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

 
 
 

Meditatie 
 
Knieval 
 

15 Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen 
elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat 
de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  

16 Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag.     (Lucas 2:15 en 16)  
 

In Bethlehem, op de plek waar Jezus is 
geboren, is later de Geboortekerk gebouwd. 
Deze kerk is niet altijd een rustige plek van 
verstilling en bezinning geweest. Er was een tijd 
dat ridders of rovers op paarden zomaar door de 
grote deur de kerk binnenreden en de boel 
plunderden of kort en klein sloegen.  

Om dit te voorkomen is er een geniale 
oplossing bedacht. De grote ingang van de kerk 
is bijna helemaal dichtgemetseld. Bijna. Er is 
alleen nog maar een kleine deur. Zo klein dat 
volwassen mensen niet rechtop naar binnen 
kunnen lopen. Om de geboortekerk binnen te 
kunnen lopen, moet je eerst bukken. Alleen wie 
door zijn knieën gaat, kan naar de plek waar 
Jezus geboren zou zijn. 
 

Dit beeld stelt ons voor deze indringende 
vraag: ‘Wie is Jezus voor jou?’ Een gewoon 
mens of de zoon van God, voor wie je door de 
knieën gaat om Hem te aanbidden? 
Of blijf je liever rechtop staan? Onbewogen. 
Want misschien denk je wel: ‘Ook Jezus krijgt mij  
niet klein.’  

De Geboortekerk loop je niet zomaar binnen 
zonder te bukken. Het bijzondere van Jezus 
ontdek je alleen door je knieën voor Jezus te 
buigen. Ik begrijp het wel. Jezelf klein maken, 
doe je niet zomaar. Je eigenwaarde wil je niet 
opgeven. Liever ben je, als mens, sterk en stoer. 
Met opgeheven hoofd en rechte knieën. Wie leeft 
er niet het liefst zijn of haar eigen leven en houdt 
heel graag zelf de touwtjes in handen? Dit geldt 
zelfs ook als je niet stoer en sterk bent.  
Wij mensen kunnen soms heel bang zijn om 
alles te verliezen. 

Het feest van Kerst daagt je uit om te bukken, 
door de knieën te gaan voor Jezus. Om die stap 
te kunnen maken, moet je misschien wel anders 
leren denken. Het gaat niet om de vraag: ‘Wat 
verlies ik en raak ik allemaal kwijt?’ De echte 
vraag is: ‘Wat win ik wanneer ik voor Jezus kniel 
en hem ga aanbidden?’ 

Kerst gaat niet over verlies, maar over winst. 
Pure winst. Bukken, je knieën buigen, klein 
worden voor Jezus, is jezelf openstellen voor de 
liefde van God. Wat is het mooiste, belangrijkste 
en waardevolste in jouw leven? Gods liefde wil 
dit zijn. Je hoeft alleen maar te bukken. Je 
knieën buigen is genoeg om Gods liefde te leren 
kennen. Het is pure winst! 
 
Ds. Roberto Buijs 
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Erediensten 
 

Alle ochtenddiensten en ook de bijzondere avonddiensten  
(2e zondagavonddienst) worden gebeamerd! 
 
Zondag 22 december - 4e Advent 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. D. van Meulen 
            18.00 uur  Kerstmusical Kindernevendienst 
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering  
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. ds. L.A. van Ketel, Ezinge     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. D. Dekker, Putten 
                                 18.30 uur   Ds. J. Belder, Hartskamp 
 
Dinsdag 24 december - Kerstnachtdienst 
Goede Herderkerk:   22.00 uur  Ds. G.C. Buijs, m.m.v. SIGN 
Regenboogkerk:   19.00 uur  Kindermusical   
Grote Kerk:        19.00 uur  Kinderkerk 
            22.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
 
Woensdag 25 december - eerste kerstdag 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, kerstliederen vooraf. 
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. S.H. Muller 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.20 uur    Ds. A. Goijert, Nijkerk 
                                 18.30 uur   Ds. B. Jongeneel 
 

Donderdag 26 december - tweede kerstdag     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J. Mulderij, Wezep 
 
Zondag 29 december 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. van ’t Veld, Vaassen 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk:   10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. ds. L. Kraan, Apeldoorn     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. J. Harteman, Kampen 
                                 18.30 uur   Ds. Ch. van der Valk, Apeldoorn 
 
Dinsdag 31 december - oudejaarsdag 
Goede Herderkerk:   19.30 uur  Ds. G.C. Buijs 
Regenboogkerk:   19.30 uur  Ds. S.H. Muller 
Grote Kerk:        19.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle     
Sionskerk:          19.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
 
Woensdag 1 januari - nieuwjaarsdag 
Regenboogkerk:   10.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering       
Sionskerk:          10.00 uur    Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 5 januari 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. P. Vroegindeweij, Ermelo 
                   Aansluitend nieuwjaarsreceptie 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs   
            19.00 uur  Gez. dienst 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. M. Maas, Dordrecht     
                                 18.30 uur  Ds. M. Maas, Dordrecht 
 

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

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

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

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

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

Autodienst: B. van Dam, tel. 61 39 91 
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Zondag 12 januari 
G. Herderkerk: 10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, afscheid en 
     (her)bevestiging van ambtsdragers   
      19.00 uur  Gez. dienst in Regenboogkerk 
Regenboogk.: 10.00 uur  Ds. W. v.d. Kooij, Arnhem 
      19.00 uur  Dhr. H. Esselink, praisedienst 
           m.m.v. de Regenboogband 
Grote Kerk:  10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg       
Sionskerk:    09.30 uur  Ds. J. Boer, Ermelo     
                        18.30 uur      Dr. T.E. van Spanje 
Zondag 19 januari 
G. Herderkerk: 10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, doopdienst   
      19.00 uur  Ds. G.C. Buijs, leerdienst   
Regenboogk.: 10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg, ruildienst 
Grote Kerk:  10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering   
Sionskerk:   09.30 uur  Dr. T.E. van Spanje     
                        18.30 uur      Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn 
 

Pastoralia 
 

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

Bij de diensten 
Als gemeente mogen we, zoals het lied aangeeft, ‘in een 
lange stoet, de Koning tegemoet gaan’.   

Op dinsdagavond 24 december  begint de Kerstnacht-
dienst om 22.00 uur. Het belooft een bijzondere dienst te 
worden met medewerking van SIGN o.l.v. Remco Hakkert. 
Vanaf 21.00 uur zijn de deuren van de kerk al open voor 
koffie en thee. 

Eerste kerstdag mogen we het feest van de geboorte 
van Jezus voortzetten. Voor de dienst zingen we al enkele 
kerstliederen met elkaar. 

Oudejaarsavond mogen we samen in de kerk het jaar 
afsluiten en alles wat daarin was aan vreugde en verdriet 
aan God voorleggen. Met God afsluiten is ook met God 
beginnen aan het nieuwe jaar. Zijn zegen voor het nieuwe 
jaar mogen we dan ook ontvangen. 

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers vindt 
plaats in de dienst van 12 januari. 
 

Omzien naar elkaar 
Jeannette Broekhuizen (Krugerstraat 183, 8172 BJ 

Vaassen) herstelt moeizaam van haar voetoperatie en er 
zijn meerdere tegenslagen.  

Dhr. Gijs Overeem (Waterjuffer 15, 8162 TH Epe) ver-
bleef onlangs in het ziekenhuis na een infarct aan de milt. 

Dhr. Jan Smallegoor (Tongerenseweg 53, 8162 PL Epe) 
mocht eindelijk na een lang verblijf in het ziekenhuis en 
revalidatiecentrum weer thuiskomen. 

Mevr. Jennie Dalhuisen (Lohuizerweg 15, 8162 EW Epe) 
is weer gestart met een nieuwe reeks van een drietal 
chemokuren. 

Dhr. Hans Witteveen (Hoofdstraat 96B, 8162 AM Epe) 
woont voortaan vanwege de ziekte Parkinson en dementie 
in de Wendhorst te Heerde.  

Ds. Berto Lampen heeft zich onlangs weer ziek moeten 
melden. Laten we als gemeente biddend om ds. Lampen 
en zijn gezin staan. 
 Mevr. Jacquelien Kooistra (Officiersweg 27, 8162 EA 
Epe) verbleef vanwege een operatie aan de blinde darm in 
het ziekenhuis. 

Mevr. Josien Riphagen (Dellenweg 13, 8161 AH Epe) 
herstelt thuis van een knie-operatie. 

 

We beseffen dat niet voor iedereen december een 
feestmaand is. Sommigen kunnen niet wachten tot het  
2 januari is. Dat alles maar weer snel gewoon is. Gewoon-
weg, omdat je jezelf helemaal niet feestelijk en vrolijk voelt. 
Het gemis van een dierbare, zorgen om jezelf of over 
anderen, de worsteling met ziekte en beperking. Somber-
heid, angsten, eenzaamheid en alles wat er meer kan zijn 
dat het leven dof maakt, drukken dan te zwaar op je. 

In Matteüs 1 lezen we dat Jozef moet leren dat wat 
Maria overkomt de weg van God is. Een engel maakt hem 
dit bekend in een droom. Het zijn deze woorden die Jozef 
dan hoort in: 

21 ‘Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, 
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit 
alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij 
monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De 
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal 
hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal 
betekent ‘God met ons’. (Matteüs 1: 21-23) 

De engel noemt Jezus ook Immanuël, wat betekent ‘God 
met ons’.  Zo is God nabij.  
In Jezus is hij betrokken op ons leven. Hij gaat met ons 
mee. Dat deze gedachten ons mogen troosten wanneer de 
decembermaand ons zwaar valt. 
 

