen via een 
breder Platform worden gedaan. 

● Verlenging contract ds. Kolkert! 
Met name in verband met de situatie van ds. Lampen, 
en om de continuïteit van alle werkzaamheden binnen 
de gemeente en de stabiliteit van de gemeente te 
waarborgen heeft de kerkenraad, in goed overleg met 
de PKN, besloten om het contract met ds. Kolkert te 
verlengen tot 1 februari 2021.  
 
● Vacatures kerkenraad  
Per 1 januari 2020 ontstaan de volgende vacatures: 
 
Ouderlingen : 

Mevr. Joke Dalhuisen, aftredend en niet 
herkiesbaar 
Mevr. Hanny Visser, aftredend en mogelijk niet 
herkiesbaar 

Diakenen: 
Dhr. Gert Noeverman, aftredend, niet herkiesbaar 
Dhr. Dion van Rijsten, aftredend, niet herkiesbaar 
Dhr. Gert Willems, aftredend en niet herkiesbaar 

Ouderling-kerkrentmeester: 
Dhr. Jan van Mossel, aftredend, niet herkiesbaar.  
Wel zal dhr. Van Mossel per 1 januari 2020 
bevestigd worden als ouderling met bijzondere 
opdracht vanwege zijn afvaardiging naar de 
Generale Synode. 
Mevr. Marisca Berghorst-Kieskamp, aftredend en  

niet herkiesbaar. 
 
Dit betekent dat er binnenkort weer een beroep op u 
gedaan kan worden om de gemeente te dienen! 
Als de Heer u roept om Hem te volgen, wat is daarop 
uw antwoord?!! 
 
● Nieuwe voorzitter kerkenraad.  
Nu dhr. Van Mossel per 1 januari 2020 aftreedt, ook 
als voorzitter van de kerkenraad, heeft de kerkenraad 
gezocht naar een nieuwe voorzitter.  
Mevr. J. Coes-Holland, de jeugdouderlinge, is bereid 
gevonden om deze functie op zich te nemen. De 
kerkenraad is dankbaar en blij 
dat zij deze taak wil vervullen. 
Zij blijft ook jeugdouderling. 
 
 
A. van de Burgt, scriba   

 



Kerst 2019 

Kerst 2019, het lijkt nog ver weg, maar toch willen wij dit graag bij u onder de 
aandacht brengen. Dit jaar willen wij, de kindernevendienst van de Goede 
Herderkerk, de kerstviering anders aanpakken. Samen met de gemeente willen wij 
een musical opvoeren, daarom zijn wij op zoek naar u! 
 
We zoeken: toneelspelers (t/m 16 jaar), koorleden (van jong tot oud), decorbouwers, 
mensen die kunnen helpen met de aankleding van de toneelspelers, mensen die 
kunnen helpen met licht en geluid, schmink, catering enz.  
 

Oefenen: 
We oefenen op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 
17.30 uur.  
Op 15 november, 22 november, 29 november, 6 december,  
13 december en 20 december. 
De generale repetitie op zondagmiddag 22 december is om  
15.00 uur. 
 
Uitvoering: 
Zondag 22 december om 18.30 uur. 
 
Wie doet mee? 
Aanmelden via onderstaande invulstrook in de brievenbus van de 
kindernevendienst of via zondagsschool@goedeherderkerkepe.nl 

                                                            Graag aanmelden voor vrijdag 18 oktober 2019. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ik wil meedoen met de kerstmusical van de kindernevendienst. 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………….. 
Leeftijd: …………………………… 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………. 
 
