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

 
 

Meditatie  

 
Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus 
ons vrijgemaakt heeft…       (Gal.5:1 HSV) 
 

75 jaar leven in vrijheid! Wat een bijzonder 
voorrecht! Het is natuurlijk jammer dat we deze 
bijzondere mijlpaal dit jaar niet uitgebreid mogen 
vieren. Het coronavirus maakt dat alle 
festiviteiten zijn afgelast. Dit is jammer, want nu 
zijn er nog enkele veteranen in leven, die nog 
zouden kunnen getuigen van die tijd.  

Aan de andere kant is het maar goed ook dat 
dit jaar de bevrijding niet gevierd wordt, want als 
je persoonlijk of als familie geraakt bent door het 
virus dan is er maar weinig reden tot vreugde.  
En toch zijn we als land in de bevoorrechte 
situatie, dat we al 75 jaar geen oorlog meer 
beleefd hebben. Ondanks de beperkingen en het 
veel thuis moeten zijn, weet iedereen dat het 
beter is om thuis te moeten zijn in ons land dan 
te moeten leven in een land dat zich in een 
oorlogssituatie bevindt.  

Verder is het ook nog zo dat onze situatie 
weliswaar beperkend is maar we hebben nog de 
vrijheid om even de deur uit te gaan om een 
frisse neus te halen als we maar de bekende  
1½ meter afstand houden! Onze Nederlandse 
intelligente lockdown is dan toch veel 
aangenamer dan de situatie in bijv. Frankrijk of 
Spanje. Maar de oproep tot afstand houden blijft, 

want onze vrijheid mag niet ten koste gaan van 
de gezondheid van anderen. We maken nu heel 
concreet wat we anders in figuurlijke zin doen, 
want de ruimte die wij innemen mag toch 
eigenlijk nooit een ander beperken in zijn of haar 
persoonlijke vrijheid.  

Dit heeft alles te maken met de oproep van 
Paulus aan de Galaten en aan ons: Sta dan in de 
vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt! 
Aan de ene kant wil de apostel ons geruststellen, 
dat onafhankelijk van onze menselijke prestaties, 
de Here Jezus ons Zijn vrijheid aanbiedt. Het is 
uit liefde voor ons dat Hij zijn leven heeft 
gegeven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft niet 
eerst voorwaardelijke eisen gesteld, een 
bepaalde maatstaf, om aan Hem te laten zien dat 
wij de moeite waard zijn om gered te worden. 
Nee, Hij heeft Zijn leven gegeven voor zondige 
mensen, die het niet waard zijn om gered te 
worden, maar biedt ons redding aan. Dan 
moeten wij ons niet bezwaard (of te trots) voelen 
om deze redding te aanvaarden, maar “amen” 
zeggen of “Dank U, Here, voor Uw liefde en de 
redding die U mij aanbiedt”. 

Ten tweede wil dit Bijbelvers ons vertellen dat 
wij dan dankbaar mogen zijn voor de vrijheid, die 
de Here Jezus ons aanbiedt! Deze dankbaarheid 
tonen we door te leven in liefde met onze naaste 
en dat mag niet ten koste gaan van de vrijheid 
van een ander; door een ander te domineren of 
klem te zetten, geen kansen te willen geven of 
zelfs te misbruiken. Gebruik die vrijheid dan niet 
als een aanleiding voor het vlees maar dien 
elkaar door de liefde, lezen we in Gal.5:13.  

De Plaatsvervanger van de Here Jezus, de 
Heilige Geest, is daarom naar ons gezonden om 
ons te helpen te leven in die vrijheid van 
Christus, die goed is voor onszelf en voor onze 
naaste. De Heilige Geest stort de liefde van God 
uit in onze harten (Rom.5:5) en geeft ons een 
heerlijke vrucht van liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Gal.5:22)  

Zo wordt de vrijheid, die de Here Jezus ons wil 
geven uitgewerkt op een prachtige manier in 
onze levens. Sta in die vrijheid! Het zal heilzaam 
zijn voor ons en iedereen om ons heen. Moge de 
Here ons en ons land geven nog jaren in vrijheid 
te mogen leven.  
 

Ds. B. Lampen  
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Erediensten 
 
Vanwege het coronavirus heeft de Kerkenraad moeten besluiten tot het 
houden van Kerk-tvdiensten in de ochtend welke live via internet kunnen 
worden meegemaakt. 
Tijdens deze diensten is het niet mogelijk om in de kerkzaal aanwezig te 
zijn. Helaas betekent dit ook dat alle geplande avonddiensten worden 
geannuleerd. Dit alles tot nader bericht. Zie ook de website van de kerk. 
 
Voor diensten van de overige Eper kerken verwijzen wij u naar hun 
betreffende websites. 
 

******* 
 
Zondag 10 mei   
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
  
Zondag 17 mei  
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
 
Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag 
Regenboogkerk:   09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
                   Zie website Regenboogkerk  
    
Zondag 24 mei – Bloemenzondag (vervalt i.v.m. coronavirus) 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds.  B.J. van de Kamp, Harderwijk 
 
Zondag 31 mei – 1e Pinksterdag 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C.Buijs 
 
Zondag 7 juni 
Goede Herderkerk: 10.00 uur  Ds. G.C. Buijs 
 

******* 
 
Collecteren tijdens of na de tv-uitzendingen 

Onbedoeld wordt er als gevolg van het Covid-19 virus veelvuldig 
gebruikgemaakt van de Kerk-tv  van onze Goede Herderkerkgemeente. 
We zijn blij en dankbaar dat dit nu mogelijk is en het ziet er naar uit dat 
kerkbezoek vooralsnog niet mogelijk zal zijn.  

Tijdens de uitzendingen worden aan het begin en einde de 
bankrekeningnummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters 
getoond. Gelukkig wordt hiervan al behoorlijk gebruik gemaakt en we 
vragen u om dit te blijven doen.  

Nu zijn er nogal wat gemeenteleden die een voorraad collectebonnen in 
huis hebben. Uiteraard kunnen deze hier ook voor gebruikt worden. Wilt u 
op die manier bijdragen aan de collectes, dan kunt u die in de brievenbus 
doen bij: 

Siebren Kooistra, Officiersweg 27, Epe 
Ruben Visser, Kerkhofweg 25, Emst 
Herman Dijkhof, Houtweg 16, Oene 

Wilt u bij giften aan de diaconie de bestemming erbij vermelden? Voor 
giften aan de kerk hoeft u geen bestemming aan te geven.  
En als u via de bank wilt betalen, voor de goede orde onderstaand nog 
even de nummers: 

Diaconie Goede Herderkerk Epe  NL89 RABO 0317 5272 74  
Kerkvoogdij G.H. Kerk Epe      NL18 RABO 0317 5720 08 

 
 
 

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 
 Siebren Kooistra, Officiersweg 27, 
 8162 EA  Epe, tel. 611220, e-mail: 
 penningmeester-kerkrentmeesters@ 
 goedeherderkerkepe.nl     

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

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

A. Wittingen, tel. 0578-616527 
e-mail: wittingen1@kpnmail.nl 

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

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

MEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 
 

Kerkdiensten 
In ieder geval tot en met 1 juni zal elke 
zondagochtend om 10.00 uur een kerkdienst via de 
website worden uitgezonden. Soms is de website 
overbelast. Dan kunt u/jij de kerkdienst ook vinden op 
www.kerkdienstgemist.nl Ook is het mogelijk de 
dienst op een later moment terug te kijken.  
De dienst op Hemelvaartsdag is gezamenlijk met de 
Regenboogkerk. Deze dienst is te volgen via de 
website van deze kerk of via een link op onze eigen 
website. 
 

Overige activiteiten 
Tot 1 juni is er geen enkele doordeweekse activiteit.  
 

Pastoraat en hulp 
Ook rondom de coronacrisis willen we als kerk zoveel 
mogelijk geestelijk en praktisch omzien naar elkaar. 
U/jij mag zeker een beroep op ons doen! 
 