Geboren 
Op 9 november 2019 is geboren Nathan, zoontje van 

Arjan en Rianne de Zwaan. (Glazenmaker 81, 8162 TA Epe) 
Op 15 november 2019 is geboren Yaran, zoontje van 

Ronald en Ilona Hendriks en broertje van Lenorah en 
Mairon. (Midachten 5, 8162 CJ Epe) 

Op 18 november 2019 is geboren Femke, dochtertje van 
Martin en Karin Smit en zusje van Joël en Jesse. 
(Brakerweg 8, 8161 RN Epe) 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst. 
 

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

Belijdenis 
Het leven is vol keuzes. Zoveel dat je soms niet weet wat je 
moet kiezen en last krijgt van keuzestress. Soms kun je er 
zelfs moe van worden. Heel anders is dat met je keuze 
voor God. Dat geeft rust. Waarom? Gods keuze voor jou 
gaat vooraf aan jouw keuze voor God. Eerst is er de keuze 
van God. En dan de vraag: ‘Kies jij ook voor God?’  

Hopelijk is het antwoord ‘ja’. Bij dit ‘ja’ past belijdenis 
doen. In het midden van de gemeente, jouw gemeente, 
delen dat God jou heeft uitgekozen en dat jij voor God 
kiest. Als je belijdenis doet, antwoordt je op Gods liefde 
voor jou persoonlijk. Voorafgaande aan de belijdenis 
mogen we elkaar ontmoeten tijdens de belijdenis-
catechese. Nieuwsgierig, geïnteresseerd of alvast 
besloten? Laat het even weten, zodat we met elkaar 
daarover verder kunnen spreken. 

Voor belijdenis doen geldt dat je niet snel te jong en 
zeker nooit te oud bent. Van harte uitgenodigd. 
Info/opgave: ds. Roberto Buijs, 0578-849987 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl 
 
Bijbelkring 
De volgende keer is op dinsdag 14 januari 
 
Bijbel open 
We komen weer bij op elkaar op maandag 23 december 
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Alpha-cursus – kokers en medewerkers catering 
gezocht 

Op donderdag 9 januari start de Alpha-cursus. We 
hopen op een mooie groep deelnemers die God willen 
leren kennen of willen groeien in hun geloof. Elke Alpha-
cursus begint met een maaltijd. We zoeken vrijwilligers, die 
thuis voor de groep willen koken. 

Ook zoeken we nog een paar vrijwilligers, die tijdens de 
avonden willen helpen met de catering. Roberto Buijs, 
predikant-gcbuijs@goedeherderkerkepe.nl, 0578-849987 
 

Giften 
Ontvangen voor de kerk 2x € 20,00, 1 x € 50,00 en  

1x € 100,00. Hartelijk dank! 
 
Vanuit de pastorie  –  thuis met Kerst 

In oktober hoor je de eerste kersthits al op de radio. Veel 
te vroeg. Ik kan er dan nog niet zo goed tegen en krijg er 
lichte hoofdpijn van. Nu de Sint  is vertrokken, heb ik er wat 
minder moeite mee. Alhoewel sommige kersthits echt te 
zoet zijn. Mierzoet. En toch… neurie ik ze soms ook 
gewoon mee. En als ik moet kiezen, dan is mijn favoriete 
kersthit ‘Driving home for Christmas’  (rijdend naar huis om 
Kerst te vieren) van Chris Rea. 

Dit lied gaat over iemand die niet kan wachten om thuis 
te zijn om Kerst te vieren. Maar eerst is er nog een lange 
autotocht. Je ziet het voor je. Files, slecht weer, misschien 
wel sneeuw en het wordt donker. 

Een hele opgave zal het worden om niet te laat thuis te 
komen. De vrolijkheid van het liedje vertrouwt je toe dat het 
wel gaat lukken. Hij of zij zal op tijd thuis zijn om alle 
stralende gezichten te zien van degenen die allemaal op 
hem of haar zitten te wachten. Deze kersthit zegt mij ook 
iets meer dan misschien wel de bedoeling is. Het gaat over 
een verlangen naar een thuis. Een diep menselijk 
verlangen om ergens thuis te zijn. Een veilige plek waar je 
jezelf kunt zijn. Het liefst vaak samen met dierbaren, voor 
wie je jezelf niet beter hoeft voor te doen. 

Hier schuurt het soms. Mensen hebben een huis, maar 
voelen zich niet altijd thuis. Er is veel onrust in het leven. 
Achter een verlangen naar een thuis kan ook een geestelijk 
verlangen schuilgaan. Het verlangen naar een thuis is dan 
ten diepste een verlangen naar God zelf. Dit verlangen kan 
wel een bestemming krijgen. Geestelijk thuiskomen, mogen 
we immers bij God, de Vader van onze Heer Jezus 
Christus. Ook dat is Kerst. God kwam in Jezus onder ons 
mensen wonen. Jezus wijst ons de weg naar God en hoe 
we zo geestelijk thuis kunnen komen bij God en onze 
bestemming kunnen vinden. 
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 
In mijn studententijd ging ik eens op vakantie met een 
goede vriend en we hadden geluk, want we mochten met 
de Daf van zijn broer. Op naar Luxemburg! Onderweg 
ontdekten we dat dit oude wagentje prima reed, maar niet 
al te veel pk’s bezat, want op de heuvelachtige snelwegen 
in België kreeg hij het moeilijk.  

We reden steeds langzamer als het heuvelopwaarts 
ging. Toen maakten we maar wat vaart als we naar 
beneden gingen en reden met 130 km van de heuvel om 
met krap 50 km per uur weer over de volgende heuveltop 
te kunnen komen. Gelukkig was het rustig op de weg!  

Maar deze belevenis herinnerde ik me, toen ik onlangs 
mijn eigen functioneren moest beschrijven. Met goed 
doseren en op tijd weer rust nemen, probeerde ik mijn werk 
als predikant vol te houden maar eigenlijk was er telkens te 
weinig energie en mentale veerkracht.  

Een paar weken geleden ontdekte ik dat het helemaal 
niet meer mogelijk was te werken en moest ik mezelf 
parkeren, aan de kant zetten. Dan is het teleurstellend 
weer te moeten aangeven dat het niet gaat en dat je je lot 
als het ware weer helemaal in handen van een bedrijfsarts 
en andere deskundigen moet leggen. Gelukkig mag ik ook 
weten dat uiteindelijk mijn leven in Gods hand ligt en ik 
veilig bij Hem mag zijn.  

Dan zing ik: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 
des Heren hand! We wensen u en jullie fijne en gezegende 
kerstdagen toe!  

Een hartelijke groet van ons vieren,   
 
Berto, Margot, Adriana en Herbert Lampen 
 

Ouderenpastoraat 
 
Wel en wee 

Mevr. Boerman, Marktplein 10, appartement 20, mocht 
weer thuiskomen na een periode van revalidatie in het 
Zonnehuis te Zwolle.  

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

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

Mevr. Pasman, Hullandstraat 20 te Emst, werd enige 
weken geleden opgenomen in het GelreZH te Apeldoorn 
met een gecompliceerde beenbreuk. Inmiddels verblijft zij 
in Randerode ter revalidatie, afdeling de Grift, kamer 7. 
  Mevr. van Werven, Sint Jorisweg 11, is na een val met 
een gecompliceerde breuk van haar bovenarm opgenomen 
in het GelreZH te Apeldoorn en daarna overgebracht naar 
een appartement van Klein Geluk, afdeling de Veenkamp, 
aan de Gemzenstraat 9 te Apeldoorn, in afwachting van 
een plek in De Nieuwe Antoniehof te Epe.  
 

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

 
Mevr. J. van de Hel - van der Haar is binnen de 

Klaarbeek verhuisd van Zwartelandstraat 49, kamer 1A 
naar kamer 3A. De postcode blijft 8162 HC Epe. 
 
Verantwoording 
 
Op huisbezoek mocht ik voor de kerk ontvangen: € 50,- (J.) 
en € 20,- (R.) Voor het verjaardagsfonds ontving ik  
€ 50,- (W.)  Al deze blijmoedige gevers zeer hartelijk dank! 
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In Memoriam 
 
Op 8 november 2019 is overleden  

Tine Regina Wilhelmina de Haan 
Zuukerweg 8F. Zij werd 81 jaar. Zij was geboren in 
Friesland als oudste uit een gezin met vier kinderen. Zij 
was uiterst creatief, warm, belangstellend en meelevend. 
Haar leven verliep zeker niet gemakkelijk. Toen ze alleen 
kwam te staan leefde ze met name voor haar dochter waar 
zij zielsveel van hield. Deze dochter Zwanette, haar enigst 
kind, overleed in 2004 op 32-jarige leeftijd. Tine, was 
ontroostbaar en belandde in een diepe depressie. Al haar 
hobby's kwamen op de vliering terecht.  Nergens had ze 
nog interesse in. Het duurde jaren voor ze beetje bij beetje 
weer grip op het leven kreeg.  
In 2010 ontmoette ze haar partner die haar de vreugde in 
het leven terugbracht. Ze werd weer vrolijk, opgewekt, 
inspirerend en creatief. Ze werd weer de warme 
persoonlijkheid die ze ooit was. Ze leefde afwisselend in 
Epe of in haar geliefde Friesland. Ze hadden samen mooie 
jaren tot eind oktober van dit jaar.  

Toen ging ze naar het ziekenhuis in Sneek,waar ze een 
zeer slechte prognose kreeg te horen. Deze prognose werd 
bewaarheid.  Na een kortstondige en heftige periode is ze 
overleden. Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in 
stilte plaatsgevonden. 
 
