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

 
 

Bewaarexemplaar met activiteitenoverzicht 
 

Meditatie 

 
(Lezen: Handelingen 7: 54 t/m 60) 

 
"En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend…." 
                    (Hand. 7: 56a, NBG vert. '51) 
 

 Mag ik het eens met u en met jou over sterven hebben? 
Niet alleen omdat ik de ouderenpastor ben. Ook niet omdat 
ik regelmatig omga met het sterven van onze mede-
gemeenteleden. Want ik ben ervan overtuigd dat ook veel 
ouderen liever bezig zijn met het leven dan met het 
heengaan. Zeker zolang zij nog gezond zijn. Nee, ik 
bedoel juist met het oog op heel je leven. Dus ook als je 
jong bent. Stefanus stierf namelijk in de kracht van zijn 
leven. En hij stierf... onder een open hemel. 

***** 
 In de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament werd 
geschreven lezen we dat Stefanus in slaap viel, ontsliep. 
Het woord doodgaan of sterven wordt hier niet gebruikt. 
Wonderlijk. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament 
wordt het zo genoemd. In het bijzonder waar het gelovigen 
betreft. Gelovigen gaan niet zomaar dood, ze sterven niet 
als andere schepselen; zij ontslapen. Zij vallen in slaap, als 
kinderen bij hun vader of moeder op schoot.  
 Het kan geweldig moeilijk zijn tot je inslaapt, kijk maar 
naar Stefanus. Omringd door een joelende, tierende 
menigte, terwijl zijn lichaam overal pijn doet van de stenen 
die hem raken, gaat Stefanus slapen. Hij sterft onder een 
open hemel. Daar ziet hij Jezus staan. De band met deze 
Jezus - zijn Heiland - geeft hem tijdens het sterven rust. 
Daar ben ik een beetje jaloers op. Dat hoop ik ook voor 
mezelf als ik eens heen moet gaan. U of jij toch ook?! 

Het komt door Jezus. Toen Hij voor ons aan het kruis 
stierf, was de hemel voor Hem gesloten, opdat de hemel 
voor Stefanus open zou zijn èn voor allen die in Hem 
geloven. Nu Christus na zijn opstanding in de hemel is, 
heeft Hij de dood tot zijn knecht gemaakt.  
De rust die Hij verwierf na zijn overwinning op de dood 
geeft hij aan de Zijnen. Dat begon al op de Paasmorgen 
toen Hij als eerste woorden sprak: Vrede zij u! Shalom! 
 Sindsdien is de dood de doorgang tot het eeuwige leven 
met Jezus. Jezus staat de dood niet toe dat hij kinderen 
van God verhindert daar te komen, waar Hij is. Daarom 
kon Stefanus sterven onder een open hemel. De dood was 
voor hem de weg om in de hemel te worden opgenomen. 
Daarom sliep hij rustig in. 

***** 
 Misschien zegt iemand: 'Wat hebben we aan zo'n 
verhaal? Dit is toch wel erg verticaal! We leven nu hoor! 
We hebben onze handen al vol aan de ons omringende 
werkelijkheid van nu'. Ik hoor dat niet alleen van jongeren, 
maar ook van ouderen.  
 Hoe zat dat bij Stefanus? Was hij tijdens zijn aardse 
leven zo weinig bezig met het leven van alledag? Zo 
weinig, dat hij meer oog had voor het sterven en het leven 
daarna? Ik lees daar niets van in het Bijbelboek 
Handelingen. Hij stond midden in het leven. Hij was niet 
wereldvreemd. Hij had oog voor het leven zoals dat is. 
Voor de mooie kanten en ook voor de minder mooie 
kanten. Als diaken zag hij de nood van mensen door ziekte 
en armoe en genoot ervan als ze door zijn hulp opknapten 
en weer eten en drinken en zich kleden konden.  
 Wel had hij grote Bijbelkennis en zag hij dat heel het 
aardse leven opbloeide als het ingericht werd overeen-
komstig Gods wil; overeenkomstig Zijn liefde en genade. 
Nee, te leven, te getuigen, te dienen, te bidden en te 
sterven onder een open hemel..., dat is niet met de rug 
naar dit leven, maar juist midden in dit leven staan! 
Stefanus kon niet alleen sterven, maar ook leven op deze 
aarde. Sterker nog: wie hier leeft onder een open hemel, 
die leert het leven op de juiste waarde schatten.  

***** 
 En het geheim daarvan is het geloof in Jezus Christus! 
Ik bedoel het geloof in de verheerlijkte en opgestane 
Christus. Hij die de kruisoverwinning heeft behaald en over 
de gevolgen daarvan nu vrij beschikt. Hij die niemand in de 
steek laat die het van Hem verwacht. Integendeel..., wie 
het werkelijk van Hem verwacht die leeft en sterft voor Zijn 
rekening! Het geloof van Stefanus is groot geweest, zeker! 
Groter misschien dan van u en van mij.  
 Maar de vraag is niet of het geloof groot is, maar of het 
echt is, of het leeft. Dan komt God je ongeloof te hulp door 
Zijn Geest en door Zijn Woord. Door Bijbelstudie, gebeds-
leven, kerkgang en toerusting. Denk daarbij ook maar aan 
het komende winterwerk in onze gemeente. 
 Ontdek dan dat je het leven ànders kunt beleven en 
verwerken en dragen door Zijn kracht. In rijkdom en 
armoede, in ziekte en gezondheid, in jeugd en ouderdom. 
Kracht en rust in alle situaties, ook in het sterven. Àlles kan 
Gods kind aan... onder een open hemel. “Ik vermag alle 
dingen in Hem, die mij kracht geeft”.     (Filipp. 4: 13) 
 

Ds. E. Kolkert 
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Erediensten 
                           (b) = beamerpresentatie 
Zondag 10 september                  
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk   
            19.00 uur  Gez. dienst in de Regenboogkerk 
Regenboogkerk:     09.30 uur    Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Ds. H. van Ark, Wapenveld. Praisedienst  
Grote Kerk:        09.30 uur    Ds. L.J. Versteeg 
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
                        18.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 17 september  
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. R. Kranen, Vriezenveen 
            19.00 uur  Ds. F.Z. Ort, Dieren 
Regenboogkerk:     09.30 uur    Ds. A.M. van de Wetering en 
                   ds. S. Muller, bevestiging amtsdragers 
            19.00 uur  Geen dienst  
Grote Kerk:        09.30 uur    Ds. L.J. Versteeg. Startzondag 
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld 
                        18.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 24 september 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen. Start winterwerk. (b) 
                   Zie elders in dit blad. 
            19.00 uur  Geen dienst 
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering en 
                   ds. S. Muller. Startzondag 
            19.00 uur  Geen dienst     
Grote Kerk:        09.30 uur    Mevr. A.A.J. Schaafsma, Epe 
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. T.E. van Spanje. 
            18.30 uur  Ds. E. van den Noort, Emst 
 
Zondag 1 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Prof. Dr. E. van ’t Slot, Zwolle 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
            19.00 uur  Ds. J.F. Schuitemaker, Elburg 
Regenboogkerk:     10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk     
Grote Kerk:        10.00 uur    Ds. L.J. Versteeg 
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. B. Jongeneel, Apeldoorn 
            18.30 uur  Dr. T.E. van Spanje 
Zondag 8 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen. H.A. Lopende viering 
            19.00 uur  Ds. A.W. van Wilgenburg, Ede 
                   Ontmoetingsdienst m.m.v. SIGN (b) 
Regenboogkerk:     10.00 uur  Ds. S. Muller. Heilig Avondmaal 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Goede Herderkerk      
Grote Kerk:        10.00 uur    Ds. L.J. Versteeg 
De Boskamp:     15.00 uur  Ds. L.J. Versteeg. Heilig Avondmaal 
Sionskerk:          09.30 uur  Dr. T.E. van Spanje       
            18.30 uur  Dr. T.E. van Spanje   
 