Voor (crisis)pastoraat: 
Ds. G.C. Buijs  tel. 0578 849987 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl  
  
Ds. E. Kolkert (t.b.v. 80-plussers) tel. 06-51646882 
ds_e_kolkert@hotmail.com 
 

Voor alle andere vormen van hulp: 
Dhr. J.  Beumer tel. 0578 662064 
johanbeumer65@gmail.com 
 
De predikanten en ouderlingen zullen het 
bezoekwerk nu anders moeten invullen. Veel 
bezoekwerk op de gewone manier kan nu niet 
doorgaan. Maar we willen elkaar wel vasthouden en 
er voor elkaar zijn. Ook als er praktische hulp nodig 
is, willen elkaar helpen.  
 

Informatie 
Belangrijke informatie zullen we via het kerkblad, de 
kerkdiensten en de website delen. Zo proberen we 
elkaar op de hoogte te houden.  
 

Wens 
We mogen elkaar in deze onzekere en verwarrende 
tijd aan God toevertrouwen. Het is belangrijk om voor 
de gemeente en elkaar te blijven bidden. God zal ons 
zeker door deze periode heenleiden. Ook wanneer 
we door een donker dal moeten gaan. Pinksteren 
zullen we op afstand van elkaar moeten vieren. Toch 
mag het ook dan feest zijn, want de Geest is niet 
gebonden en kan zo nog steeds Zijn werk doen. Op 
afstand, maar door de Heilige Geest zijn we met 
elkaar verbonden. 
 
De kerkenraad 
 

Pastoralia 
 

Wijk ds. Buijs (sectie 1,2,3 en 4 en 7A Emst/Vaassen) 
 
Omzien naar elkaar 
We noemen de namen van gemeenteleden die ziek 
thuis zijn:  
 
Dries en Joke van Meulen  

(Allendelaan 12, 8161 DA Epe) 
Henk van Tongeren  

(Albert Schweitzerlaan 25, k.107, 8162 DS Epe) 
Jeannette Broekhuis  

(Krugerstraat 183, 8172 BJ Vaassen)  
Mevr. Jennie Dalhuisen  

(Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe) 
Dick Brendeke (Ravenstraat 31, 8167 NS Oene)  
Henk van Roekel (Brinklaan 35, 8161 CW Epe)  
Johan Schuring (Emmastraaat 13, 8162 BA Epe)  
 

Deze namen en ook de namen van hen die we niet 
noemen, maar die ook worstelen met (ongeneeslijke) 
ziekte, de beperking van de ouderdom, lichamelijke 
of psychische beperkingen of anderszins worstelen 
met het leven, mogen we in onze gebeden noemen.  
Dat God, zoals het lied heeft, tot hen wil spreken het 
woord dat vertroosting geeft. (NLB 221) 
 

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. 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
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. 

 
Wij gedenken Egbert Marinus Braakman 

Op 2 april 2020 is in de leeftijd 75 jaar overleden 
dhr. Ep Braakman. De laatste maanden voor zijn 
overlijden waren zwaar en vanwege het ziek zijn 
pijnlijk. Enkele dagen voor zijn overlijden werd Ep 
opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek.  
Daar bleek hoe ernstig ziek hij was. In het ziekenhuis, 
met zijn vrouw Dirkje dichtbij hem, is hij overleden.  
De afscheidsdienst vond vanwege de maatregelen 
rondom de coronacrisis thuis plaats in de  
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beslotenheid van zijn gezin. Op een bepaalde manier 
was dit ook weer heel bijzonder. Het leven van Ep 
was verweven met deze plek, deze grond en de 
boerderij waar hij woonde en werkte. Hier was hij 
thuis. Het is de plek waar hij opgroeide en na het 
trouwen met Dirkje een gezin stichtte. Hier werden de 
drie zonen Freddy, Dennis en Mark geboren.  

Samen mochten we stilstaan bij het leven van Ep. 
Hij was een lieve en trouwe echtgenoot en een zeer 
zorgzame vader en later ook schoonvader en opa. Hij 
stond altijd klaar voor zijn gezin. Ep heeft altijd hard 
gewerkt. Als boer en daarnaast ook een tijd op de 
melkfabriek. Het boerenbedrijf runnen was iets wat hij 
echt samen met zijn vrouw Dirkje deed. Later 
moesten de kinderen ook meewerken. Op de 
boerderij was Ep thuis. Daar was hij het liefst. Hij was 
geen man van verenigingen of clubs. Tegelijkertijd 
stond hij midden in het leven en had hij een zeer 
brede algemene ontwikkeling. Onder andere de 
politiek werd op de voet gevolgd. 

Ep Braakman was niet iemand die direct het 
achterste van zijn tong liet zien. Dat gold ook voor 
zijn manier van geloven. Hij zocht daarin zijn eigen 
weg en met meer vrijheid dan vroeger thuis. Over de 
vraag hoe God en het lijden zich met elkaar 
verhouden, bleef hij nadenken. Het geloof was 
verweven met zijn leven en liet hem niet los. Ep 
mocht geloven in het leven voorbij de grenzen van de 
dood. In aansluiting op dit vertrouwen stond boven- 
aan de rouwkaart: Veilig in Jezus’ armen. 

De woorden van dit lied mochten ook benoemd 
worden als woorden van troost. De dood is niet het 
laatste. God redt ons uit de greep van de dood. De 
laatste maanden waren zwaar voor Ep. Een periode 
van pijn, onzekerheid en onrust. Rust heeft Ep nu 
gevonden. Voor eeuwig veilig in Jezus’ armen.  

Dat God Dirkje, Freddy en Tatiana, Dennis, Mark 
en Antoinette en de kleinkinderen met Zijn troost en 
kracht nabij wil zijn. 
 
Wij gedenken Gerrit Cornelis Haas 

Op 9 april 2020 is in de leeftijd van 69 jaar 
overleden de heer Gerrit Cornelis Haas. In de 
afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis 
mochten we zijn leven gedenken. Gerrit werd 
geboren in Vaassen. Na het trouwen met Froukje 
hebben ze eerst samen een half jaar in een caravan 
op de camping van Gerrits ouders gewoond. Gerrit 
was op dat moment bedrijfsleider bij een schoenen-
zaak. Een nieuwe uitdaging bood zich aan in het 
overnemen van een juwelierszaak in IJsselmuiden.   

Dit is ook de plek waar de beide zonen Jan Sander 
en Niels zijn geboren. 10 jaar is Gerrit deze uitdaging 
van de juwelierszaak aangegaan. Gerrit was niet de 
man om daar de rest van zijn leven mee te vullen. 
Daar was hij te eigenzinnig voor en bovendien wist hij 
wat hij graag wilde. En besloot ook dat te doen en 
begon een manege. Zo gezegd en gedaan.  
Hij stapte in het vliegtuig naar IJsland om 25 pony’s 
te kopen.  
 

Voor Gerrit was zijn gezin belangrijk. Hij was zeer 
zorgzaam voor zijn dierbaren. Belangrijk waren 
natuurlijk zijn vrouw, zijn twee kinderen en hun 
partners. Maar zeker ook zijn twee kleinkinderen: 
Hendrik en Ariya. Gerrit stond op zijn eigen manier in 
het leven. Gemakkelijk in de omgang, sociaal en 
amicaal. Tegelijkertijd ook eigenzinnig en dat kon het 
dan weer eens lastig maken. Gerrit was een 
mensenmens met oprechte interesse in andere 
mensen. Eerlijk en gunnend naar anderen. 

Nog midden in het leven gebeurde het vreselijke 
wat alles zou veranderen. Gerrit kreeg een beroerte. 
Een periode van revalidatie volgde. Maar voortaan 
zou Gerrit heel intensieve zorg nodig hebben. 
Gekozen werd voor een verhuizing naar Epe. Gerrit 
kwam in de Boskamp te wonen en zijn echtgenote er 
vlak bij in een appartement. Daar overleed hij als 
gevolg van het coronavirus. 