In Memoriam 
 
Zondag 17 november jl. overleed in de leeftijd van 92 jaar 

Trientje van Ekeris - Burgers 
Laar - Enk 33. Zij was de weduwe van Jan van Ekeris sinds 
5 september 1978. 

In september kreeg Trui een TIA, waardoor zij op de 
wachtlijst voor de Klaarbeek kwam. Toch was een TIA niet 
de reden van haar overlijden. Zij had al jaren een 
bloedziekte die goed beheersbaar was. Al wachtend op 
een plaatsje in de Klaarbeek werd deze bloedziekte plots 
onbeheersbaar en werd zij in november opgenomen in het 
Deventer ziekenhuis, waar zij uiteindelijk rustig insliep.  

Zij is altijd een sterke, zelfstandige en zorgzame vrouw 
geweest. Na het overlijden van haar man verkocht zij de 
rijwielhandel met benzinepomp te Emst en ging ze in Epe 
wonen om daar in de thuiszorg te gaan werken tot haar 
pensioen.  

Drie en een half jaar geleden kwam zij echter te vallen 
en ging zij achteruit. Had zij altijd nog met eigen auto haar 
enigst kind Coby te Zetten kunnen bezoeken en natuurlijk 
haar schoonzoon en drie kleinzoons, nu ging dat niet meer. 
Wat hielden zij veel van elkaar. Ook mocht zij nog de komst 
van twee achterkleinkinderen meemaken. Maar nu meer in 
toenemende afhankelijkheid.  

Zij vertrouwde daarbij op God en was dankbaar dat de 
Here dat vertrouwen telkens weer in haar versterkte. Ook 
vertrouwde zij zich bij het zwakker worden steeds meer toe 
aan Gods leiding in haar leven.  

Tijdens de rouwdienst op zaterdag 23 november in 
uitvaartcentrum Yarden dachten wij daarom na over  
Psalm 73: 24: 'Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna 
mij in heerlijkheid opnemen". Zo kon zij tegen haar broer en 
zijn vrouw zeggen toen zij de zaal gingen verlaten na haar 
bezocht te hebben: "Dit is de laatste hand die je van mij 
krijgt, want ik ga naar de hemel!"  

Dat is niet anders dan te zeggen dat de Here je in 
heerlijkheid gaat opnemen. Hierdoor getroost hebben wij 
ten slotte afscheid genomen van haar lichaam op de 
algemene begraafplaats te Emst. 
 

In Memoriam 
Op vrijdag 22 november overleed  

Jacob van Wijk 
Marktplein 10-21. Jaap is 83 jaar oud geworden en was op 
vijf dagen na 56 jaar gehuwd met zijn beminde vrouw Lenie, 
over wie hij nadrukkelijk sprak in de weken voorafgaande 
aan zijn heengaan: "In Christus blijf ik met Lenie 
verbonden!" En dit was niet het enige getuigenis van zijn 
Heiland en Here gedurende de jaren dat hij ziek was. Tot het 
einde toe werd zijn dankbaarheid voor Gods genade groter 
en ook de verwondering over Gods grote liefde in Jezus 
Christus. Het groeide alleen maar naarmate hij achteruit 
ging. Want na een jaar waarin plots toch één medicijn nog 
werkte moest Jaap zich voorbereiden op het heengaan. Het 
was voor hem als een voorbereiding op de overtocht naar de 
eeuwige stranden, waar Hij dan eindelijk thuiskwam en waar 
hij met groot verlangen naar uitzag. Hij wist zich daarbij 
geleid door Gods Geest (de winden Gods), Die Jaap naast 
het geloofsvertrouwen en het getuigenis in zijn hart en 
mond, ook nog eens het wonder schonk van eigenlijk 
pijnloos te mogen blijven. Hij leefde sterk toe naar de 
afscheidsdienst waarvan hij nadrukkelijk zei, toen die geheel 
samen met hem en zijn vrouw was voorbereid: "Ik zou er zó 
graag bij zijn, even een kijkje nemen. En ik hoop, hoop, 
hoop, dat het allemaal landt, dat het mensen mag raken, dat 
het de mensen wat zegt!" Een van getuigenis overlopende 
dankdienst voor zijn leven moest het worden. Voor zijn 
kinderen en kleinkinderen, Margo zou er ook bij zijn. Voor 
zijn vrouw Lenie in het bijzonder. Voor alle vrienden en 
bekenden en voor allen uit de gemeente die er zouden zijn. 
Een blij getuigende Dienst van Woord en Gebed en van vele 
liederen. Blijdschap en troost verspreidend te midden van 
gemis en tranen. Want Jezus was en is de stuurman van zijn 
levensschip. 

Toen Lenie en Jaap trouwden was hun trouwtekst 
Marcus 4: 36b: 'En zij namen Jezus in het schip mede". En 
toen zij hun huwelijksbootje gingen verlaten, ging Jezus 
ook verder met hen mee. Met Jaap naar de overkant en 
met Lenie en Margo en ons allen hier nog op de aardse 
zee. Dit werd dan ook de tekst voor de prediking. "Ik voel 
de winden Gods vandaag. Vandaag hijs ik het zeil. Ik voel 
de winden Gods vandaag en zeil de haven uit. Nu 'k voel 
de winden Gods vandaag leidt Gij mij op mijn reis." Dit lied 
citeerde Jaap vaak gedurende zijn laatste weken. Natuurlijk 
kreeg het daardoor een plaats in de dienst en daardoor ook 
in het leven van de daar aanwezigen op vrijdag 29 nov. in 
de Goede Herderkerk. Als dat zo is dan hebben ook wij het 
veilig strand voor 't oog. Dat heeft ieder die Jezus aan 
boord heeft. Hiervan zong ook Zwier van der Weerd met 
zijn cliënten van de zorgboerderij. Daarvan getuigde ook de 
'tweede moeder' van Margo, toen zij uit naam van Margo 
het gedicht "Bijna Thuis" voordroeg. Natuurlijk klonk ook 
het aardse levensverhaal van Jaaps 'in memoriam'. Hoe hij 
van Pijnacker, via camping 'De Veldkamp' uiteindelijk met 
zijn Lenie nog een paar heel mooie jaren in Epe kreeg.  

Dankbaarheid! Ook voor wat hij voor anderen mocht en 
wilde betekenen. Bij alle vreugde en verlangen was er ook 
één punt van diepe zorg in Jaaps hart. Dat was naast de 
zorg om zijn gezin in het bijzonder om zijn vrouw Lenie. Zijn 
zorg en gebed was of zij niet in een diep gat zou gaan 
vallen als hij was uitgevaren. "Ga met God en Hij zal bij je 
zijn" en "Neem Heer, haar beide handen, tot ook zij aan 
d'eeuwge stranden de ruste vindt!” Ten slotte hebben wij 
het lichaam van Jaap toevertrouwd aan de aarde op 
Norelbos. Wij deden dit onder het belijden van het geloof 
waarin Jaap heeft geleefd en is gestorven. We wisten ons 
getroost door Onze Vader. Jezus brengt ons thuis! 
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Ten slotte 
En zo komen we zo langzamerhand weer aan het einde 
van deze 2019e jaarkring na de geboorte van onze Here 
Jezus Christus en hopen we het jaar van onze Here (Anno 
Domini) 2020 in te gaan. Maar eerst gaan we het 
geboortefeest van onze Heiland en Here (Dominus) vieren. 
Al is ook dat onder het voorbehoud van Jakobus (zo de 
Here het wil en wij leven). Elke dag die wij mogen leven is 
een genadegeschenk van  God de Vader. Maar zijn 
grootste geschenk is zijn Zoon Jezus, die mens werd in 
Maria zijn moeder en uit haar voor ons geboren in 
Bethlehem. Om ons zalig te maken kwam Hij op aarde. Die 
met Zijn komst eigenlijk tot ons sprak: geef Mij uw zonde, 
verdriet en dood; dan geef Ik u mijn reinheid en mijn 
vreugde en mijn eeuwige leven. Wat een wonderlijke ruil. 
Uit louter liefde! 
Met hem kunnen wij het nieuwe jaar in gaan. Wat meer is: 
met Hem kunnen we een periode ingaan waar geen eind 
meer aan komt. Zo groot is Zijn liefde. Eindeloos groot. 
Veel Heil en Zegen! Met een hartelijke advents-, kerst- en 
nieuwjaarsgroet van ds. E. Kolkert. 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
24 dec.  Dhr. J. Bosch 
    Roggestraat 77, 8162 WW Epe     93 jaar 
25 dec.  Dhr. H. Draaijer 
    Borgstuk 32, 8162 JR, Epe       81 jaar 
28 dec.  Mevr. H. Bijsterbosch-Visch 
    Leeuwenboomweg 32, 8166 BB Emst   88 jaar 
30 dec.  Mevr. A. van Werven-van Niersen 
    Sint Jorisweg 11, 8161 HC Epe     97 jaar 
01 jan.   Dhr. H.C. Brummel 
    Wisselseweg 59, 8162 RM Epe     80 jaar 
09 jan.  Dhr. H.J. Bijsterbosch 
    Leeuwenboomweg 32, 8166 BB Emst   90 jaar 
11 jan.   Mevr. M. Knottnerus-Trip 
    Hardenbrink 32, 8161 CP Epe      83 jaar 
14 jan.   Dhr. C. Kamphuis 
    Weemeweg 54, 8162 EV Epe      87 jaar 
17 jan.   Mevr. E. van `t Slot-Bakker 
    Meidoornstraat 11, 8162 VH Epe     80 jaar  
15 jan.   Mevr. A.W. van den Belt-Bonhof (K-118) 
    Alb. Schweitzerlaan 25 8162 DS Epe   93 jaar 
18 jan.   Mevr. D. Montizaan-Beekman   
    Hoge Hagt 84, 8162 CD Epe      94 jaar 
21 jan.   Mevr. J. Stegeman-Eilander 
    Brinkgreverweg 3, 8161 NW Epe     80 jaar 
26 jan.  Mevr. J. Ebbenhorst-van den Doel 
    Alb. Schweitzerlaan 149, 8162 DR Epe  89 jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Diaconie 
 
Collecteoverzicht: 
 
22 december - Stichting Gave 
Stichting Gave 
Stichting Gave, gevestigd te Harderwijk, is een inter-
kerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland. Gave wil dat de vluchteling die 
naar ons land komt, wordt gezien en geliefd; de organisatie 
maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping 
om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Vrijwilligers 
worden door Gave geïnspireerd, getraind en ondersteund 
bij het opbouwen van contacten met asielzoekers. 
In de visie van Gave zijn lokale christenen en kerken in de 
buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijken om de 
vluchteling gastvrij te ontvangen.  
Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. 
Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen 
rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van 
christen-asielzoekers. 
 