Zondag 15 oktober 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. J. Lammers, Beekbergen 
            19.00 uur  Ds. A.F. Troost, Ermelo 
Regenboogkerk:     10.00 uur  Ds. A.M. van de Wetering        
Grote Kerk:        10.00 uur    Ds. H.A. Smits, Zwolle 
Sionskerk:          09.30 uur  Ds. G. Mulder, Kootwijk     
            18.30 uur  D. J. Mulderij, Zwolle   
 
   

Colofon 
Goede Herderkerk 
    Enkweg 2, 8162 VW Epe,  
    tel. 0578-616729 
    www.goedeherderkerkepe.nl 
Predikant 
 Ds. B. Lampen, Allendelaan 4,   8161 
 DA  Epe,  tel. 0578-618416 
 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 
 J.A.J. Bouwman, Hoge Weerd 65 
    8162 CP Epe, tel. 0578-611707     

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 betalingen ten name van 

 ‘Goede Herderkerk te Epe’ 
 
Penningmeester wijkdiaconie 
 J.P. Wolse, Hanendorperweg 25, 
 8166 JG Emst, tel. 0578-661938 
 NL89 RABO 0317 5272 74  
 t.n.v. diaconie G.H. Kerk te Epe 
ZWO Goede Herderkerk Epe 
 NL42 INGB 0003 6389 95  
Kerkelijk werker 
 Saskia de Graaf,  06-19084318
 jeugdwerkerghk@gmail.com 
Kosteres 
 W. Schreurs-Kluin, 
 Haverkampsweg 14, 6161 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 
 Of 06-24424571 
 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 

Abonnees 
Bezorging op alle adressen van de 
leden van de Goede Herderkerk 
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Pastoralia 
 

Bij de diensten 
 Op de startzondag, waarover u elders kunt lezen, 
nemen we ook afscheid van de jeugdconsulente 
Mariet Knippenberg en jeugdwerkster Saskia de 
Graaf. We zijn dankbaar voor alles wat ze in het 
jeugdwerk mochten verrichten met veel 
enthousiasme. We wensen hen Gods rijke zegen toe 
op nieuwe andere wegen die ze zullen inslaan.  
 De ontstane vacatures worden vervuld door de 
nieuwe jeugdconsulente, Miranda Overeem en onze 
nieuwe jeugdwerkster wordt Henny Bosman. We 
bidden Miranda en Henny veel liefde en wijsheid toe 
om te mogen getuigen van de hoop die in hen leeft. 
Dat is onze roeping als christen en het is een 
voorrecht om dit onder de jeugd te mogen doen!  
 
Meeleven met onze zieken  
 Dieneke van Deelen (Enkweg 52) heeft haar heup 
gebroken en verblijft nu voor revalidatie in Randerode 
te Apeldoorn. Haar man Bertus verblijft nog bij GGnet 
te Apeldoorn, afd. De Linde. Zo maken ze beiden 
heel wat mee en op hetzelfde moment. We bidden 
hen een goed herstel toe en de rust van onze Here 
om moed te houden.  
 Dick Maat (Beukenhaag 7, Oene) werd, nadat hij 
teveel vocht vasthield, opgenomen in het IsalaZH te 
Zwolle. Daar is bij hem een ICD geplaatst en we 
hopen met hem dat het hart nu weer sterk genoeg is 
om het vocht af te voeren. Gelukkig mag hij nu thuis 
weer aansterken en revalideren. Moge de Here zijn 
zegen telkens geven!  
 Jans van Stralen (Korte Blekersweg 33) heeft na 
maanden wachten en na onderzoeken eindelijk een 
nieuwe knie gekregen. We hopen dat de revalidatie 
voorspoedig mag verlopen en bidden met haar dat ze 
spoedig weer goed uit de voeten kan!  
 Zo willen we als gemeente meeleven met de  
zieken, die met name genoemd zijn. Zullen we ook 
denken aan degenen die moeten leven met kwalen 
en pijnen, soms al jarenlang? Moge de Here allen 
heel dicht nabij zijn met Zijn bemoedigende en 
vertroostende Liefde!  
 
Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin,  
Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. 
Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!   
                (NLB.791:1,6)  
 
Geboren: Mees Kluin 

‘Onze liefde heeft handjes en voetjes gekregen!’ 
Op 15 juli is Mees Kluin geboren! Hij is de zoon van 
Dustin Kluin en Dineke Eilander (Kortenbroekweg 7, 
Vaassen). We, als gemeente, willen jullie van harte 
feliciteren en Gods zegen toewensen! Zoals jullie 
liefde concreet mocht worden in een mensenkind, zo 
mogen we ook bidden of Gods zegen concreet mag 
worden in liefde, wijsheid en geborgenheid!   
 

Gift 
Voor het college van kerkrentmeesters mocht ik een 
gift van 1x10 en 1x20 euro ontvangen.  
 
Huwelijk Henk en Irma van de Mars  

God van trouw, U verandert nooit.  
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer ik vertrouw op U. 
U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 

Henk en Irma zijn God dankbaar dat hij hen samen-
gebracht heeft en willen graag, samen met ouders, 
kinderen, familie en vrienden, een zegen vragen over 
hun huwelijk. Het lied “God van trouw” verwoordt op 
treffende wijze hun gedachten en gevoelens van 
afhankelijkheid van Hem.  
 Moge die God van trouw hen nabij zijn op zondag 
10 september, wanneer ze zullen bidden om Zijn 
zegen voor hun toekomst! De kerkdienst zal 
gehouden worden in de Grote Kerk van Apeldoorn 
om 10.00 uur. 
 
Uit de pastorie 
 De zomervakantie is weer voorbij en als gezin 
hebben we het gewone ritme weer te pakken. We zijn 
weer aan het werk en Adriana en Herbert gaan al 
naar groep 7 en 5.  
 Als gemeente hebben we helaas het bericht 
ontvangen dat ds. Bakhuis bedankt heeft voor zijn 
beroep. Hij heeft niet mogen ontdekken hoe goed het 
is om predikant te mogen zijn van de Goede 
Herderkerk. We hopen en bidden natuurlijk dat een 
ander het wel spoedig zal mogen ondervinden. De 
Here zal hierin voorzien!  
 Wij gaan ondertussen vol goede moed verder, 
want het nieuwe winterseizoen staat voor de deur! De 
eerste voorbereidingen vinden alweer plaats onder 
de heerlijke nazomerzon. Moge de Here ons als 
gemeente heel dicht nabij zijn en Zijn zegen geven, is 
ons gebed.  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
 
 Familie Lampen 
 

Ouderenpastoraat 

 