Gerrit geloofde in het leven na de dood. Over het 
leven na de dood zei hij: Dan begint het pas. In 
aansluiting bij de het geloof van Gerrit mochten we 
ook in de Bijbel zoeken naar woorden van troost en 
bemoediging. We mochten dat doen met de woorden 
uit Psalm 121. Zo mochten we stilstaan bij vers 8 
waar we kunnen lezen: ‘De HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid’. 
Psalm 121 heeft ook ‘mijn hulp is van de Heer’.  

Dat Froukje, Jan Sander en Robert, Niels en 
Kyoungja en Hendrik en Ariya die hulp van God 
mogen ervaren. 
 

Giften 
Ontvangen voor de kerk 1x € 100,00. Hartelijk dank! 
 
Vanuit de pastorie  

De afgelopen dagen las ik het boek Niet zonder 
hoop van Tomas Halik. Het boek is een pleidooi om 
de hoop een centrale plaats te geven. Hij schrijft dat 
niet alleen geloof, maar ook liefde en zeer zeker ook 
de hoop ons met God verbindt. En, dat is voor Halik 
heel belangrijk, hoop verbindt ons met de toekomst 
van God. In een ander boek van Samuel Wells over 
angst met de titel Wees niet bang las ik over hoop:  

Met andere woorden, het beste moet nog komen. 
Hoop is de muziek van de gehoorzame vreugde.  
Het is de overtuiging dat voor christenen de toekomst 
altijd groter is dan het verleden. Het is de vaste 
overtuiging dat we ongeacht hoe we ons voelen, hoe 
onze omstandigheden zijn, of hoe bang we zijn, we 
naar God op weg zijn, en we worden naar hem toe-
getrokken als stukjes ijzer naar een gigantisch grote 
magneet. 
 

Hoop en angst zijn twee woorden, die juist in deze tijd 
niet ongenoemd mogen blijven. De huidige 
coronacrisis kan ons bang maken. Door alles wat er 
gebeurt, worden zoveel verschillende angsten 
geactiveerd. De angst voor de dood van onszelf of 
van onze dierbaren, angst voor alle veranderingen, 
angst om je bedrijf of je werk te verliezen, angst 
voor…(er is nog zoveel meer te noemen). 
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Angsten zijn vaker reëel dan we denken. Helpend 
is het om je angsten te benoemen en uit te spreken 
tegen je dierbaren of tegen God. Tegelijkertijd mogen 
we ook zoeken naar een remedie tegen onze 
angsten. Hoop kan dit zijn. Helemaal wanneer onze 
hoop gekleurd wordt door Jezus Christus de levende. 
Over hoe Jezus, de levende,  onze hoop is schrijft 
Wells heel mooi in Wees niet bang: 

‘Ik vraag me af wat jouw grootste angst is. Voor de 
meeste mensen is dat uiteindelijk ten diepste het 
alleen zijn. De angst voor de dood is niet meer dan 
een onderdeel van het grotere gevoel voor altijd 
totaal alleen te zijn. En de meest destructieve dingen 
die mensen doen komen doorgaans voort uit een 
diepe angst dat ze totaal alleen zijn of alleen komen 
te staan. Jezus’ geschenk van vrede aan ons is dat 
hij belooft dat hij ons nooit alleen zal laten’.  

In deze bange tijd mag onze hoop zijn dat God in 
Jezus ons niet alleen laat. Hij is nabij. Een hartelijke 
groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego, 
 

Ds. Roberto Buijs 
 
Wijk ds. Lampen  (sectie 5, 6 en 7B Oene/Zuuk) 
 

Uit de pastorie 
‘En nu, wat verwacht ik, Here?Mijn hoop die is op U’.  

(Ps.39:8)  
Biddend mogen we onze handen vouwen voor 
geliefden en hun families, waarvan we weten dat ze 
getroffen zijn door het coronavirus. Het blijft toch een 
wat onwerkelijke situatie waarin we beland zijn. Als 
gezin en familie zijn we tot nu toe gelukkig 
gevrijwaard van de gevolgen van dit virus. Onze 
familie in Vriezenveen ging al naar de 1½ meter 
afstand, voordat het virus daar uitgebreid kon huis-
houden. Hoe anders is de situatie in onze omgeving.  

Met mezelf gaat het de laatste maanden gelukkig 
ook goed. Ik heb weer meer energie en concentratie. 
Daardoor kan ik gelukkig weer lezen en studeren en 
ben ik weer begonnen met het schrijven van ver-
kondigingen. Kortom, ik ben weer aardig opgeknapt 
en ook wel weer in staat om aan het werk te gaan.  

Maar aangezien er de afgelopen jaren toch lange 
periodes van vermoeidheid zijn geweest, heb ik eind 
februari een neuropsychologisch onderzoek 
ondergaan om meer inzicht te krijgen in het 
functioneren van mijn hoofd. Het wachten is nu op de 
uitkomsten van dit onderzoek. Aan de hand hiervan 
zal bepaald worden of ik weer opnieuw zal mogen 
beginnen of dat er een andere koers wordt ingezet. 
Vandaar dat ik de bovenstaande woorden van psalm 
39:8 op mijn lippen neem en uitzie naar wat de Here 
gaat doen in mijn leven. Tenslotte blijf ik dankbaar 
voor al uw medeleven en uw gebeden voor mij in al 
die tijd dat ik gehandicapt ben. Zo leven we in het 
vaste vertrouwen dat de Here onze levens leidt aan 
Zijn trouwe Vaderhand! Gods zegen toegewenst,  
 

Fam. Lampen 
 
 

Ouderenpastoraat 
 
Overleden  
Op maandag 6 april jl. overleed in de leeftijd van ruim 
94 jaar  

Teunis Hanekamp 
Albert Schweitzerlaan 25, kamer 12. Hij stierf alleen 
op zijn kamer aan de gevolgen van het coronavirus, 
zonder afscheid te hebben kunnen nemen; ook niet 
van zijn teerbeminde vrouw die op kamer 10 woont.  
Na bijna 75 jaar met haar getrouwd te zijn geweest 
en ruim 33 jaar voor haar te hebben gezorgd is dat 
iets heel moeilijks. Maar zijn vrouw Jo leed aan 
hetzelfde virus als hij en is hulpbehoevend. Door de 
omstandigheden konden ze niet meer zoals te doen 
gebruikelijk de dagen samen doorbrengen, hand in 
hand. Dat is heel verdrietig. Ook heeft zijn vrouw Jo 
niet kunnen deelnemen aan de uitvaart. Later heeft 
ze de opname ervan wel gehoord en gezien.  

Inmiddels is zij wel weer helemaal opgeknapt van 
het virus, maar heeft zij haar lieve Teunis moeten 
afstaan. Niet zomaar afgestaan gelukkig, Zij weet dat 
hij aan zijn goede Herder is afgestaan, die altijd al 
haar goede Herder was. Na verloop van tijd is de 
Here Jezus ook de goede Herder van Teunis 
geworden. Samen wisten zij zich schapen van Zijn 
grote kudde. Boven de rouwkaart lezen we "De Heer 
is mijn Herder", Psalm 23.  

En zoals zijn zoon Cor mij vertelde is dit de rode 
draad in het leven van zijn vader geworden. Daar 
hebben we tijdens de uitvaartdienst op dinsdag 14 
april over nagedacht. Het sloot in het bijzonder 
naadloos aan bij Gezang 201 uit de bundel 1938, 
maar ook bij de beide schriftlezingen en alle liederen 
die we hoorden. Alles jaren geleden al door Jo 
uitgezocht en opgeschreven, met grote instemming 
van haar man.  
Toen ik het In Memoriam voorlas dat zoon Cor en 
dochter Rikie hadden geschreven begrepen we dat 
Teunis niet alleen op 1 juni 1925 in Epe is geboren, 
maar er ook is getrouwd en er altijd heeft gewerkt en 
er ten slotte dus ook stierf. Al jong het slagersvak in 
en de laatste jaren bij Georg Fischer. In de oorlog 
kreeg hij verkering met Jo uit Vaassen en zij waren 
de eersten die na de bevrijding trouwden in Epe. Dat 
was op 7 juli 1945. Rikie was amper geboren of 
Teunis moest naar Indië. Van haar peuterjaren heeft 
hij niet kunnen genieten, want hij kwam pas in 1949 
terug. Pas later kwam zoon Cor ter wereld. Wel droeg 
hij een zware last mee van de moeilijke tijd in Indië. 
Hij heeft daar nog wel eens met mij over gesproken.  