24 december – Kerstnachtdienst    
Voedselbank Hulppakketten 
Het lukt de Voedselbank elk jaar weer om tijdens de 
feestdagen iets extra te doen. De Voedselbank is een soort 
doorgeefluik. Zij ontvangt van sponsoren voedsel dat 
overblijft en geeft dat gratis weg aan mensen die dat op dat 
moment nodig hebben. Het “personeel” van de 
Voedselbank bestaat uit vrijwilligers. Ondanks dat is er 
natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere 
noodzakelijke uitgaven om deze noodhulpvoorziening 
mogelijk te maken. 
 
25 december -  Kerk in Actie 
Geef licht aan kinderen in de knel 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag 
donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. 
Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets 
mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus 
brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne 
van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, 
Colombia, Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten 
we hun leven met geloof, hoop en liefde. 
 
29 december - De Herberg  
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. 
PDC de Herberg is een christelijke leefgemeenschap en 
non-profit organisatie. De uitgangspunten van het PDC zijn: 
We leven vanuit de vraag: Wie is de God van de Bijbel en 
wie is Hij in mijn persoonlijk leven? Het PDC biedt een 
gastvrij verblijf in prachtige omgeving om tot rust en op 
adem te komen. Het aanbod van het PDC voor mensen die 
tot rust moeten komen bestaat uit een keuze aan 
programma’s. In het PDC werkt een kleine staf samen met 
tientallen vrijwilligers die er samen voor zorgen dat gasten 
zich welkom voelen in de Herberg. 
 
31 december – eigen wijkdiaconie 
Eindejaarscollecte 
Op 31 december staat als vanouds de eindejaarscollecte 
op het collecterooster. Gecollecteerd wordt voor het werk 
van de eigen wijkdiaconie. Het werk van de wijkdiaconie 
vindt in stilte plaats. Het is goed dat de gemeenteleden met 
deze collecte aangeven dat zij dit werk steunen. 

Het volgende nummer verschijnt 23 januari 2020   
Kopij liefst per e-mail naar 
redactieghk@gmail.com  

 
 t/m 14 jan. 2020 (uiterlijk)  

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

De hierna volgende verschijningsdata zijn: 
27 febr. 2020  Uiterste kopijdatum: 18 febr.  

2 apr.. 2020 Uiterste kopijdatum: 24 mrt.  
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5 januari   
Hospice Noordoost Veluwe, Epe 
Een hospice is een veilige plaats voor mensen in hun 
laatste levensfase . Er wordt palliatieve zorg geboden in 
een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke 
aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna-thuis-
huis genoemd. De verwachting is dat er in de toekomst 
steeds vaker een beroep op een hospice zal worden 
gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te 
behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daar-
door is thuiszorg niet altijd mogelijk! 
Voor de nieuwe hospice aan de Quickbornlaan in Epe, is 
veel geld nodig, zowel voor de specifieke inrichting van de 
kamers als voor beheer & exploitatie. U kunt de realisatie 
en de exploitatie van de hospice steunen met een bijdrage. 
 
12 januari 
Kruimelschaar Epe. 
De “Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar” geeft 
maatschappelijke hulp daar waar de professionele 
krachten, familie, kennissen, vrienden of buren, door welke 
oorzaak dan ook, niet in staat zijn om passende hulp te 
bieden. De Kruimelschaar werkt niet vanuit een of andere 
levensbeschouwelijke of politieke overtuiging of achter-
grond. De aangeboden hulp is zeer divers. 
 
19 januari 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 op 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. 
 
Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:  
december: St. 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. Zij zetten hun 
vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te 
begeleiden in de psychosociale problemen. Stichting 
Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke 
hulpverleningsorganisatie De stichting heeft diverse 
locaties in het land. De hulpverlening is gericht op ouders, 
kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. 
 

Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan 
personen die in psychosociale nood verkeren.  
De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in 
de christelijke identiteit van de stichting. Stichting 
Schuilplaats is hiervoor afhankelijk van donaties en giften.  
 
januari t/m april - VluchtelingenWerk Epe 
Van januari t/m april zijn de avondcollectes bestemd voor 
VluchtelingenWerk Epe. Op zoek naar veiligheid lieten 
vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun 
leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor 
hen is. VluchtelingenWerk Epe helpt vluchtelingen op weg 
naar een nieuwe toekomst. Met een gift helpt u hen daarbij. 
Uw gift draagt bij aan: 

Individuele hulp bij de asielprocedure 
Hulp bij het leren van de taal 
Ondersteuning bij het vinden van een baan of opleiding 
Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa 

 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Vanuit de gemeente mochten we de volgende giften 
ontvangen waarvoor hartelijk dank: 
- 1x  €   5,- voor de oogstdienst 
- 3x  € 10,- voor de oogstdienst 
- 1x  € 50,- voor de oogstdienst 
 
Een groet namens de diaconie, 
Ruben Visser 
 

Van de ZWO-commissie 
 
ZWO-zendingsproject OPEN DOORS - N. KOREA  
(zendingsbussen achterin de kerk) 
Een bijzondere ontdekking die Open Doors heeft gedaan 
tijdens hun werk in Noord-Korea, is dat God door de 
generaties heen werkt en de christelijke families eigenlijk 
nooit loslaat. 
 
‘Mijn geloof in Jezus is de vrucht van de gebeden van 
mijn opa’s' 
“Ik herinnerde me mijn twee opa’s en de verhalen die zij 
elkaar vertelden over bijzondere dingen”, vertelde Yong 
Sook de organisatie. “Het ging over de tweede verschijning 
van Jezus en hoe Esau zijn geboorterecht verruilde voor 
een maaltijd. Dat moet dan wel een heel goede maaltijd 
geweest zijn, dacht ik toen. Jaren later, toen ik in de 
gevangenis zat en het daar erg zwaar had, moest ik weer 
aan mijn opa’s denken. Ik begon te bidden en vroeg mij af 
tot wie ik het beste kon bidden. Ik besloot dat de God van 
mijn opa’s de beste keus was. Ik was toen nog geen 
gelovige, maar tot op de dag van vandaag geloof ik dat die 
gebeden mij gezegend hebben. Mijn geloof in Jezus is de 
vrucht van de gebeden van mijn opa’s.” 
 
Ook al is het onmogelijk kinderen te vertellen over het 
geloof, een christelijke levensstijl voorleven en voor ze 
bidden is wat Noord-Koreaanse ouders wel kunnen doen 
voor hun kinderen. Geen vrolijke kinderliedjes of kleurrijke 
kinderbijbels. Maar wel een rotsvast geloof dat God ook 
hun kinderen ziet en dat hun kinderen dat achteraf ook 
zullen zien. 
Meer informatie over dit 
project is te vinden op 
www.opendoors.nl  
 

 

Abram en Jesaja wisten, 
van een Vredevorst die komt. 
Hij zal elke strijd bedwingen, 
opdat de aanstichter verstomt. 
Wéér advent, ook wij verwachten, 
Jezus als de Vredevorst, 
Mooier nog dan kerstgedachten, 
Vrede waar elk volk naar dorst. 
 

Lingen, Aagje 
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ZWO-project: Kerken geven 
kinderen in Moldavië 

een toekomst 
Dagcentra 
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. Een keer per week zijn ook bejaarde mensen 
welkom. 
 
Ouderen 
Want ook de ouderen in Moldavië vormen een kwetsbare 
groep. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven. 
Veel bejaarden staan er alleen voor, omdat hun kinderen in 
het buitenland zijn gaan werken. Vooral alleenstaande 
ouderen of ouderen met een handicap of chronische ziekte 
wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder 
stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en 
onvoldoende medische zorg. De bejaarden eten samen 
met de kinderen en genieten daar erg van. De kinderen 
helpen hen zoveel mogelijk en ontdekken op deze manier 
dat ze belangrijk en geliefd zijn en een bijdrage kunnen 
leveren. 
 
Zelfvertrouwen 
De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar 
ze eten krijgen, zorg en onderwijs. Maar de centra richten 
zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het 
is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun 
talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren 
ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun 
emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan  
hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische 
vaardigheden maakt deel uit van het programma, dat 
verder allerlei activiteiten omvat, van muzieklessen tot 
handvaardigheid en sport. Bovendien proberen de 
vrijwilligers het contact met en binnen het gezin te 
herstellen. Alle activiteiten van deze dagcentra hebben tot 
doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.  
                (wordt vervolgd) 
 
Gift 
We hebben een gift ontvangen van € 100,- voor ons ZWO-
project: Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië. 
Heel dankbaar! 
 