Overleden 
 Op maandag 17 juli jl. ging, voor ons onverwachts, 
van ons heen 
 

Aartje Tiemens-Oosterbroek 
sinds 15 september 2011 weduwe van Teunis Derk 
Tiemens, waarmee zij 55 jaar getrouwd was.  
 Aartje mocht 85 jaar oud worden en overleed 
plotseling in de spreekkamer van de dokter, waar zij 
met haar aangetrouwde nicht Annet naar toe was 
gegaan, omdat zij zich de laatste tijd niet zo goed 
voelde.  
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 Annet was haar trouwe steun en toeverlaat. Dat 
vertelde zij mij toen ik bij haar op verjaardagsbezoek 
was in De Boskamp, op kamer 214. Een fijn en open 
gesprek herinner ik mij. Zij was dankbaar voor de 
kinderen die zij in neef Gerrit en zijn vrouw Annet had 
mogen krijgen, ondanks dat zijzelf geen kinderen had 
gekregen. Hun kinderen en partners waren eigenlijk 
haar kleinkinderen, zo voelde het. 
 En wat zag zij uit naar de geboorte van het kindje 
van Nathalie, haar aangetrouwde 'kleindochter'. Zo 
zou ze ook zelfs 'overgrootmoeder' kunnen worden. 
Dat laatste heeft ze niet meer mogen meemaken. 
 Gerrit en Annet, hun kinderen en partners, missen 
haar betrokkenheid en hartelijkheid nu zeer. In het 
bijzonder Annet voelt het gemis, na zoveel jaren zo 
nauw bij haar wel en wee betrokken te zijn geweest. 
Ook in De Boskamp missen de mensen haar. Ze was 
betrokken bij haar medebewoners en beurde ze vaak 
op met haar blijmoedige uitstraling.  
 Ook was ze altijd trouw betrokken bij het kerkelijk 
leven. Zo vond je haar altijd bij de weeksluitingen en 
ontbrak ze niet bij de vieringen van het Heilig 
Avondmaal. Zij hield van eenvoudige en warme 
woorden en liederen. Die gaven haar kracht en 
bemoediging.  
 Tot zij afhankelijker werd was zij altijd een hard-
werkende en zelfstandige vrouw geweest. Niet alleen 
was zij een grote steun voor haar man, maar ook 
voor haar schoonouders, haar eigen moeder en de 
broer daarvan: oom Gerrit Oosterbroek. Deze allen 
heeft zij tot hun einde toe verzorgd. "Mogen 
verzorgen", zei ze tegen mij. Zij was bescheiden. Zij 
vertrouwde mij toe dat haar trouwtekst erg belangrijk 
voor haar was geweest als leidraad in haar leven, 
maar ook voor de vorming van haar karakter.  
1Petrus 5:7: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, 
want Hij zorgt voor u". 
 Bij de zorg voor anderen, maar ook bij het gemis 
van eigen kinderen putte zij hier bemoediging en 
troost uit. Zo leerde de Here haar dat zij ook mocht 
leren zorg toe te laten in haar eigen leven, ook als die 
zorg via andere mensen tot haar kwam. Ook dat zij 
haar strijd en verdriet altijd bij de Here mocht brengen 
om troost van Hem te ontvangen.  
 Bij deze dingen hebben wij uitvoerig stilgestaan in 
de rouwdienst die wij op zaterdag 22 juli jl. om 11.00 
uur hielden in de Goede Herderkerk. Het was een 
dankdienst voor haar leven, dat begon op 3 maart 
1932 te Ooster-Oene. We hebben de Here gedankt 
voor Zijn trouwe liefde en zorg. In het bijzonder dat hij 
haar in een huisgezin plaatste ondanks kinder-
loosheid. Ook dat Hij Annet bereid vond zo goed voor 
haar te zorgen en zij liefde ontving van heel het gezin 
van Gerrit en Annet.  
 Ten slotte, maar niet op de laatste plaats, dankten 
wij Hem voor de liefdevolle verzorging van Aartje 
door de medewerkers van De Boskamp.   
 Uiteindelijk hebben wij haar lichaam toevertrouwd 
aan de aarde, vlak bij haar geboortegrond, op de 
Algemene Begraafplaats aan de Eperweg te Oene. 
 
 

Overleden 
 Op maandag 21 aug. jl. moest  mevr. Rozendal-
Stegeman met haar gezin afscheid nemen van haar 
lieve man, hun zorgzame vader en trotse opa:  

Berend Rozendal 
 Hij mocht 81 jaar oud worden en overleed in de 
Nieuwe St. Anthoniehof,  St. Anthonieweg 6 te Epe.  
Berend werd geboren aan de Papenstraat te Wissel 
als het middelste kind in een gezin van drie kinderen, 
waarvan het jongste al op 4-jarige leeftijd overleed. 
 Dit zal diepe indruk op Berend hebben gemaakt en 
van invloed zijn geweest op zijn verdere leven. Hij 
was geen prater, maar uit sommige uitingen kon je 
opmaken dat hij een erg gevoelig karakter had. Ook 
was hij een man van werk en plicht.  
 Want, na op 6 juni 1960 getrouwd te zijn, betrok hij 
na een jaar met zijn vrouw de Anna's Hoeve aan de 
Molenweg te Tongeren,  waar zij samen 44 jaar lang 
een mooi bedrijf mochten opbouwen en een gezin 
van drie kinderen stichtten. Later kwamen daar twee 
schoonkinderen bij en vijf kleinkinderen. Zeer 
betrokken was Berend bij hen allen. 'Er is erg veel om 
dankbaar voor te zijn', hoorden wij in het 'in 
memoriam', uitgesproken in het uitvaartcentrum 
Yarden, op zaterdag 26 augustus jl.  
 Maar niet voor de 27e maart 2001, toen mond- en 
klauwzeer uitbrak op zijn bedrijf. Het werd tot een van 
de ergste dingen die zij meemaakten. Jaren later kon 
Berend nog wel eens zeggen: "Ik weet nog precies 
welke koe ik het laatst gemolken heb...".   
Het was wel de bedoeling dat jaar te gaan afbouwen, 
maar toch niet op deze manier...!  
 Na dit abrupte einde van zijn bloeiende melkvee-
bedrijf is het echtpaar na enige tijd gaan wonen op de 
Knibbelakker te Epe met dochter Wendy. Mede door 
haar trouwe zorg konden zij daar nog zo lang 
mogelijk wonen. Want toenemende dementie eiste 
zijn tol: eerst van zijn vrouw en later ook van hem. Zij 
verliet in 2014 de Knibbelakker en hij eind 2015. Via 
allerlei omzwervingen kwamen zij dit jaar eindelijk 
weer in één huis te wonen: de St. Anthoniehof.  
 Daar leerde ik hen kennen. Aan zijn bed heb ik 
Psalm 139 gelezen. Dat weet ik nog goed. Enkele 
verzen daarvan heb ik meegenomen in de rouw-
overweging van de dankdienst voor zijn leven. 
De verzen 1, 5b, 6 en 18b: "Here, Gij doorgrondt en 
kent mij; en Gij legt Uw hand op mij. Het begrijpen is 
mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Als 
ik ontwaak, dan ben ik nog bij U!"  
 Ik mocht hierbij benadrukken dat naarmate wij 
steeds meer mentaal de weg kunnen kwijtraken, we 
des te meer mogen steunen op Hem, bij Wie we zijn, 
bij Wie we thuishoren en bij Diegene, die ons 
gemaakt heeft: de Here. Hij kent en doorgrondt ons, 
ook als wij dat zelf niet meer kunnen.  
 Bij alles wat ons kan vervreemden van onze 
omgeving en van onszelf, blijft één ding zeker: dat Hij 
het zeker weet en nooit vergeet! En dan straks bij het 
grote ontwaken, mogen wij jubelend vaststellen, dat 
wij dan nòg bij Hem zijn. 
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Hij, die Zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Hij is 
ons nooit kwijtgeraakt! Dat Heeft Hij zijn kinderen Zelf 
beloofd. Daar mogen we op bouwen, juist als we 
strijden met de wetenschap dat we…. dement aan 
het worden zijn. Wat is het dan troostrijk te weten...... 
dat de Here je kent en Zijn doorboorde hand op jouw 
leven legt.  
 Vanuit het zicht op deze dingen hebben we daarna 
gebeden voor mevr. Rozendal en haar hele gezin. Op 
weg naar de begraafplaats werden we langs de 
Knibbelakker gereden en door Wissel. En  natuurlijk 
hebben we even stilgestaan bij Anna's Hoeve, aan de 
Molenweg te Tongeren.  
Op Norelbos hebben wij ten slotte het lichaam van 
Berend aan de aarde toevertrouwd. 
 