Ik zou graag willen: (aanvinken wat van toepassing is) 
 
o Toneelspelen grote/kleine rol  
o Meezingen in het koor (eventueel wel/geen solo)  
o Helpen met het decor 
o Helpen met aankleding van toneelspelers 
o Helpen met licht en geluid 
o Schminken (22 december) 
o Catering (22 december) 
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Raad van Kerken 
 
TAIZÉ-viering op zondag 27 oktober 
Op zondagavond 27 oktober om 19.00 uur wordt weer een 
Taizé-viering in de Grote Kerk gehouden, uitgaande van 
de Raad van Kerken te Epe. De voorganger is ds. S. H. 
Muller. 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, voorafgaande aan de dienst, vanaf 
15.00 uur de liederen zal repeteren. Het koor staat onder 
leiding van Inger Heij. Belangstellenden kunnen zich bij 
haar opgeven via i.heij@live.nl Graag vermelden bij welke 
stemsoort u wilt ingedeeld worden: sopraan/alt/tenor/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. Namens 
de Liturgie Commissie van de Raad van Kerken Epe 
 
Henk Huisman 
tel. 0578 614110 
 

Rommel- en boekenmarkt 
 

De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste 
zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur. 
Het rooster voor de eerstvolgende inzameling is op 
zaterdag 2 november 2019: 
 
Inzameling Berghoeve: 

Allie Niemeijer (coördinator), Ammy v.d. Velde, Wieneke 
van Rijsten, Marinus de Weerd, Dion van Rijsten en 
Gert Braakman  

Inzameling kerk: 
  Willie Waterweg en Hannie Zwarts 
Inzamelen/ophalen: 

Henk Pleiter (aanhanger kerk), Joop Fuijkkink 
(aanhanger) en Beerd Reurink (aanhanger)  
Gerard Riphagen, Johan Schroten en Erik Pleiter. 

 
Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen.  
Mochten er spullen thuis opgehaald moeten worden op 
boven-vermelde 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 
Namens de rommelmarktcommissie, 
 
Greet van Bolhuis 
tel.: 629985 – 06-21974149 
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
 
 
 

OPROEP  
Een aantal gemeenteleden, die tot nu toe konden helpen tijdens 
de inzamelzaterdagen, heeft aangegeven vanwege o.a. de 
gezondheid niet meer in de gelegenheid te zijn om bij te springen 
bij het inzamelen op de zaterdagen. Aan hen heel hartelijk dank 
voor de jarenlange en trouwe inzet! 
 
Voor 2020 e.v. is de rommel- en boekenmarktcommissie daarom 
weer dringend op zoek naar (jonge) helpende handen voor de 
inzamelingen op de eerste zaterdag van de maand. 
Kom(t) u/jij helpen? Je hulp wordt enorm op prijs gesteld! 
Mogelijk help je nu al, maar heb je gelegenheid en vind je het 
leuk om vaker dan twee keer te helpen op een eerste zaterdag van 
de maand! 
Geef je dan zo snel mogelijk op bij Greet van Bolhuis.  
Dit kan via telefoon (na 17.00 uur): 629985 of 06-21974149. 
Of via e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
Vele handen maken licht werk!  
Alvast heel hartelijk dank voor uw/jouw aanmelding.  
Namens de rommelmarktcommissie, 
 
Greet van Bolhuis 
 
 
 
 

Gemeentevaria 

 
Terugblik startweekend met als thema:  

“EEN GOED VERHAAL” 
Wat hebben we genoten en wat was het een prachtig 

weekend. We voelden ons gezegend met prachtig 
zomerweer, waardoor alles in een ander licht kwam te 
staan. Wandelen door het buitengebied van Epe, 
bloemschikken, de naaigroep van team de Lange. De 
ouderwetse spelletjes bij de zandbult met ouders en 
kinderen. De jeugd die ging steppen in Emst. De kinderen 
op het springkussen. Geweldig!  De barbecue werd heel 
goed bezocht en het was heerlijk.  
’s Zondags een gezegende gezinsdienst, geleid door ds. 
Buijs, begeleid door het combo.  

Met elkaar mogen we dankbaar terugkijken op een goed 
samenzijn van jong en oud. Als je zo bezig bent met de 
voorbereidingen hiervoor, hoop je met elkaar ook het 
“samengemeentegevoel” te creëren. Kinderen, jongeren, 
ouders en ouderen, kortom alle gemeenteleden hoop je 
aan te spreken en te activeren.  