OPERATIE MOBILISATIE   
(ZENDINGSBUSSEN ACHTER IN DE KERK) 
Het nieuwe zendingsproject vanaf januari t/m eind 
december 2020 
De ZWO-groep van de Goede Herderkerk heeft gekozen 
voor een project van Operatie Mobilisatie. Het zendings-
project van Open Doors/Noord-Korea loopt eind december 
2019 af. Operatie Mobilisatie is een wereldwijde beweging 
van christenen. We willen graag dat iedereen minstens een 
keer het evangelie van Jezus Christus te horen krijgt. 
Daarom zijn we eropuit getrokken. Miljoenen mensen 
hebben het goede nieuws gehoord. Maar het werk is nog 
niet klaar. We geloven dat God levens en gemeen-
schappen wil veranderen! Help jij mee om Jezus' liefde 
bekend te maken? www.operatiemobilisatie.nl 
 
Germa Steert 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Kerk-tv 
Tijdens de afkondigingen voor de 2e collecte heeft u vast al 
gehoord dat een deel van de 2e collecte bestemd is voor 
de installaties van camera’s voor kerk-tv. Ook in een 
eerdere uitgave van ons kerkblad maakten wij melding van 
dit voornemen.  
Er zijn gemeenteleden die tijdelijk of blijvend niet (meer) in 
staat zijn om de kerkdiensten in onze  kerk  persoonlijk bij 
te wonen. De kerkenraad en het college van kerkrent-
meesters zijn van mening dat iedereen onze kerkdiensten 
moet kunnen meebeleven en zo kennis moet kunnen 
nemen van het Evangelie, zoals dat in de Goede Herder-
kerk wordt uitgedragen. Het uitzenden van beelden van 
onze dienst past in die visie. Als Kerkenraad hebben wij 
daarom besloten om kerk-tv  te gaan installeren. 
kerk-tv biedt een aantal mogelijkheden: 
• Zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden kunnen 
diensten live volgen via internet; 
• De dienst kan zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf 
in binnen- en buitenland worden gevolgd; 
• kerk-tv biedt de mogelijkheid om digitale beeldopnames 
te maken van (ere)diensten in de Goede Herderkerk 
(Doopdiensten, Belijdenisdienst, etc.). Als het inpasbaar en  
uitvoerbaar is, kan dit ook van speciale diensten, zoals 
trouw- en rouwdiensten en kerstvieringen. 
De camera’s worden met name gericht op: 
- Het liturgisch centrum en elementen daarop (de avond-
maalstafel, het doopvont, de paaskaars, de bloemen).; 
- Het kerkgebouw; daaronder verstaan we het projectie-
scherm, het orgel en het voorste deel van de kerkzaal met 
gemeenteleden die ‘op de rug’ gefilmd zullen worden. 
- De personen die een bijdrage leveren aan de kerkdienst 
(de voorganger, ambtsdragers, organisten, evt. koor), die 
herkenbaar in beeld zullen komen. 
We zullen u op de hoogte houden wanneer de camera’s 
geïnstalleerd zijn en we met kerk-tv zullen starten. Mocht u 
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één 
van de leden van het College van Kerkrentmeesters. 
 
Groot onderhoud orgel 
Zoals reeds in een eerdere uitgave van het kerkblad 
aangekondigd, wordt vanaf maandag 6 januari a.s. aan het 
orgel groot onderhoud gepleegd. De firma Reil uit Heerde, 
die dit werk gaat uitvoeren, staat garant voor kwaliteit en 
continuïteit. Het werk zal vermoedelijk een aantal weken 
duren. Waarschijnlijk zal het orgel rond 9 februari a.s. weer 
klaar zijn om te bespelen. Helaas kunnen we dit niet 
garanderen, dus het kan zijn dat de werkzaamheden een of 
twee weken zullen uitlopen.  
Alle orgelpijpen (meer dan 1000 stuks) zullen, na een ruim 
25-jarige dienst, worden schoongemaakt en waar nodig 
worden gerepareerd. Ook zullen alle loden verbindingen 
(kondukten genaamd), waarvan er velen lek blijken te zijn 
en provisorisch zijn hersteld, worden vervangen door 
nieuwe kondukten van een meer eigentijdse materiaal-
samenstelling. Ook zal het geheel opnieuw gestemd 
worden. De klankkleur zal nagenoeg hetzelfde blijven.  
Tijdens deze werkzaamheden, zullen de organisten voor 
zover mogelijk, de gemeentezang tijdens de kerkdiensten 
begeleiden met behulp van een piano. We hopen op uw 
begrip in dezen! 
 
College van Kerkrentmeesters 
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Overzicht van de collecten over de maand november 2019 
 
datum 

morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie bestemming 

2e collecte onderhoud  
orgel en kerk-tv 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

03 nov. morgen       253,87  
Kerk in Actie: opleiding 
predikanten in Zambia 175,70  249,40  

10 nov. morgen       281,51  
Kerk in Actie: steun  kleine 
kerkgemeenschappen 

                     
289,15  

                              
74,20  

17 nov. morgen       248,15  

Kerk in Actie: Hulp na 
overstromingen Nepal en 
Bangladesh 

                     
198,25  

                    
201,10  

 avond       102,25  St. Schuilplaats Veenendaal 63,15  

24 nov. morgen       273,05  
Kerk in Actie: eenzaamheid 
dragelijk maken 232,05  244,47  

     
Zendingsbussen voor Open 
Doors t/m 3/11 251,97    

  totaal    1.158,83    1.210,27  769,17  

Een goed verhaal 
  
Geacht gemeentelid, 
  
In de kerk leven en werken we vanuit het 
goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt 
verteld. Gods Woord is een bron van troost, 
bemoediging en inspiratie voor velen.  
Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is, omdat de Bijbelse 
verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen 
naar ons eigen leven. Daarmee wordt het goede 
verhaal van God en mensen een spiegel voor ons 
dagelijkse leven. 
Ook in het nieuwe jaar willen we ons als 
gemeente laten inspireren door de 
Bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal van 
Gods liefde voor mensen in onze activiteiten 
doorklinkt en ons in beweging zet om het te 
delen met mensen om ons heen. 
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong 
én oud, zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen, 
catechisatie, pastoraat, jeugd- en 
ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld 
nodig. Daarom vragen we u aan het eind van het 
kalenderjaar om een extra gift, zodat we ook 
in het nieuwe jaar ons mooie en belangrijke 
werk kunnen voortzetten. 
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw 
bijdrage. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

Herman Dijkhof 
 

Giften 
via dhr. Kamphuis          2×  €   20,-   
n.a.v.  fruitbakje (oogstdienst)      2×   €     5,-   
via mevr. De Graaf             €   20,- 
van de creatieve dames van de zusterkring   € 100,- 
via de bank t.b.v. het jeugdwerk       € 175,- 
 

Verjaardagsfonds 
juli                  €     282,97 
augustus        €    452,74 
september      €   371,70 
oktober           €    281,35 
Met welgemeende en hartelijke dank!  
 
Anja van Triest 
 

Commissie Fondswerving 
Zoals bij ieder woonhuis, heeft ons kerkgebouw op 

gezette tijden ook groot onderhoud nodig. Naast de 
meerjarenbegroting, die enige jaren geleden is vastgesteld, 
heeft kerkrentmeester Adrian van Essen onlangs een 
Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld, wat door 
ons College van Kerkrentmeesters is geaccordeerd. Hierbij 
valt te denken aan verbeteringen aan de gebouwen en het 
groot onderhoud. Een deel is al gerealiseerd, zoals o.a. de 
nieuwe geluidsinstallatie. De komende periode volgt het 
groot onderhoud aan het orgel en de machines van de 
luidklokken. Een ander deel zal de komende periode 
opgepakt worden, zoals het benodigde schilderwerk, maar 
ook de realisatie van een tochtportaal aan de ingang aan 
de Enkweg, de verbetering van buffet, toiletgroepen, enz. 
Dit zijn allemaal uitgaven die over meerdere jaren verspreid 
worden, maar uiteindelijk wel veel geld kosten.  

Naast de reguliere uitgaven, waarvoor we onze actie 
Kerkbalans, extra predikantsplaats en ook de opbrengst 
van de rommel- en boekenmarkt gebruiken, zijn eenmalig 
extra inkomsten nodig om ons gebouw up-to-date te 
houden. Het college heeft besloten om voor de extra 
fondswerving een commissie in het leven te roepen. 
Kerkrentmeester Adrian van Essen heeft op grond van het 
besluit van het College het initiatief genomen om een 
fondswervingscommissie samen te stellen. Deze bestaat 
uit de heren Hylke Visser, Joop Fuijkkink en Ton Brouwer. 
We zijn blij en dankbaar dat deze heren hiermee aan de 
slag willen gaan. De komende maanden zult u zeker wat 
van hen horen. Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Marisca Berghorst  (secr.) 
 

 



  

  

Geef om je kerk! 

  Tussen 18 januari en 1 februari 2020 ontvangt u een brief met het 

verzoek om bij te dragen aan de actie Kerkbalans. 

   In diezelfde periode wordt uw antwoord ook weer persoonlijk bij 

   u opgehaald. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze kerk 

van groot belang! We rekenen op u! 

Alvast bedankt voor uw toezegging! 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Startweekend 2019 – Steppen met de tieners, wandeling      

     en workshop naaiproject India 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze kerk willen we kinderen laten voelen dat ze erbij horen. Er is aandacht voor 

ze en ze doen mee met de actie Kerkbalans. Zo spaarden de kinderen van de 

kindernevendienst vorige kerkbalansactie €283,- voor een zelfgekozen doel – bingo 

prijzen voor ouderen – én hielpen ze de ouderen tijdens het spel. Het leverde 

mooie ontmoetingen tussen verschillende generaties op! 