Wel en wee 
 Dhr. A.J. van de Hel, Vegtelarijweg 9, mocht terug-
keren uit het Gelre-ziekenhuis te Apeldoorn en na 
enkele weken van revalidatie in de Klaarbeek weer 
thuiskomen. 
 Mevr. Jansma, St. Marienweg 3, liet ons delen in 
bemoedigend nieuws. De berichten zijn zo gunstig 
dat zij zich mag gaan voorbereiden op een laatste 
operatie die nog nodig is. 
 Dhr. Knottnerus, Hardenbrink 32, mocht terugkeren 
uit het Radboud-ziekenhuis (UMC) te Nijmegen na 
een geslaagde operatie. 
 Mevr. Mann, die per 22 juni jl. met haar man 
verhuisde naar Oostlaan 58, 2641 DT te Pijnacker, is 
daar helaas zo ernstig gevallen dat zij er een 
dwarslaesie aan overhield. Op dit grote verdriet ben 
ik in de afgelopen tijd herhaaldelijk gewezen door hun 
vrienden uit onze kerk. Ik beveel hen beiden van 
harte aan in onze gebeden. 
 
Veranderingen 
 Mevr. A.W. van den Belt-Bonhof is binnen Epe 
verhuisd van Albert Schweitzerlaan 147 naar De 
Boskamp, A. Schweitzerlaan 25 k.118, 8162 DS Epe. 
 Mevr. H. Rorije-van der Hoop, A. Schweitzerlaan 
157, heeft laten weten zich te laten uitschrijven uit 
onze gemeente. 
 
Verantwoording 
 Op huisbezoek mocht ik € 20,- (J.), € 20,- (J.),  
€ 10,- (K.), € 20,- (K.), € 5,- (N.), € 10,- (P.) en  
€ 20,- (V.) ontvangen voor de Kerk.  
 Ook ontving ik op huisbezoek € 10,- (L.) voor het 
verjaardagsfonds. Na een rouwdienst ontving ik voor 
de kerk een voor mij onbekend bedrag (R.).  
 Alle gevers zeer hartelijk dank! Gods gemeente 
heeft het nodig, daarom heeft de Here de blijmoedige 
gever lief. 
 
Ten slotte 
 De vakantie zit er voor de meesten nu wel op denk 
ik. De zomer is al ver gevorderd. De dagen worden 
alweer merkbaar korter. Er zijn er die in het voor- of 
naseizoen op vakantie gaan. Een daarvan ben ik.  
 
 

Ik ga enkele weken  in september.  
 Nu u dit leest ben ik dus op stap. Ik wil o.a. een 
weekje bij mijn oudste zuster en echtgenoot door-
brengen in Duitsland. Zij is bijna 74 jaar en heeft de 
ziekte van Kahler. Gelukkig gaat het nog redelijk. 
 Maar sinds ik begin juli mijn broer moest begraven 
denk je toch: laat ik nog maar even naar haar toe 
gaan, nu kan het nog. In oktober hoop ik dan weer 
van de partij te zijn met een 'opgeladen accu'.  
Laten we elkaar intussen blijven gedenken in onze 
gebeden. Met hartelijke groet, 
 

Ds. E. Kolkert 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
 
 
 
09 sept.  Mevr.  J. van de Hel-van der Haar 
     Vegtelarijweg 9, 8161 XD Epe    83 jaar 
12 sept.  Mevr. D. Slijkhuis-Tessemaker 
     Hardenbrink 31, 8161 CR Epe    82 jaar 
16 sept. Mevr. G. Berkhof-Kwast 
     Dokter Mijsstraat 11, 8162 GK Epe  83 jaar 
19 sept. Mevr. H.K. van Limburg-Dul 
     Sint Jorisweg 28, 8161 HA Epe   86 jaar 
22 sept. Mevr. T. van Ekeris-Burgers 
     Laar-Enk 33, 8162 CG Epe     90 jaar 
26 sept. Dhr. G. Strijkert,  
     Buizerdstraat 14, 8161 VD Epe   82 jaar 
30 sept. Mevr. J.J. van de Mars-Hengeveld 
     De Wetstraat 4, 8172 CL Vaassen  86 jaar 
02 okt.  Dhr. H. Steenbergen 
     Europalaan 60, 8161 ZL Epe    81 jaar 
03 okt.  Mevr. J. Nijkamp-Vosselman 
     Roggestraat 71, 8162 WW Epe   88 jaar  
05 okt.  Dhr. A.C. van den Berg 
     Neustrinkweg 14, 8161 TA Epe   86 jaar 
12 okt.  Mevr. H.H. Vos-van Boven 
     Kampjesstraat 34 8162 WK Epe   87 jaar 
 

Van de Diaconie 
 

Collecteoverzicht: 
  
10 september - Kerk in Actie, jeugdwerk JOP 
  Ons eigen jeugdwerk 
Deze zondag is de collecte bestemd voor ons eigen 
jeugdwerk. Er is veel jeugd in onze kerk en we willen onze 
jeugd stimuleren om bezig te zijn met geloven, met God, 
met de ander en met de wereld om hen heen.  
 We willen kinderen en jongeren de ruimte geven om te 
ontdekken wat geloven in God voor hen betekent. Denk 
daarbij bijv. aan de tienerdiensten, Follow Me en de 
belijdeniscatechese. We willen ook de ouders en 
opvoeders van onze jeugd daarbij betrekken door bijv. 
ouderavonden te organiseren. JOP, de jeugdorganisatie 
van de PKN, kan daarbij helpen. JOP zet zich in voor 
aansprekend jeugdwerk met inspirerende activiteiten en 
materialen. JOP geeft advies en trainingen. 
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17 september- Kerk in Actie, Vredeswerk 
 Verbeeld de vrede 
In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor 
het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. In Matteüs 24 
waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we 
zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het 
lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er 
mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en 
begrip in deze verscheurde wereld.  
 Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal 
voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor 
Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint 
mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen 
die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat 
naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die 
kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan 
initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, 
Christenen en Moslims, dat zich steeds meer, ook op 
lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.  
 

24 september - Kerk in Actie   
Noodhulp in Bangladesh en Nepal 
 Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat 
onder water. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste 
overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de 
watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen 
jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een 
wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, 
veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, 
levensonderhoud en adequate voeding. Vele miljoenen 
mensen zijn getroffen. Met helikopters worden water en 
voedsel geleverd in gebieden die door het water zijn 
afgesloten van de buitenwereld en het leger probeert 
mensen die op hun daken vastzitten te redden. In 
Bangladesh wordt gebruik gemaakt van GPS, waarmee 
getroffen personen door kunnen geven waar ze zich 
bevinden. Kerk in Actie en ICCO bieden samen met lokale 
organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater.  
 Ook wordt er aandacht geschonken aan hygiëne met 
het oog op cholera. In de noodpakketten zit o.a. rijst, 
aardappels, bakolie, zout, suiker en zeep. Door de 
klimaatverandering wordt het probleem steeds urgenter. 
Na de noodhulp zal bekeken worden hoe de getroffen 
families geholpen kunnen worden om weer een inkomen te 
verdienen met landbouw. Op dit moment wordt de families 
al geleerd om zouttolerante gewassen te verbouwen.  
 

1 oktober- Kerk in Actie, Kerk & Israël 
 Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse 
Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met 
de opbrengst van deze collecte worden projecten en 
activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie 
tussen joden en christenen levend te houden. 
 Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes 
Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit 
dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en 
christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een 
nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen 
zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en 
jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren 
elkaar ontmoeten.  
 In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van 
OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar 
ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert 
theologen en andere belangstellenden met informatie, 
bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg 
over de joodse wortels van ons geloof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 oktober- Dorcas, Oost-Europa/Afrika 
 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe 
armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke 
overtuiging. Geïnspireerd door Matt. 25:31-46 om te 
zorgen voor armen en verdrukten werkt Dorcas al 35 jaar 
aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika.  
 Dorcas is actief op het gebied van duurzame ont-
wikkeling, sociale zorg en rampenmanagement (preventie, 
voorbereiding, noodhulp en wederopbouw). Dorcas werkt 
samen met plaatselijke partnerorganisaties, elk jaar wordt 
rondom Dankdag de Dorcas Voedselactie georganiseerd, 
waarbij voedselpakketten worden samengesteld.  
 De organisatie wordt gesteund door meer dan 10.000 
actieve vrijwilligers en meer dan 50.000 donateurs. In 
diverse plaatsen zijn zgn. winkels waar tweedehands 
goederen worden verkocht die niet geschikt zijn voor de 
hulpverlening in het buitenland, zoals boeken, speelgoed, 
spellen, serviesgoed enz. Deze winkels worden beheerd 
met behulp van meer dan duizend vrijwilligers.  
 Met de opbrengst worden verscheidene hulpprojecten in 
Oost-Europa en Afrika ondersteund. Dichtbij is er bijv. een 
winkel in Elburg. Op de website: www.dorcas.nl is nog veel 
meer informatie te vinden.   
 