Kom (opnieuw) naar de kerk, doe mee, jij hoort er ook 
bij! Kies uit het aanbod om te groeien in geloof, om elkaar 
te ontmoeten.  

God heeft ook jou op het oog! Niet alleen in de dienst,  
’s zondags, maar ook de gezelligheid en het contact 
onderling is belangrijk! Elkaar bemoedigen, elkaar zien.  
 
Veel dank aan alle helpers en medeorganisatoren, de 
bloemendames, de wandelgids, de spelletjesbedenkers en 
begeleiders. De stoel- en tafelsjouwers, de opruimers. 
Verder dank voor uw aanwezigheid en uiteraard voor uw 
vrijwillige bijdrage. Bovenal dank aan God die ons van dit 
alles laat genieten. 
 
De Startcommissie 
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THE VOICE OF… GOD!  
Dit is het thema bij de PRAISEDIENST op zondagavond 

13 oktober om 19.00 uur. In de Goede Herderkerk in Epe 
willen we zoeken naar hoe God tot ons spreekt. De band 
Living Letter uit Wapenveld zorgt voor de muzikale 
begeleiding. Zij willen door middel van muziek uitstralen 
wie onze God is en laten ervaren dat Hij leeft! Naast het 
zingen wordt de Bijbel geopend om Gods stem te 
verstaan. Ds. A. Priem uit Ermelo zal voorgaan in deze 
dienst. We hopen jou/u te ontmoeten! 
 
Commissie bijzondere diensten 
 
Epe zingt op Zondag 
Als u dit leest duurt het nog 
maar even voordat we de 
volgende zangavond hebben. 
Misschien heeft u het al in uw 
agenda genoteerd: ”Zondag 
20 oktober, zangavond”. 
Mocht u dit nog niet gedaan 
hebben dan kunt u dat nu nog doen. Hoeft u ook niet meer zo 
lang te wachten voor het zover is. Het thema is “Wonderen” 
en we hebben een aantal mooie liederen passend bij dit 
thema gevonden. Zoal u gewend bent uit diverse bundels. 
Iedereen kan weer van harte meezingen. U, die alle keren 
graag meedoet, maar ook u die wellicht nog niet een keer 
heeft meegezongen. Toch een beetje nieuwsgierig geworden 
hoe onze zangavonden zijn? Weet u allen meer dan welkom. 
Het is prachtig om met elkaar uit volle borst mee te zingen en 
ook op die manier het gemeente-zijn te beleven. Dus kom 
met elkaar en neem anderen mee. Graag tot ziens op 20 
oktober om 19.00 uur. Na het zingen nog even gezellig met 
elkaar koffie of thee drinken. Nagenieten met wat lekkers! 
 
De zangcommissie 
 
Oogstdienst 10 november  
De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste 
woensdag van november gehouden. In 2019 is dat 
op woensdag 6 november. Op deze dag dankt de 
protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God 
voor de verkregen gewassen.  
Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er 
waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er 
tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en 
gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd 
in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de 
eerste woensdag van november te danken voor het 
gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. 
Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in 
dankdag voor gewas én arbeid.  
 
Op woensdag 6 nov. willen wij dan de Heer danken voor 
al zijn goede gaven. Op zaterdag 9 nov. heeft u de 
mogelijkheid om tussen 09.00 en 10.30 uur fruit te 
brengen in de kerk. De diaconie 
gaat er dan fruitbakjes van maken 
die op zondag 10 nov. met uw 
medewerking worden uitgedeeld 
aan zieken en ouderen in onze 
gemeente. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank.  
Namens de diaconie, 
 