Amper met de VUT waar ze samen als gelukkig 
gehuwden nog even met volle teugen van genoten, 
kreeg Jo een aneurysma in haar hoofd. Sindsdien 
heeft Teunis getrouw en vol liefde voor haar gezorgd. 
Hieruit bleek hoe diep zijn Goede Herder Zich als 
rode draad door zijn leven heeft geweven. Jezus was 
er voor hem in Sterven en Leven; Teunis was er voor 
Jo in leven en sterven.  
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Dat had hij van Zijn Herder en Heiland geleerd in 
de loop van zijn leven. Puttend uit de bron van Liefde 
en barmhartige Zorg: Jezus. Net als Jo wist hij zich 
door deze Herder verzorgd en voortgeleid. Beiden 
wisten van de liefdesband met elkaar en samen die 
met de Here. Zoals verwoord in het lied na de 
overdenking:  
En wat er dreigt of wie er woedt, mijn Herder blijft mij 
leiden. Geen donker dal van tegenspoed kan van Zijn 
staf mij scheiden. Veel meer dan 't meeste wat ik 
vroeg  is mij in Hem gegeven...mijn eeuwig licht en 
leven. (Gezang 201 oude Hervormde bundel 1938).  

Zo hebben wij God gedankt voor zijn leven en voor 
de rode draad in zijn leven geweven. Alleen als deze 
Herder ons verder leidt kunnen wij afscheid nemen. 
Zijn vrouw Jo, maar ook zijn nageslacht bidden wij 
toe zich veilig te weten aan de hand van Herder 
Jezus waarvan het slotlied zong: Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heren hand, ... en 
geleid mij als een kind naar het onbekende land.  
Net als Hij met Teunis heeft willen doen. 

 
Wel en wee    

Mevr. Ebbenhorst, Albert Schweitzerlaan 149 Epe, 
verblijft ter revalidatie in De Pol, Vetkamp 85 te 
Nijkerk. Mede omdat haar kinderen daar wonen. Zij 
gaat hier permanent blijven en keert niet meer terug 
naar de Bekenborgh. Zij bevindt zich nu op afdeling 
Citroenvlinder, kamer 524. Helaas lijkt de pijn weer 
toe te nemen. Opgevoerde pijnbestrijding in een 
palliatief traject lijkt nu de aangewezen weg. Eerst 
vindt nog een pijnverlichtende operatie aan de heup 
plaats op woensdag 29 april in het Gelre ziekenhuis.  

Mevr. Hanekamp, Albert Schweitzerlaan 25 kamer 
10, knapt wat op van de lichte coronabesmetting. Na 
het verlies van haar man gaat zij een weg van rouw 
en is zij inmiddels weer helemaal hersteld. 

Mevr. Hinkamp, St. Jorisweg 38, bevindt zich nu, 
na met een herseninfarct opgenomen te zijn geweest 
in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn, ter revalidatie in 
Randerode, afdeling Kaijersbeek, kamer 127. Haar 
dochter woont in Apeldoorn, maar mag haar 
uitsluitend telefonisch bezoeken. Zij is met indicatie 
ingeschreven bij de Talmaborg te Apeldoorn. Wellicht 
dat zij daar naar toe kan na haar revalidatie of in 
afwachting daarvan  toch nog even thuiskomt in Epe 
komt. Zij gaat nog steeds vooruit.  

Mevr. Huiskamp, Lohuizerweg 39, heeft non-
hodgkin en is helaas uitbehandeld. Zij moet zich thuis 
met haar man gaan voorbereiden op haar heengaan. 

Dhr. Jonker, Albert Schweitzerlaan 25 kamer 8, 
had veel verschijnselen van het coronavirus. 
Daarnaast had hij veel pijn, wat ook nog op een 
andere bijkomende kwaal kon wijzen. Het gaat 
inmiddels gelukkig stukken beter met hem.  

Dhr. en mevr. Kool , Emmastraat 11, zijn tot ieders 
vreugde en dankbaarheid afgelopen week toch in de 
Klaarbeek komen wonen. Beiden waren voldoende 
hersteld om er geplaatst te kunnen worden.  
Mevr. Kool bleek nl. in lichte mate en dhr. Kool in iets 
zwaardere mate het coronavirus te hebben.  

Mevr. Kool, die tevens al 2 jaar lijdt aan de gevolgen 
van een herseninfarct, kwam tot overmaat van ramp 
ten val en brak haar heup en is in het GelreZH met 
succes geopereerd. Daarna verbleef zij ter revalidatie 
op de coronaafdeling Koudhoorn te Randerode. Haar 
man dhr. Kool bleef ondertussen alleen thuis achter 
in quarantaine. Hij voelde zich daarbij erg moe. 
Beiden hoopten na herstel in de hen toegewezen 
woning in de Klaarbeek te mogen gaan wonen.  De 
datum naderde dat deze woning aan een ander zou 
worden toegewezen. Godzijdank kwam mevr. Kool 
nog op tijd uit Randerode en nu wonen beiden sinds 
kort in de Klaarbeek, Roggestraat 45.  

Mevr. Stofbergen, Scheperstraat 75, is her-
stellende van het coronavirus maar de quarantaine 
valt haar niet mee.  

Mevr. Sneller, Albert Schweitzerstraat 33, mocht op 
11 april de zeer respectabele leeftijd van 102 jaar 
bereiken!!! 

 
Wij bidden en danken altijd met name voor 

degenen die ziek zijn (geweest). Maar vaak hebben 
zij een partner of een gezin en familie of vrienden die 
tevens getroffen worden door de ziekte. Laten we ook 
hen niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben Gods 
bijstand ook hard nodig. Laten wij ook niet vergeten 
hen die korter of langer geleden met rouw of ziekte te 
maken kregen of die liever (nog) niet genoemd willen 
worden, maar wel op onze voorbede hopen.  
 
Verantwoording    

Op huisbezoek heb ik helaas geen giften kunnen 
ontvangen. Alle huisbezoeken en 
ziekenhuisbezoeken heb ik  wegens de coronacrisis 
telefonisch verricht.  Dus ook al was er 
offerbereidheid, giften konden niet via de weg van het 
(zieken-)huisbezoek  naar de kerk toe komen.  In 
deze, ook voor onze gemeente zo roerige tijd blijft 
offerbereidheid echter wel zeer belangrijk, zeker nu al 
geruime tijd de erediensten met de collectes zijn 
weggevallen door de coronacrisis. Alle gevers die via 
andere wegen blijmoedig hun giften gaven alsnog 
hartelijk dank. De Here heeft de blijmoedige gever 
namelijk lief. 
 
Ten slotte     
Het coronavirus houdt ons allen nog steeds thuis en 
in zijn ban. Ik denk daarbij ook aan ds. Van Meulen 
en zijn vrouw, die er zwaar mee te worstelen hadden 
en er nog steeds niet helemaal bovenop zijn. 
Veiligheidshalve mag ik u dus nog steeds niet thuis 
bezoeken en alleen telefonisch contact met u 
hebben. De enige uitzondering tot persoonlijk bezoek 
is tot nu toe… als men onverhoopt op sterven komt te 
liggen. Gelukkig mag ik u dan nog wel bezoeken, al is 
het wel onder de geldende regels. 
Ik probeer nu dus nog steeds maar wat met u te 
bellen. En het blijkt een zegen dat er telefoon is.  
Maar een echt huisbezoek wordt het niet zomaar. U 
weet wel... , in levenden lijve en met een stukje uit de  
Bijbel en een gebed. 
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Toch komt dat er af en toe toch van tijdens het 
telefoongesprek. Dan lees ik een stukje voor uit de 
Bijbel door de telefoon en soms komt het dan zelfs tot 
een kort telefonisch gebed. Maar dat gebeurt alleen 
als u dit op prijs stelt en het gesprek er ook 
aanleiding toe geeft.  