Joanne Coes, Jeugdouderling  

Gera Kooiman, Jeugddiaken 

   
Foto’s: Driesje Vos 
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Van de Kerkenraad 
 
Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van  
13 november 2019 valt onder meer te melden: 
 
Vergaderstructuur:  
●De kerkenraad heeft besloten om de vergaderstructuur 
aan te passen en er zal minder vaak vergaderd worden. 
Kerkrentmeesterlijke zaken:  
● De reparatie van de kerkklokken is doorgeschoven naar 
2020. In het kerkblad zal nog informatie opgenomen 
worden over kerk-tv. 
● De nieuwe website van de Goede Herderkerk zal 
mogelijk aan het eind van dit jaar operationeel zijn.  
● De begroting van de Goede Herderkerk is inmiddels 
goedgekeurd door het RCBB van de PKN.  
● De kerkrentmeesters zijn druk bezig met de Actie 
kerkbalans 2020. 
 

Vacatures kerkenraad 
 
Per 1 januari 2020 ontstaan de volgende vacatures: 
Ouderlingen: 

Mevr. Joke Dalhuisen, aftredend en NIET herkiesbaar 
Mevr. Hanny Visser, aftredend en NIET herkiesbaar 
Ouderling voor de zorginstellingen 

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

Ouderling-kerkrentmeester: 
Dhr. Jan van Mossel, aftredend en NIET herkiesbaar. 

Wel zal dhr. Van Mossel per 1 januari 2020 bevestigd 
worden als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere 
opdracht vanwege zijn afvaardiging naar de Generale 
Synode. 

Mevr. Marisca Berghorst-Kieskamp, aftredend en NIET 
herkiesbaar. 
De vacatures van het college van kerkrentmeesters zijn 
inmiddels vervuld !! 
 
E.e.a. betekent dat er binnenkort weer een beroep op 
u gedaan kan worden om de gemeente te dienen! 
Als de Heer u roept om Hem te volgen, wat is daarop 
uw antwoord?! 
 
A. van de Burgt, scriba 
 
 

 
 

De redactie   
wenst u 

gezegende kerstdagen 
en 

een voorspoedig nieuwjaar! 
 

Rommelmarkt 
 
De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste 
zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur. 
Het rooster voor de inzameling op zat. 4 jan. 2020: 
Inzameling Berghoeve 
Annet Rodijk (coördinator), Rita Botter, Marinus de 
Weerd, Theo Knippenberg en Harmen-Jan Bosch 
Inzamelen kerk 
  Joke Dalhuisen en Betsy Bosch 
Inzamelen/ophalen 
Koen Draaijer (aanhanger kerk), Lulof Dalhuisen 
(aanhanger), Gerrit vd Snel (aanhanger) 

  Steven Hofenk, Gert Braakman en Jan Noorman 
 
Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten 
ophalen. Mochten er spullen thuis opgehaald moeten 
worden op bovenvermelde datum, dan kunt u contact 
opnemen met dhr. G. Niemeijer, tel. 641029. 
Er zijn spullen die wij – om verschillende redenen - in 
principe NIET meenemen. Op de website van de kerk 
is hiervoor een lijst opgenomen: 
www.goedeherderkerkepe.nl/rommel_en_boekenmarkt 
 
Mededelingen rommel- en boekenmarktcommissie: 
• Graag breng ik de oproep van de rommelmarkt-
commissie (in dit kerkblad) onder uw en jullie 
aandacht! 
• De rommel- en boekenmarkt wordt in 2020 
gehouden op vrijdag 3 en zaterdag 4 april. 
• Er is geen inzameling in april! De 
rommelmarktcommissie heeft na evaluatie besloten 
om voortaan naast de maand augustus, ook in april 
geen inzameling te houden. 
De laatste inzameling voor de rommelmarkt is op 
zaterdag 7 maart!  
• Datum medewerkersvergadering (om alvast in uw 
agenda te noteren  ): 
De medewerkersvergadering wordt gehouden op 
donderdag 12 maart 2020,  
inloop vanaf 19.45 uur!  
Allen alvast van harte 
welkom! 
• De rommel- en 
boekenmarktcommissie 
waardeert bijzonder alle 
hulp en inzet van alle 
betrokkenen gedurende 
het afgelopen jaar.  
Geweldig bedankt!  
 
Namens de 
rommelmarktcommissie, 
 
 
Greet van Bolhuis 
tel. 629985 – 06-21974149 
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
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OPROEP           van de Rommelmarktcommissie 
 
In de vorige Goede Herderklank stond een oproep voor helpende handen tijdens de inzamelingszaterdagen. 

Op die oproep heeft NIEMAND gereageerd! 
 
Ook dit jaar heeft een aantal vrijwilligers om gezondheids-, dan wel andere redenen, moeten afzeggen om ons 
nog tijdens de inzamelings-zaterdagen te kunnen komen helpen.  
Graag wil ik hen namens de commissie hartelijk danken voor de jarenlange hulp! 
 

De rommel- en boekenmarktcommissie zit nu met de handen in het haar: we missen teveel mensen om 
het rooster voor 2020 op te kunnen stellen voor inzameling “oude spullen”.  

 Zonder uw hulp kan de commissie geen rommelmarkt organiseren! En niet organiseren betekent dat    
onze, in de regio befaamde, supergezellige, samenbindende rommelmarkt zal verdwijnen!   

 
 En niet organiseren betekent ook dat de Goede Herderkerk een groot bedrag aan inkomsten zal missen. 
 

Dat mag niet gebeuren! 
 

Lieve gemeenteleden, kijk in uw agenda of u ons één of een aantal zaterdagmorgens, op de eerste 
zaterdag van de maand (10x) van 08.30-11.00 uur kunt helpen. 

 
U bent van harte welkom! Geef u op bij ondergetekende. Onze dank is groot!! 

 
 Namens de rommel- en boekenmarktcommissie,  

Greet van Bolhuis 06-21974149 of 629985 (beide na 16.30 uur) 
 

rommelmarktcommissie@goedeherderkerkepe.nl 
 

 
******************************************************************************************************************************************* 
 

Gemeentevaria 
 
Afscheid......Voor alles is een tijd..... 
 

Vier jaar mocht ik ouderling zijn voor wijk 3.  
Doordat ik in augustus ziek werd heb ik geen 
bezoekjes meer kunnen doen. Plotseling werd ik 
stilgezet van alles, dat is soms moeilijk, soms 
verdrietig, maar in alles mag ik weten, dat God 
Dezelfde blijft en dat maakt dankbaar. 

Met  veel liefde heb ik u bezocht; er was tijd voor 
een fijn gesprek, gebed en het lezen uit Gods Woord. 
Dank u wel voor de openheid en het vertrouwen dat u 
gaf. Er is nog steeds vooruitgang in het herstel. 

Ook wil ik de gemeente nogmaals  bedanken voor 
alle bemoedigingen die ik mocht ontvangen, in de 
vorm van kaarten, bloemen en bezoekjes maar 
bovenal voor jullie gebeden. De Here zegene u allen! 
 
Mijn vertrouwen is op de Heer mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Hartelijke groet van Hanny Visser 
 

 
Uitnodiging voor de 
avonden over opvoeding 
Als ouders is het een kunst 
om te ontdekken hoe je kind in 
elkaar zit, laat staan je 
opvoeding daaraan aan te 
passen. 
Doe vijf avonden mee en 
ontdek wat voor type mens je 
kind in aanleg is en wat er 
nodig is om die eigenheid te 
waarderen. Nadat je eerst 
goed naar je eigen aanleg 
gekeken hebt, gaan we kijken 
hoe je van daaruit het beste op de persoonlijkheid van je 
kind kunt afstemmen. 
Psalm 139 vertelt hoe God ieder mens gemaakt heeft; 
speciaal en uniek. 

“U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder 
Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt…” 

In dat licht gaan we met elkaar in gesprek.  
De start is woensdagavond 15 jan.van 20.00 – 22.00 uur in 
de Goede Herderkerk o.l.v. Paul en Marjolein Heiligenberg. 
De andere data zijn: 29 januari, 12 en 26 februari en 11 
maart. Welkom! Graag even opgeven bij Joanne Coes (06 
22891666 of joannecoes@hotmail.com) 
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Zusterkring 
Maandag 18 november hebben wij onze verkoop 
gehouden. Ondanks het slechte weer hadden we toch een 
mooie opbrengst. We hebben heel wat gebreide spullen en 
andere handwerken verkocht. Ook de kaarten vonden 
gretig aftrek. Er waren gebreide muizen uit het muizenhotel 
te koop. Je kon bonen raden, vakjes invullen, de naam van 
een pop raden. Dit alles onder het genot van koffie/cake. 
De niet verkochte gebreide spullen zijn naar de Stichting 
Hulp aan Letland gegaan. Wij willen onze dankbaarheid 
voor dit mooie resultaat tonen door giften aan vijf goede 
doelen en we willen iedereen hartelijk bedanken voor 
zijn/haar komst. 
Ten slotte willen wij u allen gezegende feestdagen wensen 
en alle goeds voor 2020. 
 
De Zusterkring 
 

 
 
Seniorencontact 
De laatste keer dat we bijeen waren in de Goede 
Herderkerk vernamen we allerlei wetenswaardigheden 
omtrent de midwinterhoorn. 
Op 8 januari 2020 gaan we verder in gebouw Antenne van 
de Regenboogkerk. Dan is onze gast dhr. Smit uit Epe die 
een presentatie zal geven over de cultuur en geschiedenis 
van Egypte. We hopen elkaar dan weer te ontmoeten om 
14.30 uur. Voor vervoer kunt u (tijdig) bellen naar mevr. 
Bijsterbosch tel. 0578-661617   
Allen gezegende Kerstdagen gewenst en alle goeds voor 
het nieuwe jaar 2020! 
 