Klara Noorman 
 

Verkoop Zusterkring 
 
Maandag 18 november hopen wij onze tweejaarlijkse 
verkoop te houden. 
De afgelopen periode hebben wij goed ons best gedaan en 
het resultaat mag er dan ook zijn: veel brei-. haak- en 
borduurwerken, kaarten, poppenkleertjes en nog veel meer 
Wij hopen dan ook dat er veel mensen op af komen. En 
natuurlijk willen we ook graag iets verkopen. 
De opbrengst gebruiken we om nieuw handwerkmateriaal 
te kopen en we geven aan een goed doel. Vorige keer 
hebben we de overgebleven gebreide spullen 
meegegeven aan de fam. Fuijkkink voor het kindertehuis. 
Zoals u ziet komt alles goed terecht. 
U bent van harte welkom van 15.30 tot 20.00 uur.  
Graag tot dan! 
 
De Zusterkring 
 
 
Herfststukkenverkoop 
zaterdag 12 oktober van 10.30 tot 14.30 uur bij de 
Grote Kerk in Epe 
 

 
 

De jaarlijkse verkoop van herfstbloemstukken van de 
gezamenlijke ZWO’s wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
12 oktober. De opbrengst is bestemd voor het project van 
de gezamenlijke ZWO commissies van de Goede 
Herderkerk, Regenboogkerk en  Grote Kerk in Epe:  
Wij voeren dit jaar actie voor dagcentra voor kinderen in 
kerken in Moldavië.  
De kerken en Youth for 
Christ hebben de handen 
ineengeslagen en willen de 
kinderen een betere 
toekomst geven. De 
kinderen worden 
opgevangen in naschoolse 
opvang die ingericht is in de 
kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook 
een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk.  
 
Germa Steert 
 
Vooraankondiging bloemschikavond 
U kunt weer deelnemen aan de bloemschikavond 
voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
In tegenstelling tot andere jaren vindt deze plaats op 
vrijdag i.p.v. donderdag en wel op 22 november a.s.  om 
19.00 uur.  Opgave kan t.z.t. via de intekenlijst in de hal 
van de kerk. Namens de bloemschikgroep, 
 
Gerri Hofenk 
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Bijbelleesrooster 
 
Zo 13 okt.  1 Sam. 28:15-25 Verlamd van schrik 
Ma 14 okt.  1 Sam. 29:1-11 Hoog spel 
D i 15 okt.  1 Sam. 30:1-15 Moord en brand 
Wo 16 okt.  1 Sam. 30:16-31 Eerlijk delen 
Do 17 okt.  1 Sam. 31 :1-13 Vallen in eigen zwaard 
Vr  18 okt.  Luc. 17:11-19  10 gereinigd, 1 genezen 
Za 19 okt.  Luc. 17:20-37  Word geen zoutpilaar 
 
Zo 20 okt.  Luc. 18:1-8   De aanhouder bidt 
Ma 21 okt.  2 Sam. 1:1-16  Onverwachte reactie 
Di  22 okt.  2 Sam. 1:17-27 Treurnis 
Wo 23 okt.  2 Sam. 2:1-11  Twee koningen 
Do 24 okt.  2 Sam. 2:12-32 Burgeroorlog 
Vr  25 okt.  2 Sam. 3:1-16  Onderhandelingen 
Za 26 okt.  2 Sam. 17-27  Wraak voor recht 
  
Zo 27 okt.  2 Sam. 3:28-39 Rouwbetoon 
Ma 28 okt.  2 Sam 4:1-12  Moordaanslag afgekeurd 
Di  29 okt.  2 Sam. 5:1-16  Machtsuitbreiding 
Wo 30 okt.  Psalm 58    Vraag om vergelding 
Do 31 okt.  Luc. 18:9-17   Niet zoals die Farizeeër 
Vr  01 nov.  Luc. 18:18-30  Rijkdom 
Za 02 nov.  Luc. 18:31-43  Kom dat zien! 
  