Toch voel ik me nog steeds een beetje van u 
afgescheurd. In ballingschap. Net als uzelf dat 
misschien wel zo voelt.  

Het is allemaal zo verwarrend. We hopen en 
bidden dat het allemaal spoedig weer voorbij mag 
zijn. We horen daar heel verschillende berichten 
over. Maar alleen de Here weet het precies. Gelukkig 
gaan de erediensten bij u thuis door, zoals velen van 
u dat voor de crisis al gewend waren. Wat wel een 
toevoeging blijkt te zijn die in het algemeen zeer 
gewaardeerd wordt is dat, gelijk aan het begin van de 
crisis, de diensten ook in beeld konden worden 
meegemaakt thuis.  
Het is een wonder dat de techniek hiervoor juist 
gereed  was gekomen. Dat stemt ook weer tot 
dankbaarheid. 

Zo werkt Gods Pinkstergeest ook, troostend en 
bemoedigend en leidend tot Christus, ook op deze 
wijze. Ik bid voor ons allen om bewaring voor het 
virus en bewaring voor de eenzaamheid die dit virus 
meebrengt. Bewaring ook voor als er onder ons 
onverhoopt ziek worden.  

En mocht de Here ons, omdat we als ouderen vaak 
kwetsbaarder zijn naar de mate waarin we ouder zijn 
geworden, via deze ziekte tot Zich gaan roepen, dan 
bid ik: bewaar ons lieve Vader, bewaar onze zielen 
en schenk ons op die weg de genadevolle zekerheid 
van een warm welkom in Uw Vaderhuis door het 
verzoenend lijden en sterven van Uw Zoon, onze 
Heiland en Here Jezus Christus, Die leeft en regeert 
en bij Zijn Hemelvaart ook voor ons een woning in 
gereedheid heeft gebracht.  

Met een hartelijke Hemelvaart- en Pinkstergroet,  
 
Ds. E. Kolkert 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
24 mei  Dhr. A. Vreugdenhil,  Alb. Schweitzerlaan 

183, 8162 DR Epe         83 jaar 
25 mei  Dhr. T. Kool 
    Roggestraat 45, 8162 WW Epe   95 jaar 
25 mei  Dhr. J. van den Brink  (K-115)  
    A. Schweitzerln 25 8162 DS Epe   80 jaar 
30 mei  Dhr. J. Koopman 
    Ledderweg 64, 8161 SR Epe    86 jaar 
08 juni  Mevr. J. Hoogerman-van Timmeren 
    W. v. Oranjestraat 14, 8161 XA Epe 80 jaar 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het vermelden van 
uw naam, geef dit dan tijdig door aan de scriba.   
 
 

Van de Diaconie 
 

 

 
 
Hulp aan de voedselbank 
 

Door de coronacrisis ontstaat er bij de 
voedselbank een groot tekort aan artikelen. De 
voedselbank kan zelf geen levensmiddelen 
inkopen om dat tekort op te heffen.  
De kerken in de gemeente Epe bieden daarom in 
de komende periode extra hulp aan de 
voedselbank. 
In goed overleg met de voedselbank wordt 
bekeken welke levensmiddelen nodig zijn. De 
kerken kopen  deze levensmiddelen in zodat 
degenen die afhankelijk zijn van de hulp van de 
voedselbank ook in deze moeilijke tijd geholpen 
kunnen worden. 
De hulp wordt betaald uit eigen middelen van 
de diaconieën van de kerken in de gemeente Epe.  
Mocht je dit initiatief willen ondersteunen met 
een gift dan wordt dat zeer op prijs gesteld! 
Je kunt in dat geval een bedrag overmaken naar 
rek.nr  NL89 RABO 0317 5272 74 o.v.v. hulp 
voedselbank                            
                                                         Johan Beumer 
 

 
Collecteoverzicht: 
 

10 mei - Kerk in Actie  
 

Jong en oud leren van elkaar 
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in kerkelijke 
gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan 
samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van 
koken tot een gemeenteweekend organiseren en van 
een moestuin onderhouden tot een escaperoom 
maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer 
dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te 
dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door 
gesprekken rond geloofsthema’s. 
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Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen 
verschillende generaties.  
JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor 
volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep 
leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep 
start en hoe je het geloofsgesprek in de groep 
begeleidt. 
Met een gift helpt u het initiatief  #Durfte  van JOP 
(Jong Protestant) om deze materialen te ontwikkelen. 
Materialen die we hopelijk ook hier bij ons in de kerk 
kunnen gebruiken. 
 
17 mei - Collecte Diaconie  
 
Bloemen voor in de kerk 

Elke zondag staan er bloemen voor in de kerk. Na 
de dienst gaan ze met een groet van de gemeente 
naar iemand. Soms is het een felicitatie, meestal een 
blijk van meeleven en bemoediging. Deze vorm van 
verbondenheid hoort bij het gemeente-zijn.  
De mensen die deze dienst elke zondag trouw 
verrichten verdienen onze steun en waardering. 
Met uw gift kunnen we, mede namens u, doorgaan 
met deze mooie blijken van betrokkenheid bij lief en 
leed.  
 
24 mei - ZWO-project 
  
Kinderen in Moldavië een toekomst geven. 
De ZWO’s van de gezamenlijke kerken in Epe 
spannen zich in om het lot van kinderen in Moldavië 
te verlichten en hen zicht te geven om een betere 
toekomst. 
Moldavië is het armste land van Europa. Veel 
kinderen worden daar aan hun lot overgelaten omdat 
hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken om 
geld te verdienen. Kinderen zwerven op straat en 
zonder goed toezicht lopen vooral de meisjes het 
risico om verhandeld en misbruikt te worden in de 
seks- en drugsindustrie. In 42 dagcentra verspreid 
over heel Moldavië worden 600 kinderen 
opgevangen. Om dit werk mogelijk te maken en uit te 
breiden is uw financiële steun dringend nodig. 
 
31 mei- Diaconie Goede Herderkerk 
 
Missionair werk. 
De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’. 
Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld 
het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen, 
in woord en daad. We geloven dat de kerk er niet is 
voor haarzelf alleen, maar dat ze geroepen is. 
Wekelijks worden de diaconale gelden aan de 
daarvoor bestemde doelen afgedragen waardoor er 
geen financiële ruimte is om een missionair doel 
binnen onze Goede Herderkerk te ondersteunen.  
We merken dat daar wel behoefte aan is en willen 
daarom minimaal 1x per jaar een collecte houden om 
deze projecten te ondersteunen. 

7 juni - Citypastoraat Apeldoorn 
 
Inloophuis de Herberg 

Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de 
binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis ‘De 
Herberg’, in stand gehouden door het Citypastoraat.  
Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert van 1978. De 
plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan 
maatschappelijke dienstbaarheid voor de samen-
leving in Apeldoorn.  De naam staat symbool voor 
gastvrijheid.  
‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of 
geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor 
mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het 
gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. 
In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. 
Geen overbodige luxe in deze harde tijd.  
De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke 
kerken en wordt gedragen door de inzet van vele 
vrijwilligers. Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk 
worden voortgezet. 
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Een groet namens de diaconie, 
 
Ruben Visser 

 
 

 
Ik hoef niet bang te zijn 
 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
Al stormt het in mijn leven  
Al gaat het flink tekeer 
Ik hoef niet bang te zijn 
Mijn Vader, Hij is bij mij 
Telkens weer 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
Al ga ik door diepe dalen 
en maak ik heel wat mee 
Ik hoef niet bang te zijn 
Al waait het nog zo hard 
Met Hem wandelend over de zee 
 
Ik hoef niet bang te zijn 
Voor het heden en het verleden 
En wat er komen gaat 
Ik hoef niet bang te zijn 
Want diep van binnen weet ik 
Dat Hij mij nooit verlaat. 
 