Ella, Helga, Sita en Martha 
 

Week van Gebed  – 19 t/m 26 januari 2020 – 
Buitengewoon 

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van 
Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. 
Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in 
Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van 
Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. 

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd 
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren 
we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor 
anderen door de problemen van de samenleving in de 
voorbeden een plek te geven. 
 

 
 

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 
2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, 
hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin 
is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden 
op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid 
benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment 
waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari 
wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op 
Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal 
voor de gebedsweek voorbereid. 

De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie 
Nederland en de Raad van Kerken. 
Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind 
je op www.weekvangebed.nl 
 
De gebedssamenkomsten in Epe vinden, net als 
voorgaande jaren, plaats op: 

maandag 20 januari in gebouw Antenne van de       
Regenboogkerk, Beekstraat 33 

woensdag 22 januari in Goede Herderkerk, Enkweg 2 
vrijdag 24 januari in de Sionskerk, Asseltseweg 6 

Steeds van 18.30-19.30 uur. U en jij bent alle avonden 
van harte uitgenodigd om mee te komen bidden. 
 
Maartje van Ark 
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Alpha-cursus 
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op 
Alpha! Stel al je vragen en praat met andere 
deelnemers door over interessante onderwerpen. Je 
bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd 
volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.  
Op donderdag 9 januari 2020 start een nieuwe 
Alpha-cursus in de Goede Herderkerk van Epe. 
 
VOOR WIE? 
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven 
of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets 
voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan 
en je vragen en ideeën te delen. 
WAAROM? 
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen 
en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet 
leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! 
HOE WERKT HET? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét 
moment om elkaar op een ontspannen manier goed 
te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een 
kort, inspirerend verhaal over een van de 
onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen 
en gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-
dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp 
centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de 
volgende onderwerpen:  

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

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

Workshop 22 november 2019 
 

 
 

Alles heeft zijn tijd, alles heeft een ritme 
 

 
 
Kerstfeest in Epe 
Zaterdag 21 december organiseren kerken uit Epe en 
Emst samen met The God Story (JmeO) ‘Kerstfeest 
in Epe’. In een grote verwarmde tent in het centrum 
van Epe vinden er programma’s voor jong en oud 
plaats. 
 
Kinderprogramma met onder andere een theaterstuk 
Zaterdagochtend 21 december, 10.30-12.00 uur met 
warme chocolademelk. 
Avondprogramma met diverse optredens als: muziek, 
acrobatiek, kunst, dans & story-telling.  
Zaterdagavond 21 december, 20.00-22.00 uur 
 
Evenementen voor alle leeftijden! 
We trappen in de ochtend af met een 
kinderprogramma. Door een prachtige voorstelling 
met theater, muziek en dans krijgen kinderen de ware 
betekenis van Kerst te zien. ‘s Avonds hebben we 
een programma voor iedereen van middelbare 
schoolleeftijd tot 100 jaar. Tijdens een evenement 
met o.a. christmas carols, stunts, speedpainten, 
video’s en een aansprekende Kerstboodschap wordt 
iedereen uitgedaagd om de God van liefde te leren 
kennen. 
Wie neem jij mee? 
God beloofde met Kerst om Zijn vrede in ons te 
brengen. De bedoeling is dat tijdens Kerstfeest in 
Epe zoveel mogelijk mensen het kerstevangelie op 
een ontspannen manier kunnen horen. En de 
mogelijkheid krijgen om er wat mee te doen. Daarom 
zou het geweldig zijn als ieder kerklid iemand 
meeneemt die de vrede van God nog niet kent. We 
zouden je willen vragen om de komende periode te 
bidden wie jij mee zou kunnen nemen. Ga je samen 
met ons de uitdaging aan om Kerst dichtbij de 
mensen in Epe te brengen? 
De komende tijd gaat er nog meer informatie komen. 
Een hartelijke groet van de organisatie: 
 
Goede Herderkerk  
(William Steert  en Mesina van Dam) 
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AANKONDIGING “STAMPPOTBUFFET” 
Om alvast op de kalender of in uw agenda te zetten. 
Op zaterdag 25 januari 2020 is er weer het jaarlijkse 
“STAMPPOTBUFFET” 

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

Wilt u deelnemen aan het stamppotbuffet? Dan 
heeft u de gelegenheid om u op te geven t/m 
woensdag 22 januari 2020. Tevens willen wij de 
gemeenteleden vragen wie voor ons een stamppot 
wil bereiden zoals: boeren-/zuurkool, hutspot en/of 
overheerlijke desserts. 

Voor deelname aan het stamppotbuffet en/of het 
bereiden van een stamppot of een dessert kunt u zich 
opgeven bij: Hillie Stenfert tel.: 0578-615360 t/m 
woensdag 22 januari 2020. 

Wilt u opgehaald worden? Dan regelen  wij dat 
voor u. ALLEN HEEL HARTELIJK WELKOM!!   
Namens de diaconie,  
 
Hillie Stenfert 
 
 
75 jaar bevrijding - Doenja 

In het kader van 75 jaar bevrijding van de gemeente 
Epe is het multiculturele pop-up koor Doenja opgericht 
door de Vereniging Koren in Epe, in samenwerking met 
Stichting Present. 
Een gezellig koor, bestaande uit nieuwkomers en 
Epenaren, kortom voor alle bewoners van de gemeente 
Epe, dat nu al weer 2 maanden aan het repeteren is voor 
komende optredens. 

Het streven is namelijk, dat tijdens de activiteiten rond 
het 75-jarig bevrijdingsfeest  in de gemeente, Doenja op 
verschillende data en plaatsen zal optreden. Hier wordt 
dan ook hard aan gewerkt. 

Goed kunnen zingen is niet het allerbelangrijkste binnen 
Doenja; de nadruk ligt voor een groot deel op het sociale 
aspect. Daarvoor wordt voldoende ruimte ingepland.  

Er wordt samen koffie gedronken en ook het vervoer 
wordt onderling geregeld. 

De repetities vinden plaats in de Jenaschool in Epe, 
onder de bezielende leiding van Inger Stienstra. 
Hoewel zich al een behoorlijk aantal leden heeft 
opgegeven, is er plaats voor nog meer leden. Goed 
kunnen zingen is niet het allerbelangrijkste binnen Doenja. 

Dus lijkt het u leuk om deel te nemen aan dit koor, kom 
dan eens langs op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur in de Jenaplanschool, Schotweg 2 in Epe. U bent van 
harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstnachtdienst op 24 december 2019 
Goede Herderkerk Epe 

‘Het Licht dat nooit meer dooft’ 
 

ds. Roberto Buijs 
organist Marijn de Jong 

m.m.v. gospelkoor SIGN  o.l.v. Remco Hakkert 
 

Aanvang 22.00 uur. 
Deuren van de kerk open om 21.00 uur 

Ontvangst met koffie en thee 
 

Hartelijk welkom – kom in het Licht! 

 
Team De Lange 
Onze actieweek is alweer een paar weken achter de rug. 
Het was een mooie start van ’70 x 7 = samen sterk’, 
oftewel 70 x 7 euro per maand erbij. We hebben ons doel 
(nog) niet gehaald maar hebben wel weer een mooie stap 
gezet. We zijn erg blij dat er in onze eigen gemeente 
mensen zijn die ons niet alleen van harte aanbevelen maar 
ons ook financieel willen ondersteunen. Dankuwel! 
Het afgelopen jaar heeft ons India-werk zich ontwikkeld tot 
een mooie combinatie: 
 Bidden: gebedscampagne ‘15 dagen gebed voor de 

hindoe-wereld’ 
 Bemoedigen: India Adoptie Plan  
 Doen: Het Naaiproject  
Bidden 
Samen bidden om je naaste te zegenen verenigt de kerk, 
hoe verschillend we ook zijn. Tijdens ‘15 dagen gebed voor 
de hindoe-wereld’ (van 20 oktober t/m 3 november) 
ervoeren we dit ook. Niet alleen in Nederland werd (voor 
het eerst) meegebeden voor hindoe-volken wereldwijd. We 
kregen uit Suriname enthousiaste berichten. Onder de 
hindoestaanse gemeenschap werden op verschillende 
plekken gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Dat 
bemoedigt. We gaan dan ook door! Schiet ons gerust aan 
als u geïnteresseerd bent of kijk op www.15dagen.nl. Er is 
een informatieve gebedsgids die nog steeds te gebruiken 
is. Die kunt u bij ons bestellen. 
Bemoedigen 
Het is voor het India Adoptie Plan een roerige tijd met veel 
interne veranderingen. Oprichter Bart Doornweerd heeft 
vanwege zijn gezondheid afscheid moeten nemen van zijn 
‘klein India’, het kantoor in Ede waar hij heel lang India, 
Nepal en Bangladesh heeft mogen dienen.  
Dit prachtige werk gaat door op een nieuwe locatie: 
centrum ’s Heerenhof in Heerde, boven Het Naaiproject. 
Daar zijn we elke dag met liefde aan de slag voor Indiase 
zendelingen. We zetten alle zeilen bij, geven wat we 
hebben en blijven beseffen dat het Gods werk is. Wilt u 
voor ons bidden? 
Doen 
Bij Het Naaiproject wordt onverminderd hard gewerkt. Wat 
een inzet van ‘onze’ vrijwilligers. De meters stof vliegen 
erdoor en er zijn al 422 tasjes (kits) klaar. Een fantastisch 
resultaat in krap 9 maanden. De eerste zending met tasjes 
is onderweg naar India. Een mooie mijlpaal! 
Alle dames in onze gemeente die meehelpen: 
dankjulliewel! Hartelijke groeten, 
 
Miesjel, Froukje, Lola en Caleb 
   www.teamdelange.nl 
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LET OP!! LAATSTE AANKONDIGING!! 