Zo 03 nov.  Luc. 19:1-10   Groot in Gods koninkrijk 
Ma 04 nov.  Luc. 19:11-28  Gebruik wat je hebt 
Di  05 nov.  2 Sam. 5:17-25 Met de hulp van de Heer 
Wo 06 nov.  2 Sam. 6:1-11  Plaatsmaken en je plaats  

weten 
Do 07 nov.  2 Sam. 6:12-23 Dienend leiderschap 
Vr  08 nov.  2 Sam. 7:1-16  Bouwplan 
Za 09 nov.  2 Sam. 7:17-29 Toekomst voor de koning 
 
Zo 10 nov.  Psalm 101   Volmaaktheidsstreven 
Ma 11 nov.  Hosea 6:4-11a  God wil liefde…. 
Di  12 nov.  Hosea 6:11b-7:7 …maar het volk wil ’t niet  

zien 
Wo 13 nov.  Hosea 7:8-16  Hardleers 
Do 14 nov.  Luc. 20:1-8   Geen antwoord 
Vr  15 nov.  Luc. 20:9-19   Toch een antwoord 
Za 16 nov.  Luc. 20:20-26  De mond gesnoerd 
 

Rooster kinderoppas 
(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670) 
 
13 okt. Heidi van Essen, Bettine, Daan, & 

Maureen Binnendijk 
20 okt. Dreesje Visser, Riet & Hanneke de Graaf 

& Rianka Kiezebrink 
27 okt. Maaike Gernaat, Wieneke van Rijsten, 

Tessa Blok & Isa Knippenberg 
03 nov. Alie Niemeijer, Ans Visser, Keisha & 

Imitha Sneller 
10 nov. Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, 

Lynn Kieskamp & Lisa Reurink 
17 nov. Miranda & Diederick Overeem, Jeannet & 

Imitha Sneller 
 
 

Ledenmutaties 
 
Gedoopt 
 15 september 2019 
 Sem Brendeke, zoon van het echtpaar Brendeke-Bos 
   Ravenstraat 31-A, 8167 NS Oene 

Lilian van Ee, dochter van het echtpaar Van Ee-Sloog 
   Wisselseweg 27, 8162 RM Epe 
Ingekomen 

Dhr. J.A. Dijkgraaf en mevr. G.J. Dijkgraaf-Draaijer met 
1 kind 

   Weth. Heeringstraat 12, 8167 NC Oene  
Dhr. J.H. van Mossel en mevr. P. van Mossel-Officier 
met 3 kinderen 

Quickbornlaan 8, 8162 ES Epe 
Verhuisd 

Dhr. G. J. Visser 
  van Hezeweg 26, 8166 AP Emst 
  naar Kanaalstraat 7-B, 1975 BA IJmuiden 

Mevr. J. Pannekoek-Berends 
  van  Spiekerweg 7, 8161 RA Epe 
  naar  Scheperstraat 139, 8162 WP Epe 
Uitgeschreven 

Dhr. B. van Elst, Bongerdplein 12, 8162 AX Epe 
 

Jubilea 
 
50 jaar         Van harte gefeliciteerd! 
 
7 nov. 2019  Echtpaar Van Munster-Voor de Poorte 

          Allendelaan 24, 8161 DA Epe 
 

Agenda 
 
12 okt. Herfststukkenverkoop voor ZWO-project 

tussen 10.30 en 14.30 uur bij Grote Kerk 
18 okt. Tot 18 oktober opgeven voor kerstmusical- 

activiteiten  
20 okt. Epe zingt op Zondag. Aanvang 19.00 uur 
21 okt. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 
30 okt. Verg. van de Wijkraad van Diakenen, 

aanvang 19.30 uur 
02 nov. Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 

10.30 uur bij de kerk 
04 nov. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 
04 nov.  Verg. van Consistorie, aanvang 19.45 uur   
09 nov. Inzameling fruit tussen 9.00 en 10.30 uur in 

de kerk 
10 nov. Uitreiking fruitbakjes na de eredienst 
13 nov. Verg. van de Kleine Kerkenraad, 19.45 uur 
13 nov. Seniorencontact in Goede Herderkerk: ‘hulp 

aan Letland’. Aanvang 14.30 uur.  
18 nov. Zusterkring. Verkoop van 15.30 tot 20.00 uur 
20 nov. Verg. van het College van kerkrentmeesters, 