Vlieland, Miranda  



 
Paasattenties 2020 

De werkgroep Paasattenties was al druk bezig met de voorbereidingen voor de bezorging 
van een Paasgroet voor de ouderen van onze kerken. Toen werden we geconfronteerd met het 
coronavirus en alle gevolgen van dien! Hierdoor werd afgeraden om bij elkaar en vooral bij 
kwetsbare ouderen langs of op bezoek te gaan. 

De werkgroep heeft toen besloten om de Paasgroet dit jaar in de brievenbus te bezorgen, 
zonder attentie. Bij alle 80-plussers is het tijdschrift “Open Deur” bezorgd met daarbij een 
overdenking van ds. Jelbert Versteeg van de Grote Kerk. Hierbij vindt u de overdenking zoals alle 
80-plussers deze hebben ontvangen. Het delen waard ook nu nog na de Paasdagen! Namens de 
werkgroep Paasattenties, 
 
Grote Kerk, Regenboogkerk, Sionskerk en de Goede Herderkerk 
 
Kracht van de opstanding  (meditatie) 
  
‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren.’    (Paulus in Filippenzen 3:10) 
 

Jaar na jaar wordt het Pasen. De datum waarop Pasen gevierd wordt, hangt af van de 
maancyclus en staat daardoor al decennia van te voren vast. Maar dat Pasen dit jaar gevierd zou 
worden midden in tijden die geheel bepaald worden door het corona-virus – dat had niemand 
kunnen voorzien.  Wat betekent Pasen dan nu ? Nu het maatschappelijke leven ontregeld is, nu 
vele Nederlanders ziek zijn geworden en ook in ons land mensen aan corona overlijden; nu 
ziekenhuizen en de hele zorgsector ongekend hectische tijden doormaken, nu bedrijven en ZZP-ers 
het water aan de lippen komt, en nu ondertussen iedereen wel het onbestemde en bijna 
onwerkelijke gevoel kent van angst en onzekerheid waarmee dat alles gepaard gaat… Wat 
betekent Pasen dan nog?   

Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer: Zijn eenzame weg van angst en lijden leek 
te eindigen in de donkerte van de dood. Maar Christus is verrezen en verschenen - om ons te laten 
weten dat er een daadwerkelijke kracht is die duisternis en dood niet het laatste woord gunt! Kracht 
van de opstanding, kracht van de levende God. Kracht die ook voor andere mensen te ervaren is – 
zoals Paulus daarop vertrouwt. Het is die Opstandingskracht waarin Pasen dichtbij komt. Want is 
die kracht niet alle tijden door werkzaam? Te herkennen, overal waar angst, nood en dood niet het 
laatste woord krijgen? Zoals het volk Israël díe kracht heeft ervaren die hen uit de benauwenis van 
Egypte de vrijheid tegemoet deed trekken. Zoals de kracht waarmee de geallieerden 75 jaar 
geleden Europa móesten bevrijden van het duistere, onmenselijke regime van de nazi’s. Zoals de 
mensen in Nederland in de jaren daarna de kracht hebben gevonden voor de opgave van 
wederopbouw. En ja, ook de kracht waarmee vele mensen in hun eigen leven hoop, moed en 
vertrouwen hebben hervonden na diep verdriet of grote tegenslag… Opstandingskracht, door 
mensen ervaren!  Nee, ons leven is niet overgeleverd aan zichzelf. Er is werkelijk een kracht, die 
angst, leed en dood overstijgt. Die Kracht van de Opstanding, die Christus ons toont, is ook voor 
ons. Zo geeft Pasen vertrouwen en uitzicht, ook, ja juíst ook, dit jaar, in deze ongekende corona-
tijden. Gezegend Pasen!      
 
Ds. Jelbert Versteeg 
 
Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen. We kunnen ons 
voorstellen dat u juist nu behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor. Ook vanuit de kerk kunnen 
we momenteel helaas niet bij mensen op bezoek, maar telefonisch kunnen en willen we er wel graag voor u 
zijn.  Bel daarom gerust! Als u in deze omstandigheden praktisch in de knel komt en hulp nodig heeft, 
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke boodschappen, dan wil de diaconie zich voor u inspannen.  
Schroom niet om ook dan te bellen!  

 
Goede Herderkerk:  ds. G.C. Buijs (predikant)  0578-849987    

ds. B. Lampen (predikant)  0578-618416  
dhr. J. Beumer (diaken)  0578-662064  
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Van de ZWO-commissie 
 

 
 
ZWO-PROJECT:  
Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië. 
In verband met het coronavirus gaan de ZWO-
evenementen de komende tijd niet door. Wilt u toch 
de ZWO financieel ondersteunen dan kan dit. Het 
banknummer van de ZWO Goede Herderkerk Epe 
staat vermeld op pagina 2 van de Goede Herder- 
klank. Dit is uiteraard vrijblijvend. Voor de kinderen 
hebben we een kleurplaat bijgevoegd.       
 

 
 
STAMPPOTBUFFET 
Zoals altijd was het weer heerlijk eten van het 
stamppotbuffet.  Jaantje Vink van Kerk in Actie heeft 
een presentatie gegeven. 
Het stamppotbuffet heeft € 400,00 opgebracht. 
Genoemd bedrag is bestemd voor het ZWO-project: 
‘Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië’. 
De ZWO bedankt de diaconie, alle vrijwilligers die 
heerlijk hebben gekookt en vooral Hillie Stenfert  voor 
het organiseren en uitvoeren hiervan.  
 
Germa Steert 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Bijdrage Goede Herderklank 
 
Deze maand wordt bij de bezorging van de Goede 
Herderklank een acceptgirokaart bijgevoegd. U wordt 
gevraagd een bijdrage van € 20,00 over te maken op 
rekeningnummer  NL18 RABO 0317 5720 08 t.n.v. de 
Goede Herderkerk. Deze bijdrage is nodig om 10 keer 
per jaar het kerkblad met alle informatie over uw 
Goede Herderkerk te drukken. Wij proberen de kosten 
zo laag mogelijk te houden. De inhoud en lay-out  en 
de bezorging van het blad worden geheel door 
vrijwilligers verzorgd. Daarnaast vragen we een 
bijdrage van een aantal adverteerders. Kortom: maak 
s.v.p. allen de bijdrage over, zodat we de kosten laag 
kunnen houden. Alvast bedankt. 
 
Herman Dijkhof 
 

Rommelmarkt 
 

Inzamelingen Rommelmarkt 
Vanwege de overheidsmaatregelen in het kader van het 
bestrijden van de coronacrisis zullen de inzamelingen van 
juni en juli niet doorgaan! 
 