Het 20e
 RUNNING DINNER is op  

zaterdag 18 januari 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het diner wordt opgedeeld in: 
- voorgerecht  (18.30 – 19.30 uur) 
- hoofdgerecht (19.30 – 21.00 uur) 
- nagerecht  (21.00 – 22.00 uur) 

 
en het werkt als volgt: 

u ontvangt mensen thuis voor één gerecht tot een totaal 
aantal van 6 (= incl. uzelf) en vervolgens gaat u van twee 

gerechten genieten aan twee andere gasttafels. 
Een prima gelegenheid om uw favoriete, feestelijke 

gerecht weer eens klaar te maken 
 (en dat mag best een heerlijke stamppot zijn)! 

 
Meteen na opgave krijgt u een berichtje terug ter 

bevestiging en een week van te voren  
krijgt u te horen welk gerecht u zelf moet voorbereiden, 

voor hoeveel personen en waar u met eigen vervoer 
naartoe moet voor de twee andere gerechten. 

Wat u niet weet is wie er bij u aanschuiven 
 (een event. dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door). 

 
Dus: DOE OOK MEE!! Maakt niet uit of u nog nooit eerder 

meegedaan heeft: 
 het zijn niet altijd dezelfde mensen die meededen!  

Het is in ieder geval beregezellig en  
U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN! 

 
Opgeven (en/of weer afzeggen) t/m  

uiterlijk zondag 5 januari  
per e-mail (naam, adres, tel., aantal pers.) bij: 

     Helga Potappel: helga1@xs4all.nl 
 

Rooster kinderoppas 
 
2019 
22 dec. Alfred, Jeannet & Imitha Sneller & Isa 

Knippenberg 
25 dec.   Klazina Reurink, Bianca Reurink, Lisa Reurink, 

Lynn Kieskamp & Maureen Binnendijk 
29 dec.  Miranda & Diederick Overeem, Jeannette 

Broekhuis & Imitha Sneller 
2020 
05 jan. Marloes Kamp, Bettine Binnendijk, Jeannet & 

Keisha Sneller 
12 jan. Josien Riphagen, Mariët & Isa Knippenberg & 

Maureen Binnendijk 
19 jan. Miranda & Diederik Overeem, Jeannet & Imitha 

Sneller 
26 jan. Dreesje Visser, Riet de Graaf, Rianka Kiezebrink 

&  Nan Regterschot  
 
 

Bijbelleesrooster 
 
Zo  22 dec. Micha 7:1-7   Het recht van de sterkste 
Ma 23 dec. Micha 7:8-13  Het recht van de zwakke 
Di   24 dec. Micha 7:14-20  Genade! 
Wo 25 dec. Matt. 1:18-25  God met ons! 
Do  26 dec. Hosea 11:1-11  Er is hoop! 
Vr   27 dec. Hosea 12:1-7  Worsteling 
Za  28 dec. Hosea 12:8-15  Diep gevallen 
Zo  29 dec. Hosea 13:1-11  Geen andere goden! 
Ma 30 dec. Hosea 13:15  Dom kind 
Di   31 dec. Hosea 14:1-10  Uiteindelijk komt het goed 
Wo 01 jan. Jes. 55:1-13   Gratis, maar niet voor niets 
Do  02 jan. Jes. 56:1-8   Gods belofte voor iedereen   
Vr   03 jan. Matt. 1:1-17   Drie keer veertien 
Za  04 jan. Matt. 1:18-25  Blijde verwachting? 
Zo  05 jan. Matt. 2:1-12   Volg de ster van Betlehem 
Ma 06 jan. Matt. 2:13-23  Rachel huilt 
Di   07 jan. Matt. 3:1-17   Vuurdoop en waterdoop 
Wo 08 jan. Jes. 56:9-57:6  Let op het einde 
Do  09 jan. Jes. 57:7-13   Afgodsprostitutie 
Vr   10 jan. Jes. 57:14-21  Een weg terug 
Za  11 jan. Jes. 58:1-5   Geen vormen…….. 
Zo  12 jan. Jes. 58:6-14   …….maar normen 
Ma 13 jan. Jes. 59:1-8   Aan God zal het niet liggen 
Di   14 jan. Jes. 59:9-15a  Schuldbewust 
Wo 15 jan. Jes. 59:15b-21  De Heer redt en bevrijdt 
Do  16 jan. Jes. 60:1-14   Stralen van geluk 
Vr   17 jan. Jes. 60:15-22  Eeuwig licht 
Za  18 jan. Jes. 61:1-11   Jubeljaar 
Zo  19 jan. Jes. 62:1-12   Naamsveravdering 
Ma 20 jan. Psalm 96    Nieuw lied 
Di   21 jan. Spr. 1:1-19   Wees geen meeloper 
Wo 22 jan. Spr. 1:20-33   Wijs wijsheid niet af 
Do  23 jan. Spr. 2:1-22   Bron van wijsheid 
Vr   24 jan. Matt, 4:1-11   Woestijnreis 
Za  25 jan. Matt. 4:12-25  Startpunt 
 
 

 
 

UITNODIGING 
Kinderkerstfeest Goede Herderkerk. 

Zondag 22 december, aanvang 18.00 uur. 
Zaal open: 17:45 uur 

 
Iedereen van harte welkom!! 

Miranda Overeem 
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Hallo jongens en meisjes, 
Op 11 januari 2020 neemt poppenspeler Matthijs 
je mee in het avontuur van het geloof. Het thema 
is ‘Schatrijk’ en het gaat over belangrijke lessen, 

die we van Jezus leren. Jij komt toch ook??!! 
Goede Herderkerk Epe 

Aanvang 14:00.     Entree: Gratis 
Om de kosten enigszins te dekken zal er een 

collecte gehouden worden. 
Namens het JBC, 
Miranda Overeem 

 

Agenda 
 
21 dec. Kerstviering in tent Epe van 10.30 - 12.00 uur 

(jeugd) en 20.00 - 22.00 uur 
22 dec.  Kinderkerstfeest. Aanvang 18.00 uur 
23 dec.  Bijbel Open 

******* 
04 jan. Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30 

uur bij de kerk 
08 jan.  Seniorencontact in Antenne, aanvang 14.30 uur 
08 jan. Doopgesprek in consistorie, 20.00 uur 
09 jan. Start Alpha-cursus 
11 jan. Poppenspeler Matthijs, aanvang 14.00 uur 
14 jan. Bijbelkring 
13 jan.  Zusterkring, aanvang 19.30 uur 
13 jan. College van kerkrentmeesters (Actie Kerkbalans) 
15 jan. College van kerkrentmeesters (Actie  Kerkbalans) 
15 jan.   Grote Kerkenraad, aanvang 19.00 uur (!) 
15 jan.  Start avond over opvoeding, 20.00 – 22.00 uur 
19 jan. t/m 26 jan. Week van gebed (zie ook pag. 14) 
22 jan.  Vergadering van het Moderamen, 20.00 uur   
25 jan.  Stamppotbuffet, 17.00 uur. Opgave t/m 22 jan.  

Ledenmutaties 
 
(bijgewerkt t/m 8 december 2019) 
 
Ingekomen 

Mevr. J. Hop-de Zwaan 
  Schotakker 34, 8162 JE Epe 

Mevr. A.M. Timmer-van der Heide, met 2 kinderen 
  Schaatsenrijder 6-B 8162 TE Epe 

Mevr. T. van Laar 
  Sint Jorisweg 20, 8161 HA Epe 

Dhr. A.L. van Alphen en echtgenote mevr. S. Mouthaan  
  met 2 kinderen, Bosweg 15, 8162 EK Epe 
Verhuisd 

Fam. G. Overeem 
  van Muggenveldweg 3, 8166 GW Emst 
  naar Waterjuffer 15, 8162 TH Epe 

Mevr. T.W. Palm 
  van  Grote Weteringdijk 5, 8167 PR Oene 
  naar Horthoekerweg 7-A, 8167 LV Oene 

Mevr. J. van de Hel-van der Haar 
  van  Zwartelandstraat 49 Kr. 1-A, 8162 HC Epe 
  naar Zwartelandstraat 49,Kr. 3-A, 8162 HC Epe 

Dhr. J. Potkamp 
  van  Kwartelweg 7, 8161 VE Epe 
  naar Schaepmanstraat 32, 8161 DE Epe 

Mevr. R. Mos-van Wiefferen 
  van  Glazenmaker 88, 8162 TB Epe 
  naar Thorbeckestraat 4, 8161 DP Epe 
Overleden 

08 november 2019  Mevr. T.R.W. de Haan 
   gewoond hebbend Zuukerweg 8-F, 8161 XT Epe 

17 november 2019   Mevr. T. van Ekeris-Burgers 
   gewoond hebbend Laar-Enk 33, 8162 CG Epe 

22 november 2019   Dhr. J. van Wijk 
   gewoond hebbend Marktplein 10-21, 8161 EE Epe 
 
 
 

Jubilea 
 

40 jaar      Van harte gefeliciteerd! 
 

25 januari 2020 Echtpaar Raveling-Esselink 
     Papenstraat 3, 8162 RP Epe 
 

 
Een Kind is ons geboren! 

 

 