20.00 uur 
22 nov. Vrijdag: bloemschikavond i.v.m. laatste 

zondag kerkelijk jaar. Aanvang 19.00 uur 
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Vakantie Bijbel Week 
 

Vakantie Bijbel Week 2019 

Zit jij ook op de basisschool? Dan ben 
je in de herfstvakantie weer van harte 
welkom op onze Vakantie Bijbel 
Week! Op dinsdag 22, woensdag 23 
en donderdag 24 oktober gaan wij 
weer spelen, zingen, knutselen, 
luisteren en nog veel meer rondom 
het thema: ‘SchatRijk!’ 

 

 

 

 
 
 
 

De locatie is net als vorig jaar: het 
buurtgebouw “de Burgerenk” aan de 
Klimtuin en de tijden zijn van 9.45 tot 
12.00 uur. Je kunt binnenlopen vanaf 
9.30 uur. Neem je vriendjes en 
vriendinnetjes maar mee, iedereen is 
welkom. Namens het VBW-team 
Bianca Reurink 06-30431414  of 
biancareurink@hotmail.com 
 
P.S. Lijkt het u/jou leuk om één of 
meer ochtenden te helpen, neem dan 
even contact met mij op. Alle hulp is 
welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varia 

 
Lezing op woensdagavond 23 oktober  
door dr. Bart Kamphuis:   
‘De handschriften van de Bijbel’  
Wie een Bijbel in de hand neemt, staat er niet altijd bij stil, 
maar ooit was dit boek niet meer dan een verzameling 
losse handschriften. Iemand die ons daar alles over kan 
vertellen is dr. Bart Kamphuis, docent aan de Hogeschool 
VIAA in Zwolle.  Hij neemt ons mee in wat hij zelf noemt :  
de wondere wereld van de handschriften van het Nieuwe 
Testament. Hoe zien ze eruit? Hoe oud zijn ze. Hoeveel 
hebben we ervan?  
Spannend daarbij is de vraag: als die handschriften 
onderling van elkaar verschillen, hoe betrouwbaar is dan 
de Bijbel? Deze spreker werd ons aangeraden door een 
dorpsgenoot die elders al eens onder het gehoor van dr. 
Kamphuis is geweest. Zijn enthousiasme heeft ons 
overtuigd:  dit onderwerp is interessanter dan we op het 
eerste gehoor misschien denken! U leest de Bijbel 
voortaan met andere ogen…. 
Overtuig uzelf en kom op woensdag 23 oktober naar 
gebouw Antenne. Ontvangst met koffie/thee om 19.30 uur.  
Aanvangstijd 19.45 uur.  
Wij vragen, indien mogelijk, een bijdrage van 5 euro.  
Voor meer informatie:  0578 620098 (Nely) 
 
Werkgroep Kijken met ander ogen - Regenboogkerk   
 
PCOB  Uitnodiging voor de ledenmiddag  
Op dinsdag 15 oktober 2019 staat er weer een 
ledenmiddag gepland, ditmaal wijken wij uit naar het  
Kulturhus te Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe,  
(Eper Gemeente Woning), dit i.v.m. het afscheid van dhr. 
Ab van de Kamer als bestuurslid van onze PCOB. 
Aanvang 14.15 uur.  
Na opening en een meditatie zal deze middag dhr. Dick 
den Hertog, uit Emst, voor ons een lezing met powerpoint 
verzorgen over ‘De Schepping’.  
Rond 4 uur zullen wij met een officieel tintje, een hapje en 
een drankje afscheid van dhr. Ab van de Kamer nemen als 
bestuurslid van de PCOB. Ab is inmiddels 17 jaar lid van 
de PCOB waarvan hij 16 jaar een bestuursfunctie heeft 
gehad.  
Deze middag zal wel iets later eindigen dan wij gewend 
zijn, vandaar de uitwijking naar het Kulturhus. 
Het belooft een prachtige middag te worden, die u niet 
mag missen. Wij hopen weer vele leden, oud-leden en 
adspirant-leden en ook gasten te mogen verwelkomen. 
Namens Het bestuur, 
 