Mededeling rommelmarktcommissie 
In de Goede Herderklank van juni hopen wij u nader te 
informeren over bijzonderheden rond het rommelmarkt-
gebeuren. De rommelmarktcommissie neemt in 
samenspraak met het moderamen eind mei een definitief 
besluit over het al dan niet kunnen doorgaan van de 
rommelmarkt in september. Op dit moment zijn er nog 
teveel onduidelijkheden ten aanzien van de overheids-
maatregelen die we kunnen verwachten na de zomer. 
Een aantal van onze gemeenteleden/vrijwilligers zijn of 
waren ziek, of ervaren in hun omgeving ziekte, overlijden 
van een dierbare of tegenslag als gevolg van de crisis 
waarin wij met z’n alle verkeren. Graag wensen wij u /jullie 
sterkte bij het herstellen, of bij het verwerken van 
verdrietige omstandigheden. Ook een warme groet aan 
hen die gebonden zijn aan huis vanwege de crisis, en aan 
hen bij wie de contacten met anderen momenteel anders 
zijn dan voorheen.  Tja, al die regelgeving in de 1,5 meter-
maatschappij valt niet altijd mee! 
Natuurlijk ervaren wij allen ook nog mooie momenten: de 
natuur die zich in deze tijd van het jaar zo prachtig 
ontwikkelt, de wijze waarop er naar elkaar wordt 
omgekeken waarbij er veel creativiteit naar voren komt in 
het vinden van verbinding met elkaar. Mooi om te zien hoe 
“de harten” van velen spreken! 
Graag wenst de rommelmarktcommissie u van harte veel 
liefde, kracht, vertrouwen en Gods onmisbare zegen toe 
om door deze bijzondere tijd heen te komen.  Namens de 
rommelmarktcommissie,    
 
Greet van Bolhuis, secretaris  
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Gemeentevaria 
 

HARTELIJK DANK!! 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, 
telefoontjes en vrolijke kaarten, die wij mochten 
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk! 
Allen hartelijk dank! 
 
Dick en Gerda ten Hoven  
 
Examen 2020? 
Ondanks dat we in een moeilijke tijd leven met de corona- 
crisis gaan examens zo goed en zo kwaad als 't kan door. 
Dit betekent spanning voor de examenkandidaten en 
straks mogelijk "feest" als je geslaagd bent of een kleine 
domper als je voor een her moet of dat het dit jaar even 
niet lukte. Laat jij me weten of je dit jaar examen doet? en 
wanneer je hoort of je geslaagd bent (of niet.. maar daar 
gaan we natuurlijk niet van uit)? Ken jij iemand in onze 
gemeente die examen doet? Graag hoor ik er van.  
Normaliter bezoeken we een examenkandidaat. Dat lukt 
nu even niet. Het is fijn als ik een mailadres of telefoonnr 
van jou/de kandidaat krijg. Samen met zijn/haar naam, 
datum van slagen en opleiding. Je kan dit doorgeven aan: 
jeugdouderling@goedeherderkerkepe.nl 
 
Henk Binnendijk 
 
EO-jongerendag gaat definitief niet door! 

De EO-jongerendag van 6 juni 2020 is verplaatst naar  
5 juni 2021. Vragen over reeds bestelde kaarten worden 
door de EO zelf op hun site beantwoord:   
https://beam.eo.nl/artikel/2020/03/eo-jongerendag-
2020-verplaatst-alle-vragen-en-antwoorden  
Volgend jaar staat er op 5 juni 2021 een nieuwe 
jongerendag gepland. Ook dan zullen de Goede 
Herderkerk en de Regenboogkerk hun best doen om te 
zorgen voor een (happy) bus! 
 

Kirsten van Ee 
 

Lieve gemeenteleden,  
In een vorig kerkblad stond een stuk over mijn vertrek 

naar Oeganda voor 5 maanden. Helaas is dit, door het 
coronavirus, na 3 weken tot een einde gekomen. Ik ben 
erg dankbaar dat ik toch 3 weken in Oeganda mocht zijn; 
het land, de cultuur en de mensen zijn geweldig. Niemand 
had van tevoren kunnen weten dat dit zo zou lopen.  

Een aantal van jullie heeft een bedrag gesponsord voor 
Watoto, hier zijn ze erg dankbaar voor! Het geld is op drie 
plekken terechtgekomen. Er zijn twee wasmachines 
aangeschaft voor het babyhuis in Suubi. Een deel van het 
bedrag gaat naar het vader/dochterfeest, tevens in Suubi 
(erg belangrijk, aangezien de meeste kinderen opgroeien 
zonder de aanwezigheid van hun vader).  

Tot slot hebben we samen ook een bijdrage geleverd 
aan het Neighbourhoodproject, waar kwetsbare vrouwen 
een vak leren om hun eigen gezin te kunnen onderhouden. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet,  
 
Hanneke de Graaf 
 

Afscheid van Martha Pronk van Seniorencontact  
Het is een vreemde tijd rondom het coronavirus. 

Afscheid nemen is niet of nauwelijks mogelijk. 
Dat geldt ook in de gevallen als iemand zich heel lang 
ingezet heeft voor bepaalde activiteiten in onze gemeente. 
In zo`n geval zou er een mooie bijeenkomst georganiseerd 
worden en zouden er toespraken zijn. Ook zou iedereen 
persoonlijk zijn waardering en respect hebben kunnen 
uiten in woord en daad! Dat is helaas ook voor Martha 
Pronk niet mogelijk op dit moment, maar hopelijk wel op de 
eerstvolgende seniorenbijeenkomst.  
Zij heeft zich in de afgelopen 15 jaar met een warm hart 
ingezet voor het Seniorencontact! Het was (en is) heel 
mooi om bijeenkomsten voor de senioren van onze 
gemeente (en daarbuiten) te organiseren, waarbij 
prachtige onderwerpen  aan de orde kwamen. En wat te 
denken van de goede en inspirerende sprekers, de 
uitstapjes etc. Met heel veel inzet en liefde heeft zij dat 
mogen en kunnen doen ! Zij zal zeker gemist worden door 
onze senioren! 
Wij zijn, ook als kerkenraad, haar daar heel dankbaar voor 
en zullen haar verrassen met een mooie attentie! 
Ook wensen wij Ella van Delft-Westerhof, die Martha in 
deze functie opvolgt, heel veel inspiratie en warme 
betrokkenheid toe om dit mooie werk voort te zetten! 
Namens de kerkenraad van de Goede Herderkerk, 
 
A. van de Burgt, scriba 
 

 
 

 

Richt onze ogen op U 
 

God,  
het is stil op straat  
een kwaad virus waart als een spook  
rond over uw wereld  
en wij weten niet hoe en wat en hoelang. 
Richt onze ogen op U  
en op Uw Zoon Jezus Christus,  
die kwam om mensen te redden.  
Schenk ons uw goede Geest  
om te vertrouwen  
op een nieuwe morgen  
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen  
en kom gauw!  
Amen.  

Hans Tissink 
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Het volgende nummer verschijnt  4 juni  2020   
Kopij liefst per e-mail naar redactieghk@gmail.com  

t/m 26 mei 2020 (uiterlijk)  
bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe. 

  
De hierna volgende verschijningsdata zijn: 

23 juli 2020 Uiterste kopijdatum: 14 juli 2020 
10 sept. 2020 Uiterste kopijdatum: 1 sept. 2020 

Bijbelleesrooster 
 
Zo  10 mei Ps. 68:1-19   Samen optrekken 
Ma 11 mei Ps. 68:20-36  Gedragen 
Di   12 mei  Hand. 17:1-9  Schriftbewijs 
Wo 13 mei Hand. 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking 
Do  14 mei Hand. 17:16-21 Nieuwsgierig 
Vr   15 mei  Hand. 17:22-34 Bekend met “de Onbekende” 
Za  16 mei Psalm 34    Houvast 
 
Zo  17 mei Ex. 20:1-17   Gezag 
Ma 18 mei  Ex. 20:18-26   Ontzag 
Di   19 mei  Ex. 21:1-11   Vrije slaven 
Wo 20 mei Ex. 21:12-27  Geregelde ruzie 
Do  21 mei Matt. 28:16-20  Hemel en aarde 
Vr   22 mei Psalm 47    Hooggestemd 
Za  23 mei Ex. 21:28-22:3  Vergelding 
 
Zo  24 mei Ex. 22:4-16   Wat…als… 
Ma 25 mei Ex. 22:17-30  Vreemdelingenwet 
Di   26 mei  Ex. 23:1-17   Geen vriendjespolitiek 
Wo 27 mei Ex. 23:18-33  Onder begeleiding 
Do  28 mei Ex. 24:1-18   Ook een grote daad van  

God:  zijn Verbond 
Vr   29 mei  Ruth 1:1-22   Gelukzoekers 
Za  30 mei Ruth 2:1-23   Vreemdelingenzorg 
 