Jezus,  Messias, Hogepriester 

 

Er is nooit een Man geweest op aarde, 

met zóveel liefde en geduld, 

zó rechtvaardig, vol erbarmen, 

die compleet jouw hart vervult. 

 

Hij kent elke schuilhoek van jouw leven 

en zoekt de aller armste op, 

Hij heeft maar één verlangen: 

"Doe Mij toch open als Ik klop!" 

 

Ook brengt Hij als Hogepriester, 

alles bij de Vader in gebed, 

vele, vele uren bidt Hij, 

daarvoor is Hij apart gezet! 

 

Hij is ook de Man van smarten, 

zonder zonden en oprecht, 

alles wat Hij spreekt is waarheid, 

Zijn woorden zijn zó puur en echt. 

 

Nee, nooit is er een Man geweest op aarde, 

dan Hij die de Vader voor ons zond, 

Jezus, Messias, Hogepriester, 

dé Herder die Zijn schapen vond! 
 

          (Els Hengstman-van Olst)  
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Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:  
September en oktober: Sichting KombijMij, Epe 
 De Stichting KombijMij, opgezet door de familie Van 
Bolhuis, zet zich in voor mensen die het even niet meer 
weten. Die, om wat voor reden dan ook, de draad kwijt zijn, 
vastlopen of geen overzicht meer hebben. Vaak helpt het 
alleen al wanneer er iemand is die je serieus neemt en 
naar je luistert. Soms heb je behoefte  aan meer; aan een 
sparringpartner die je helpt nieuw overzicht te vinden. 
 Soms wil je er gewoon alleen maar even uit, omdat je 
niet meer thuis kunt zijn of omdat de muren op je af 
komen. Voor al die situaties is er de Stichting KombijMij. Je 
kunt bij hen terecht voor tijdelijk verblijf, coaching en 
begeleiding.  
Om het werk mogelijk te maken heeft de Stichting 
KombijMij de steun nodig van diverse vrienden, vrijwilligers 
en donateurs.  
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan!! 
Een groet namens de diaconie, 
 
Riet de Graaf 

 
Jam-/honing-/wijnactie t.b.v. vakantieweek 

in het Nieuw Hydepark te Doorn 
 De diaconieën van de kerken in Epe en Vaassen 
organiseren van 23 t/m 30 september 2017 de vakantie-
week in het Nieuw Hydepark te Doorn.  
Het prachtige gebouw is van alle gemakken voorzien, 
zoals aangepaste kamers met douche/toilet op de kamer, 
assistentieoproep en hoog/laag verstelbare bedden. De 
kamers bieden een schitterend uitzicht naar buiten.  
 Voor dit jaar is het maximaal aantal personen wat mee 
kan bereikt. Inmiddels is er al weer een voorlopige 
toezegging gedaan voor een vakantieweek in 2018. 
 Deze vakantieweek is bedoeld voor personen die 
moeilijk alleen met vakantie kunnen. Zij kunnen alleen of 
met hun partner een weekje geweldig genieten. Zij worden 
verzorgd door een grote groep vrijwilligers die hun uiterste 
best doet om het de gasten naar de zin te maken. De 
kosten worden grotendeels door de deelnemers zelf 
betaald, en waar dit niet mogelijk is door de diaconie. 
Daarnaast zijn er ook andere kosten die de diaconie voor 
haar rekening neemt.  
 We hopen dan ook een deel van die kosten te dekken 
met de opbrengst van deze jam-/honing-/wijnactie. We 
hebben weer jam van uitstekende kwaliteit in diverse 
smaken en Biopharma honing in allerlei smaken tegen 
redelijke prijzen.  
 Verder is er wijn in verschillende prijzen en soorten in 
rood, rosé en wit. In september worden bij kerkdiensten de 
bestelformulieren uitgereikt. Mocht u het gemist hebben, 
dan kunt u het formulier aanvragen bij Johan Beumer tel.  
0578-662064 of per mail:  johanbeumer65@gmail.com   
 De ingevulde formulieren kunt u tot 20 oktober a.s. 
deponeren in een doos in de kerk. In november worden de 
bestellingen bezorgd. Precies op tijd om in de gezellige 
decembermaand van een goed glas wijn te genieten! 
U kunt het formulier desgewenst ook opsturen naar Johan 
Beumer, Kopermolenweg 3, 8161 RM Epe. 
 Dit is een actie van de Centrale Diaconie Hervormde 
gemeente Epe, Regenboogkerk Epe en de Samen-op- 
weg-gemeente Vaassen, bestaande uit de Hervormde 
Gemeente en De Tabernakel. U helpt ons toch ook?? 
 
Johan Beumer 

 

Van de ZWO-commissie 

 

Afsluiting oude project 2016/2017 
 

“Jeugddorp De Glind” 
 Het project 2016/2017 van de gezamenlijke ZWO’s 
‘Jeugddorp de Glind’ wordt eind augustus afgesloten.  
De penningmeesters van de Grote Kerk, Regenboog-kerk 
en Goede Herderkerk zijn druk doende om de opbrengsten 
van alle acties en collectes te verzamelen. In de volgende 
Goede Herderklank vermelden wij het overzicht. 
 

Nieuw project 2017/2018 
 

Zuid Afrika project van de Stichting ProCon 

’Onderwijsverbetering op de Refentse Primary 
School in Namakgale’. 

 ProCon is een stichting voor christelijk primair onderwijs 
(stichting-procon.nl) Het project heeft als doelstelling een 
merkbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan de 
Refentse Primary School te realiseren. Zij doen dat door: 

� Het creëren van extra ruimte om kleinere groepen 
en differentiatie mogelijk te maken 

� Het aanschaffen van leer- en ontwikkelings-
materiaal voor taal, rekenen en creativiteit 

� Het geven van les aan (deel)groepen met behulp 
van ontwikkelingsmateriaal 

� Het organiseren van Teach-the-Teacher trainingen 
om de continuïteit van de resultaten van het 
project te waarborgen 

� Het initiëren van communicatie en uitwisseling 
tussen leerlingen van ProCon scholen en Refentse 
Primary om kinderen wederzijds een beeld te 
verschaffen van hun leefwereld  

 In de zomervakantie zijn zes medewerkers van ver-
schillende scholen uit Epe voor 3 weken afgereisd naar 
Namakgale. Zij hebben daar ondersteuning gegeven bij 
het lesgeven, lezen, leerlingenzorg en creativiteit. Hun 
ervaringen/beeldmateriaal laten wij op korte termijn zien.   
 