E.A.Kieskamp 
 
Confessionele Kring Apeldoorn 
Uitnodiging voor de bijeenkomst van de Confessionele 
Kring Apeldoorn  D.V. woensdagavond 23 oktober 2019, 
over het onderwerp: ‘Onheil dat voorbij gaat’ 
Spreker: Dr. G.C. Vreugdenhil 
Predikant in de Hervormde St. Jansgemeente te Gouda  
Locatie: De Rank, Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen 
Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur: ontvangst met 
koffie/thee. De toegang is vrij. 
 
Jaap van der Rhee, secr. 
 

 
Het volgende nummer verschijnt 14 nov. 2019 

Kopij liefst per e-mail naar redactieghk@gmail.com 
t/m 5 nov. 2019 (uiterlijk) 

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

De hierna volgende verschijningsdata zijn: 
19 december 2019 en 23 januari 2020 

Uiterste kopijdata hierbij: 10 dec. 2019 en 14 jan. 2020 
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Samen zingen uit bundel Johannes de Heer 
Op zaterdag 16 november a.s. wordt in de Grote Kerk 

aan de Hoofdstraat te Epe een samenzangavond 
gehouden met als thema: Johannes de Heer met 
bovenstem. In 1904 verscheen de eerste druk van de door 
deze bekende evangelist samengestelde zangbundel met 
675 psalmen en liederen ten dienste van huisgezin en 
samenkomsten. Honderd jaar later bereikte de bundel de 
30e druk met daarin 950 liederen. In totaal zijn er meer dan 
300.000 exemplaren van verkocht en nog steeds zingen 
mensen de liederen uit deze zangbundel graag.  

Om die reden is ook deze avond georganiseerd en mag 
iedereen liederen als Ik wil zingen van mijn Heiland en Tel 
uw zegeningen mee komen zingen. Tijdens de zangavond 
zal de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe een extra 
dimensie geven aan de zang en ook bariton Zwier van der 
Weerd en organist Hendrik Sellies zullen daaraan hun 
medewerking verlenen.  

De muzikale leiding is in handen van dirigent Lulof 
Dalhuisen. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is 
gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.  
 
STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE 
Orgelconcert GERBEN BUDDING  
Donderdag 31 oktober 2019  20:00 uur - 
Hervormingsdag 
 
GERBEN BUDDING  is hoofdorganist van de St. Janskerk 
te Gouda en hij komt op hervormingsdag 2019 bij ons 
spelen. Zijn orgelspel met hele goede techniek en met 
gevoelige persoonlijke interpretatie trof ons bijzonder toen 
we op zoek waren naar een organist voor dit concert. Fijn 
dat hij bij ons wil komen spelen. Gerben speelt o.a. een 
aantal koraalbewerkingen van J.S. Bach, de Sonate VI van 
F.M. Bartholdy en zijn eigen partita over Ps. 77 ter 
nagedachtenis aan Henk Vreekamp, die bij ons predikant 
was toen hij in 2016 overleed. Gerben eindigt op deze 
hervormingsdag uiteraard met Een vaste burcht. 
De concert organist in de Grote Kerk in Epe is te zien op  
een videoscherm in de kerk en de koffie/thee staat klaar. 
Na afloop ontmoeting (meet and greet) met de organist. 
Hartelijk welkom allemaal en met muzikale groet, 
namens de Stichting Meere-orgel Epe,  
 
Herman Dalhuisen en Ane Mulder 
 
Amnesty afd. Epe 

De Amnestygroep Epe heeft ook in 
oktober weer twee schrijfacties voor u 
klaarliggen in de kerk.  
De eerste schrijfactie gaat naar Iran.  Arash Sadeghi is in 
2016 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf vanwege zijn 
vreedzame inzet voor de mensenrechten. Hij heeft kanker. 
Volgens artsen heeft hij dringend medische zorg nodig, 
maar die wordt hem onthouden. 