Zo  31 mei Ruth 3:1-18   Nachtelijk gesprek 
Ma 01 juni  Ruth 4:1-22   Onderhandelingsresultaat 
Di   02 juni  Ps. 104:1-18  Gods dag van de arbeid 
Wo 03 juni Ps. 104:19-35  Diervriendelijk 
Do  04 juni Matt. 8:2-13   Groot geloof 
Vr   05 juni  Matt. 8:14-22  Genezingsdienst 
Za  06 juni Matt. 8:23-34  Klein geloof 
 

Ledenmutaties (t/m 23 april 2020) 
 
Ingekomen 

Mevr. L. Versloot, Braamstraat 13, 8162 VN Epe 
Verhuisd 

Dhr. F. Prins 
  van  Notenweg 1, 8161 SB Epe 
  naar Hoofdstraat 158, 8162 AR Epe 
Overgeschreven 

Mevr. G. Muller-Gorter, Asseltseweg 1, 8161 VV Epe  
naar Grote Kerk Epe 

Overleden 
   2 april 2020 Dhr. E.M. Braakman 
      Spiekerweg 7, 8161 RA Epe 

 6 april 2020 Dhr. T. Hanekamp (K012), 
      Alb. Schweitzerlaan 25  8162 DS Epe 
 

Jubilea        gefeliciteerd! 

 
25 jaar huwelijk  

19 mei 2020  Echtpaar R.T. Jager-Feiken 
   Koepelweg 4, 8161 NJ Epe 

01 juni 2020  Echtpaar H. Stouten-Scholten 
   Lutuliweg 16, 8161 DN Epe 
 
50 jaar huwelijk  

15 mei 2020  Echtpaar S. Dijkkamp-Slijkhuis 
   Sint Crusisusweg 49, 8161 HJ Epe  
 

Classis 
 
Classicale vergadering 2 april 

Vergaderd zonder bijeen te komen. Dat gebeurt op 
meer plaatsen in deze tijd. Iedere afgevaardigde 
kreeg de agenda. Om te beginnen kon elk de tekst uit 
het gebed van Salomo voor de vreemdeling lezen en 
om een zegen bidden. Ook op deze wijze is en blijft 
het kerkenwerk. Vervolgens werd gevraagd om aan 
te geven of de voorstellen akkoord zijn. 
Klaas Jan Riezebos, ouderling uit de ring Apeldoorn; 
Ant van Donselaar, diaken uit de ring Ede en Wim 
van de Berg, ouderling uit de ring Hattem zijn 
benoemd als afgevaardigden naar de classicale 
vergadering. 

Bijna alle afgevaardigden gingen akkoord met het 
financieel jaaroverzicht 2019.  Als je als nieuwe 
afgevaardigde aantreedt, is het best even wennen 
wat er zoal in een classicale vergadering omgaat. Het 
controleverslag werd vastgesteld. Riky Hilbrink, lid 
van de controlecommissie, was aftredend. In haar 
plaats is Bert Broekhuizen benoemd. Samen met 
Wim Witteveen vormt hij nu de controlecommissie.  

Er zijn nog vier gemeenten die de omslag niet 
hebben betaald. Deze gemeenten zullen daarop 
nogmaals aangesproken worden. 

Het jaarverslag van het breed moderamen is 
vastgesteld. Er was in 2019 contact met 26 
gemeenten waarbij er wel verschil is in de mate van 
betrokkenheid en tijdbesteding. De problematiek is 
heel divers. Van het verkennen van mogelijkheden 
van samenwerking, adviseren bij gerezen problemen 
tot het instellen van visitatie omdat het welzijn van de 
gemeente gevaar loopt. De afgevaardigden stemmen 
in met het voorstel dat de ordinanties gewijzigd 
moeten worden zodat een kerkelijk werker die tevens 
ambtsdrager is als afgevaardigde deel kan nemen 
aan de classicale vergadering. In de huidige situatie 
kan de betreffende kerkelijk werker alleen als 
adviseur aan de vergadering deelnemen. We namen 
afscheid van Johan Jobse, afgevaardigde van de ring 
Hattem. En met een aantal ronde vragen en de 
woorden van Lied 246b vers 5,7 en Ps. 121:4 is ook 
deze vergadering geschiedenis. 
 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe. 
 

 



Team De Lange 
 
Coronacrisis in India: een enorme humanitaire ramp 
Heel India is sinds 25 maart in ‘lockdown’, met 1,3 miljard mensen de grootste ter wereld. 
Hartverscheurende berichten bereikten ons over de armsten en meest kwetsbaren die 
lijden. Voor de meeste Indiërs is ‘sociale afstand’ een luxe die ze zich niet kunnen 
veroorloven. Honderden miljoenen worden geconfronteerd met honger en hongersnood 
omdat ze geen dagloon meer hebben. 
 
Veel van ‘onze’ zendelingen in het India Adoptie Plan werken nu keihard om duizenden 
voedselpakketten uit te delen. We hebben daarom een noodfonds in leven geroepen. De 
laatste weken hebben we hier onze handen vol aan en dat is heel goed. De 
voedselpakketten worden dankbaar ontvangen en er is veel openheid voor het evangelie. Er 
wordt veel samengewerkt met lokale politie om de hulp in goede banen te leiden. Dat 
bemoedigt ons! 
 

 
 
Wat is de impact van de coronacrisis in India? 
De lockdown raakt de armen het hardst. Het heeft geleid tot een massale uittocht van arme 
binnenlandse arbeidsmigranten en dagloners. Een enorme groep van honderden miljoenen 
werkers waarvan de Indiase steden afhankelijk zijn. Op zoek naar kansen laten ze hun gezin 
vaak maanden of jaren achter. De meesten hebben een baan die niet officieel bestaat, 
hebben geen bankrekening en zijn afhankelijk van contant geld. 
Met minimaal drie weken zonder inkomen en eten voor hun gezinnen in het vooruitzicht 
besloten ze terug te gaan naar hun dorpen om te overleven. Ze hoeven daar geen of minder 
huur te betalen en het eten is er goedkoper. Vervoer kwam heel snel stil te liggen. Lopen is 
de enige optie. Sommigen moeten honderden kilometers lopen om thuis te komen. 
India is niet voorbereid op dit soort rampen. Normaal gesproken is de medische zorg al 
ontoereikend en vaak onbereikbaar voor de armen. Er is een groot tekort aan ziekenhuizen 
en IC-afdelingen. Voor beademingsapparatuur is het tekort nog veel groter. Een goede 
behandeling van COVID-19 zal alleen voor de rijksten in de steden beschikbaar zijn. 
 
Helpt u mee? 
Bid alstublieft voor India, voor meer voorzieningen, bescherming en wijsheid. Wilt u ook 
voor ons bidden zodat we ons werk goed en in gehoorzaamheid kunnen doen? Dankuwel. 
Hartelijke groeten, 
 
Miesjel, Froukje, Lola en Caleb 
www.teamdelange.nl 
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Kindernevendienst 
 

Kindernevendienst bezoekt 
De Nieuwe Antoniehof 

Op zondag 16 februari is de kindernevendienst met 
een aantal kinderen uit de bovenbouw naar De 
Nieuwe Antoniehof geweest om de ouderen daar 
met een muzikaal bezoek te verblijden.  
We hebben een prachtig uur met elkaar gehad, 
zowel de ouderen als de kinderen en wij als leiding 
waren erg enthousiast!  
 

 
 
 

 
 

We zongen onder andere de liederen: “Lees je 
Bijbel” en “Ik stel mijn vertrouwen”. 
De verzorging was zelfs zo enthousiast dat er 
vrijwel meteen werd gevraagd wanneer we weer 
zouden komen.  Natuurlijk komt dit weer op het 
programma te staan! Ook dit is een stukje 
evangelisatie.  
Hierbij nog een paar foto’s zodat u een indruk 
krijgt van deze mooie en ontroerende ochtend!  
  
Erika Koesveld, voorzitter kindernevendienst 
 

 