Germa Steert 
 

ZWO – Fruitplukken najaar 2017 
Gevraagd: hulp bij het plukken van 
appels en peren 
 Zoals bij de meesten van u bekend 
organiseren de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede 
Herderkerk, Grote Kerk en Regenboogkerk) al vele jaren 
het appels en peren plukken bij Arnold Bosgoed in 
Welsum. De vergoeding voor onze pluk-uren is voor het 
jaarlijkse project de grootste inkomstenbron.  
Ook dit jaar zijn er weer plannen. Vorig jaar hebben we 
ruim € 5800,-- voor het jaarlijkse project verdiend met het 
plukken. Een groot bedrag, waar we zeer dankbaar voor 
mogen zijn.  
 Het eerste contact met dhr. Bosgoed vond begin juli 
plaats. We waren erg benieuwd hoe het fruit erbij stond na 
de nachtvorsten. Arnold heeft vele nachten gewaakt en 
indien nodig is er tijdig gesproeid en is daardoor geen 
vorstschade opgetreden.  
 Zoals het er nu uitziet lijkt het een normale opbrengst te 
worden, waarbij redelijke prijzen verwacht worden door 
vorstschade elders in Nederland en Europa.   
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 We denken dat het plukken ergens rond 28 augustus 
gaat beginnen. De plukperiode is meestal zo’n 6 á 7 
weken. Het kan zijn dat bij het verschijnen van één of 
meerdere van de kerkbladen al begonnen is met de pluk, 
maar u kunt nog volop aanhaken om mee te helpen. 
 Als ZWO-commissies van de 3 kerken hopen we dat er 
ook dit jaar weer meerdere mannelijke en vrouwelijke 
vrijwilligers (vorig jaar hebben we geplukt met 50 
vrijwilligers) zich alleen of samen aanmelden voor het 
plukken. Samen plukken is combineren van het nuttige 
(geld bijeenbengen voor een goed doel) met het 
aangename (lekker bijkletsen) en dat in de gezonde 
buitenlucht. Het is fijn om bv. een dagdeel of een dag per 
week bij te dragen aan het welzijn van mensen in een 
armer land. Meer helpen mag natuurlijk ook. Samen met 
de plukkers en pluksters van de Goede Herderkerk, 
Regenboogkerk en de Grote Kerk maken vele handen licht 
werk. Ook kan op de zaterdagen worden geplukt. 
 Wanneer u interesse hebt om te helpen plukken, horen 
we dat graag. Pak dan nu de telefoon! Wilt u dan tevens 
aangeven hoeveel tijd u ongeveer per week beschikbaar 
wilt stellen. Na iedere keer plukken kunt u in het schriftje in 
de kantine bij de boomgaard de uren noteren en 
inschrijven wanneer u de volgende keer weer kunt 
plukken. Heel flexibel dus!  
 Wij plukken vanaf de grond alleen laagstambomen. Dus 
geen klimwerk met de ladder! De geplukte appels en peren 
kunnen direct in een verrijdbare bak gelegd worden.  
De plukkers van vorige jaren worden t.z.t. door ons weer 
benaderd. Mocht iets nog niet duidelijk zijn of zijn nog 
twijfels, dan kunnen onderstaande contactpersonen altijd 
gebeld worden. Vragen of aanmelden kan bij: 
Goede Herderkerk: Albert Wittingen,  tel. 616527, e-mail:   
   albert.mieke.wittingen@planet.nl 
Grote Kerk            : Nettie Jonker,   tel. 613756, e-mail:   
   nettie.jonker@kpnmail.nl  
Regenboogkerk    : Henk Posthouwer, tel. 616948, e-mail:  
   h.posthouwer@telfortglasvezel.nl 
 

Van de Kerkenraad 

 
Ds. H. Bakhuis heeft bedankt voor het beroep 
 Met pijn in het hart heeft de kerkenraad op 20 augustus 

2017 afgekondigd dat ds. H. Bakhuis uit Hoogeveen heeft 

bedankt voor het beroep dat onze gemeente op hem had 

uitgebracht. De vele overwegingen die bij hem een rol 

speelden bij de beslissing hebben hem uiteindelijk doen 

beslissen om het beroep niet aan te nemen.  

Het lag zeer zeker niet aan de gemeente en de wijze 

waarop onze gemeente zich gepresenteerd heeft.  
De beroepingscommissie zal de komende tijd met Gods 

hulp weer met volle moed en kracht aan het werk gaan. 

Wij vragen u om gebed voor de beroepingscommissie en 

het werk dat zij voor de gemeente mogen verrichten. 

 

Visitatie 
Op 30 augustus 2017 zal er Visitatie van onze gemeente 

plaatsvinden in de Goede Herderkerk. Twee visitatoren 

zullen gesprekken voeren met de Algemene kerkenraad, 

de predikant, en de kerkenraad. Ook als gemeentelid kunt 

u een gesprek hebben met deze visitatoren.  

Meer informatie vindt u op de website. 

 

A. van de Burgt, scriba 

 

Startweekend 

 
Startzondag 2017: EEN OPEN HUIS, Kerkproeverij 
Startzaterdag en -zondag  23 en 24 sept. D.V. 
 

Wel eens met een open huizendag meegedaan? Iedereen 

kan zo maar binnen lopen om het huis te bekijken om de 

sfeer te proeven. 

‘Een open huis’, dit is het thema voor het startweekend. 

We willen een open kerk zijn, de deuren openen. Dit 

betekent dat ook wijzelf open moeten zijn. Open je hart, je 

ogen, zie wat er in je omgeving gebeurt. Is er plaats voor 

anderen? Nodig ze uit om op de open dag te komen. God 

opent Zijn hart voor iedereen, kunnen we dat vertalen naar 

anderen?  Je zou best iemand willen uitnodigen maar weet 

niet hoe?  Tips voor gemeenteleden: 

 

 De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te 

 nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst!! 

1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen 

 met wie je weinig contact hebt, werkt meestal niet.  

     Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet 

 (meer) naar de kerk gaan en met wie je een goede   

 verstandhouding hebt en die jou vertrouwen. 

2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat 

 lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk.  

 Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is 

 speciaal voor gasten.” 

3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door 

 de brievenbus. 

4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat 

 ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. 

5. Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een 

 antwoord. 

 

Zaterdag 23 september en zondag 24 september wordt u 

en worden jullie van harte uitgenodigd.  

 Op zaterdagmiddag  starten we vanaf 14.30 uur  met: 

- wandelgroep – bloemschikken – vossenjacht - 17.00 uur 

Chinees buffet  

 

 Op zondag samen naar de kerk, met dit jaar als thema: 

“een open huis, kerkproeverij”.  

We hopen op een grote opkomst en een uitnodigende 

gemeente. Hierbij wordt de hulp van jullie gevraagd om 

niet alleen de sfeer in onze kerk, maar ook iets lekkers bij 

de koffie te proeven! Wie hieraan wil meehelpen kan zich 

nu opgeven via het opgaveformulier (elders in dit blad)  

Geef je op en zet de data alvast in uw/jullie agenda!  

 
De startcommissie 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Het verjaardagsfonds heeft over de maand mei  € 499,20 
ontvangen en over juni € 260,70. Allen hartelijk dank! 
De collecte van de huwelijksdienst van Evenna van 
Bolhuis en Geert Riphagen heeft een bedrag ad  € 282,75 
ontvangen. Vriendelijk groetend, 

 
Jeroen Bouwman 
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                    Overzicht van de collecten over de maand juni 2017 

datum  

 

morgen 

avond 

1e collecte 

diaconie 

 bestemming 

  

2e collecte 

groot onderhoud 

uitgang voor het werk 

in onze gemeente 

04 juni morgen 289,57 Kerk in Actie, zending 242,52 257,90 

11 juni morgen 177,40 Kerk in Actie, werelddiaconaat 138,40 136,70 

 

avond 124,40 St. Schuilplaats, Veenendaal 90,75 

 18 juni morgen 223,27 Kerk in Actie, Binnenlands  diac.  187,76 179,75 

 

avond 29,90 St. Schuilplaats, Veenendaal 34,50 

 25 juni morgen 235,12 MAF Vliegers, Teuge 174,00 162,05 

   totaal 1.079,66   867,93 736,40 

 

 

Overzicht van de collecten over de maand juli 2017 

  datum 

 

morgen 

avond 

1e collecte 

diaconie 

 bestemming 

 

2e collecte 

groot onderhoud 

uitgang voor het werk 

in onze gemeente 

02 juli morgen 199,00 Kerk in Actie, jeugdwerk JOP 165,00 160,57 

09 juli morgen 210,52 Stichting Kenya Kinderen 245,57 215,66 

16 juli  morgen 204,00 

Evang. Begeleidingscentrum 't 

Harde 154,53 160,20 

23 juli morgen 144,52 Magen David Adom 136,96 144,45 

30 juli morgen 200,00 Stichting Ontmoeting Epe 154,70 174,37 

 

  35,10 De Boskamp, Heilig Avondmaal 

  

 

totaal  993,14   856,76 855,25 

Giften:   
  via mevr. Van Beuzekom  €   10,00  

via dhr. Van Zuuk     €   10,00  
  idem         €   10,00  
via ds. Kolkert       €  15,00  
  idem          €   20,00  
  idem          €   20,00  
  idem          €   10,00  
  idem          €   10,00  
  idem          €    100,00  
via mevr. Brummel    €   20,00  
via mevr. Van Ark        €   50,00  
via mevr. Weurding    €     5,00 

 

Rommelmarkt 

 
ROMMELMARKTNIEUWS 

 

Volgens de mij bekende gegevens, ziet het inzamelrooster 
er voor 7 oktober a.s. als volgt uit. 