Met maanden vertraging werd Sadeghi in september 
2018 geopereerd aan een kwaadaardige tumor in zijn 
botten. Door het gebrek aan nazorg gaat het slecht met 
zijn gezondheid. Een arm is verlamd door een infectie en 
hij mag daarvoor niet naar de dokter. Ook wordt niet 
onderzocht of de botkanker is uitgezaaid en krijgt hij geen 
chemotherapie. Dit weigeren van medische hulp is een 
vorm van marteling. De autoriteiten zetten hierdoor zijn 
leven op het spel. 
 

De tweede schrijfactie gaat naar Equatoriaal-Guinea:  
Mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit 
Equatoriaal-Guinea heeft dringend medische hulp nodig in 
de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een 
verzoek bij de rechter voor een onmiddellijke overplaatsing 
naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds geen antwoord 
gekomen. Het lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij 
lid is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een 
mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn voorarrest werd 
Joaquín in de cel gemarteld. In de rechtbank liet hij zijn 
verwondingen zien, maar de rechter weigerde ernaar te 
kijken. Joaquín mag zijn familie en advocaat al enkele 
weken niet zien. Er zijn grote zorgen omdat zijn 
gezondheid hard achteruitgaat. Hij heeft al weken last van 
ernstige diarree en hoge koorts. Ook heeft hij symptomen 
van malaria. 
  
Meer informatie over het werk van Amnesty International 
en de werkgroep kunt u vinden op de website van de 
werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 
Informatieavonden  ‘ROND  HET  AFSCHEID’ 
Regelmatig - vaker dan ons lief is – worden we 
geconfronteerd met de eindigheid van ons bestaan. Hoe 
gaan we daar mee om, wat gebeurt er dan met onszelf en 
welke veranderingen treden er dan op in ons persoonlijk 
leven?  
In een cyclus van drie avonden willen we daar bij stilstaan. 
De avonden bestaan uit een lezing en na de pauze is er 
alle ruimte voor vragen en gesprek. 
 
1. Donderdag 7 nov.: Je bent ook wat je hebt verloren 
Naast de dood zijn er andere vormen van verlies die ons 
kunnen treffen. Het leven is daarin altijd weer anders al 
kunnen er overeenkomsten zijn in wat er gebeurt. Hoe een 
verlies in ons leven uitwerkt, is altijd weer ánders, vooral 
omdat mensen niet op gelijke wijze reageren. 
 

2. Donderdag 14 nov.: Eigen-wijs rouwen 
Mensen mogen op hun eigen manier rouwen maar geven 
wij elkaar daarin voldoende ruimte en kunnen wij elkaar 
begrijpen in die ingrijpende levensfase? Is er altijd sprake 
van een rouw’proces’? 
 

3. Donderdag 21 nov.: Troost: niet mínder verdriet 
Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn en welke troost gaat 
daar vanuit? Wat kan troost wél en wat kan troost níet 
betekenen in het leven van een mens die lijdt aan een 
gemis? 
 

Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich in 
genoemde onderwerpen herkent en zich daarin zou willen 
verdiepen. Leeftijd, achtergrond en geloofsvisie spelen 
daarin geen doorslaggevende rol. We ervaren immers 
allemaal de ‘lucht en leegte’ (aldus Prediker) van ons 
mens-zijn. Behoefte aan persoonlijk contact vooraf?  
U kunt met spreker ds. Evert van der Veen overleggen: 
epvdveen@hotmail.com of 06-19442906. 
 

Organisatie: Vorming & Toerusting Kruiskerk/Pauluskerk  
Locatie: Pauluskerk, Van Limburg Stirumlaan 8, Wezep. 
Aanvang: 20.00 uur. Er zijn geen kosten aan de avonden 
verbonden. 

 