 

Inzameling Berghoeve: 

Nel van Doeselaar (coördinator), Ammy v.d. Velde, Rina 

Roozeboom, Frits Draaijer, Gert Potkamp. 

Inzameling Kerk 

Corrie Kieskamp, Trudy Smelt. 

Inzamelen/Ophalen 

Harrie Kieskamp (aanhanger), Luuk Kieskamp 

(aanhanger), Gert Lokhorst (aanhanger), Henk 

Nooteboom, Johan Raveling. 

 

Namens de  

rommelmarktcommissie, 

 

Hansje Telnekes 

 

Gemeentevaria 

 

Beste mensen, 
De familie Jansma wil langs deze weg de Gebedsgroep en 

allen die ons in deze moeilijke periode hebben bijgestaan, 

en nog bijstaan, in het bijzonder ds. Kolkert, hartelijk 

bedanken voor alle steun en gebeden, die wij mochten 

ontvangen en waar wij heel veel steun en voldoening van 

mochten ervaren. Gods wegen zijn niet altijdonze wegen. 

We zijn er nog niet want er wacht mijn vrouw nog een 

moeilijke en zware operatie die binnenkort zal 

plaatsvinden. Maar wij weten ons door God in Christus 

gesteund en gedragen. 

 

Geertje en Lieuwe Jansma 

 
Bedankt! 
Graag wil ik een ieder bedanken voor het medeleven 
tijdens mijn heupoperatie en revalidatie, in welke vorm dan 
ook. Met vriendelijke groeten, 
 
Hennie Riphagen, Tongerenseweg Zuid 171 

 

Bedankt! 
Lieve mensen, langs deze weg willen wij graag iedereen 
heel hartelijk dankzeggen voor al het medeleven dat wij 
mochten ontvangen in de vorm van de vele kaarten, 
telefoontjes en gebeden ter bemoediging etc.  
Het heeft ons geweldig gesteund tijdens de ziekenhuis- 
opname in Apeldoorn en de open hartoperatie die in 
Zwolle heeft plaatsgevonden en heel goed is gelukt.  
Er is nog een lange weg te gaan van herstel en revalidatie, 
maar we houden goede moed.  Met een hartelijke groet,  
 
Jan en Joke Kingma 
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Zusterkring 
 De Zusterkring is 28 augustus weer begonnen na onze 

zomerstop. We zijn deze zomer nog wel een paar keer bij 

elkaar gekomen in de kapel in Zuuk.  

We hebben het plan opgevat om op maandag 20 

november weer een verkoop te houden. Er is hard gewerkt 

en we hebben weer een hele voorraad aan sokken, truien, 

sjaals, mutsen, kaarten en nog veel meer. 

 De verkoop wordt gehouden in de Goede Herderkerk 

van 16.30 tot 20.30 uur. Noteert u dit alvast? Ook hebben 

we veel wol, handwerkspullen enz. gekregen. Dat is erg 

welkom. Lijkt het u leuk om onze groep te versterken?  U 

bent van harte welkom op onze maandagavond. 

  

Hennie Riphagen 

 
Seniorencontact GH-kerk en Regenboogkerk 
De zomer is bijna voorbij en de contactmiddagen beginnen 

weer. De eerste is op woensdag 13 september om 14.30 

uur in de Goede Herderkerk. We hopen dat u allen weer 

kunt komen en dat u er weer zin in hebt. 

Het programma ziet er gevarieerd en veelbelovend uit! 

Senioren (vanaf 65 jaar) die onze middagen nog niet 

kennen, nodigen we van harte uit om eens geheel 

vrijblijvend te komen ‘sfeerproeven’. In onderstaand 

programma staat vast wel een onderwerp dat u 

aanspreekt. We hanteren geen lidmaatschap en geen 

contributie; wel is er een collecte om de onkosten te 

drukken. 

We ontvangen u met koffie/thee en iets lekkers en daarna 

opent een ouderling de middag met een korte inleiding. 

Een presentatie duurt ongeveer 2 maal 3 kwartier en wordt 

onderbroken door een koffie/thee pauze. Om 16.30 uur 

sluiten we de bijeenkomst. 

Voor eventueel vervoer kunt u (tijdig) bellen naar mevr. 

Bijsterbosch tel. 661617. Een hartelijke groet van, 

 

Helga Potappel, Ella van Delft Westerhof en Martha Pronk 
 

Programma seniorencontact 2017-2018: 
 

Goede Herderkerk, 13 september 2017:  
  Zwerven over de Veluwe door Rien Mouw   
Goede Herderkerk, 11 oktober 2017:   
  Onderbroeken e.d. uit grootmoeders tijd   
  door Sjaantje van de Meulenpol       
Goede Herderkerk, 8 november 2017:  
  Film: Oerijssel II 
Goede Herderkerk, 13 december 2017:  
  Kerstviering 
 

Regenboogkerk, 10 januari 2018: 
  Reizen door Canada door Ruud Heij 
Regenboogkerk, 14 februari 2018: 
  WereldKunst door Rob v. Eck 
Regenboogkerk, 14 maart 2018: 
  Alzheimer/dementie door Marie-Josée Andringa 
Regenboogkerk, 11 april 2018: 

   Het boek: ‘Mijn oorlog’, waargebeurd      
  levensverhaal  van Dirk Witteveen, door Rita   
  Steenwoerd-Vos 
 

Seniorencontactreisje: woensdag 9 mei 2018 
 

Vakantie Bijbel Werk (VBW) 
 Helpen met het Vakantie Bijbel Werk?  Namens het 

VBW-team willen we jullie van harte uitnodigen om in de 

herfstvakantie (weer) te komen helpen met Vakantie Bijbel 

Werk (VBW) in het Burgerenk-gebouw! Ook opa’s en 

oma’s zijn van harte uitgenodigd.  

 Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 oktober 

hopen we er weer een feest van te maken, samen met de 

kinderen!  Meer weten? Of al enthousiast?  Neem gerust 

contact met me op: 06-30431414 of  

biancareurink@hotmail.com   Groetjes, 

 

Bianca Reurink  
 

Vorming en Toerusting 

 

 
Bijbelkring 
Op dinsdag 3 oktober begint de Bijbelkring. We gaan 
verder met het boekje over Jeremia. Aan de beurt is 
hoofdstuk 10. We beginnen om 20.00 uur in een zaal van 
de Goede Herderkerk. Allen weer hartelijk welkom. Groet, 
Ds. D. van Meulen 
 

 

GGG 
UITNODIGING GGG-JONG VOLWASSENEN 

 Het nieuwe seizoen komt er weer aan, en dan starten 
wij ook weer met de Gemeente Groei Groepen. 
Wij als Jong Volwassenen GGG willen graag beginnen 
met een open avond. Wellicht zijn er gemeenteleden, al 
langer lid of net nieuw in onze gemeente, die nog 
zoekende zijn naar een groep om er dit seizoen aan deel 
te nemen. Daarom nodigen wij jullie van harte uit voor de 
open avond op: 

 
woensdag 27 september, inloop om 19.45 uur, start 

20.00 uur aan de St. Crusiusweg 31-C te Epe 
 
 Opgave is gewenst, om inzicht te krijgen in het aantal 
geïnteresseerden. Maar op de dag zelf beslissen en 
komen, is ook geen probleem. 
U kunt zich opgeven bij Heidi van Essen tel. 06-11321052 
of essenepe@kpnmail.nl 
 
 `Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en 
elkaar lief te hebben,samen volledig toe groeien naar hem 
die het hoofd is: Christus”  (Efeziërs 4:15) 
De Here Jezus zelf heeft ons opgeroepen om discipelen 
van Hem te worden. God heeft het verlangen voor ieder 
van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door 
geestelijke groei. Maar veel christen worstelen met de 
vraag: “Maar hoe groei ik geestelijk?” 
 In een Gemeente Groei Groep hebben wij als doel om 
te groeien. We hebben het verlangen om andere jong- 
volwassenen uit de Gemeente te leren kennen, en te 
groeien in het samen zijn. Maar bovenal willen wij samen 
groeien in ons geloof; onze Geestelijke Groei. 
Wij gaan dit doen aan de hand van het studieboekje 
“Basislessen Geestelijke Groei” van evangelist Arjan 
Baan. Wees welkom! 
 

Heidi van Essen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Via onderstaand strookje kunt u zich voor de activiteiten opgeven. Dit strookje kunt u vanaf 10 
september deponeren in de brievenbus in de hal van de kerk. De uiterste aanmeld- / inlever-

datum is 17 september. U kunt zich ook aanmelden per e-mail:  willemsg1980@gmail.com  of 

via de site van de Goede Herderkerk: www.goedeherderkerkepe.nl  
 

        
 
 
 
---------------------------------------------Hierlangs afknippen------------------------------------------------- 
 
Naam   : _______________________________________ 

0  Chinees buffet:  ______________ (aantal volwassenen)   _______ (aantal kinderen) 

0 Bloemschikken:       ______________ 

0 Wandelen :              ______________ 

0 Vossenjacht:  ______________ 

0 Wil iets lekkers bakken voor bij de koffie voor _________ personen.  

 

Hartelijke groet,       commissie Startzondag  

Beste gemeenteleden, 

‘Een open huis, kerkproeverij‘ is het thema voor het startweekend. 

Op zaterdag 23 september om 17.00 uur bieden wij dit jaar  

een Chinees buffet aan voor jong en oud. 

Daarnaast bieden wij de volgende activiteiten aan: 

 14.30 uur: Wandeling, ongeveer 5 kilometer 

14.30 uur: Workshop Bloemschikken  

    14.30 uur: Vossenjacht 

Op zondag 24 september is er een dienst met als thema: “Een open huis”. 

Wij nodigen u hierbij van harte uit deel te nemen aan de startactiviteiten.  

De activiteiten vinden plaats in en rondom de Goede Herderkerk.  

Deelname is gratis, maar een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Einde:   20.00 uur. 
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Ledenmutaties 

 

Ingekomen 
 Dhr. A.P. Bouman 
   Ganskamer 38, 8162 JG Epe 
 Dhr. A. Joustra 
   Kamperweg 75, 8162 EM Epe 
 Dhr. J.D.C. Fuijkkink met zijn vrouw J.J. Fuijkkink-     
   Vermaat, Warande 2, 8162 KA Epe 

Verhuisd 
 Dhr. A. Kolk 
   van Rozenhof 18, 8161 BA Epe 
   naar Roggestraat 1 (app.95), 8162 WW Epe 
 Fam. H. Groeneveld 
   van Hoge Hagt 78, 8162 CD Epe 
   naar Molenweg 36, 8162 PG Epe 
 Mevr. V.S. Akapova 
   van Klimopstraat 13, 8162 VT Epe 
   naar Scheperstraat 31, 8162 WC Epe 
 Mevr. A.W. van den Belt-Bonhof 
   van Alb. Schweitzerlaan 147, 8162 DR Epe 
   naar Alb. Schweitzerlaan 25, k. 118, 8162 DS Epe 
 Dhr. G.E.T. Riphagen 
   van Ooster Oenerweg 4, 8167 PC Oene 
   naar Ooster Oenerweg 1, 8167 PA Oene 
 Mevr. E.F. Riphagen-Van Bolhuis 
   van Loper 2, 8162 KD Epe 
   naar Ooster Oenerweg 1, 8167 PA Oene 
 Dhr. J.E. Ludwig 
   van Lohuizerweg 49, 8162 EX Epe 
   naar Midachten 59, 8162 CK Epe 
 Mevr. S.J. Pannekoek 
   van Lange Veenteweg 23, 8161 PA Epe 
   naar Ganskamer 38, 8162 JG Epe 
 Mevr. N.G.J. Kroese-Wassink 
   van Hoofdstraat 147, 8162 AE Epe 
   naar Spoorlaan 54, 8162 BS Epe 
 Fam. W. de Weerd 
   van Klimtuin 22, 8162 ZV Epe 
   naar Eikelkamp 32, 8162 ZJ Epe 

Vertrokken 
 Fam. L.C. Tanis 
   van Burg. van Walsemlaan 7, 8162 GC Epe 
   Parkstraat 26, 2652 DK Berkel en Rodenrijs 
 Mevr. R.A. van Breugem, 
   De Bovenkruier 7, 7323 AJ Apeldoorn 

Uitgeschreven 
 Mevr. H. Rorije-van der Hoop 
   Alb. Schweitzerlaan 157, 8162 DR Epe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 
 11 juli 2017 Mevr. R. van Beek-Brouwer 
   Gewoond hebbend Zaailand 19, 8162 BL Epe 
 17 juli 2017 Mevr. A. Tiemens-Oosterbroek 
   Gewoond hebbend A. Schweitzerlaan 25 (214),     
      8162 DS Epe 
 21 aug. 2017 Dhr. B. Rozendal 
   Gewoond hebbend Sint Antonieweg 6, 8161 CG Epe 

 

Jubilea 

 

50 jaar huwelijk 
     06 okt. 2017   Echtpaar Steenbergen-Braakman 

           Europalaan 60, 8161 ZL Epe 

     07 okt. 2017   Echtpaar Koedoot-Mol 

           Vleerveld 13, 8162 JA Epe 

65 jaar huwelijk 
     26 sept. 2017 Echtpaar De Wilde-Bronsink 

          Ankerstraat 41, 8161 XM Epe 

 

Agenda 

 

06 sept. Verg. Consistorie, aanvang 19.45 uur 

06 sept. Verg. van de Wijkdiaconie, aanvang 19.30 uur 

06 sept. Verg. van het College van Kerkrentmeesters   

    (KAPEL ZUUK !)  aanvang 20.00 uur 
11 sept. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 

13 sept. Seniorencontact in de GH-kerk. 14.30 uur  

13 sept. Verg. Kleine kerkenraad, aanvang 19.45 uur 

23 sept. Startzaterdag. Aanvang vanaf 14.30 uur 

24 sept. Startzondag, eredienst 

25 sept. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 

03 okt.  Bijbelkring, 20.00 uur in GH-kerk. (hoofdstuk 10) 

04 okt.  Vergadering Consistorie, aanvang 19.45 uur 

04 okt.  Vergadering van de Wijkdiaconie met      

    Regenboogkerk, aanvang 19.00 uur 
07 okt.  Inzameling rommelmarkt tussen 8.30 en 10.30  

    uur bij de kerk 
09 okt.  Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 

11 okt.  Seniorencontact in de GH-kerk.14.30 uur 

11 okt.  Vergadering Classis Hattem, aanvang 19.30 uur 

18 okt.  Vergadering Grote Kerkenraad,  19.45 uur  

    (NIET op 11 oktober!!) 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hartelijk welkom op startzaterdag!          Kom je ook?   

     
 
 
 
 
 
 

   Wandelen    Bloemschikken    Vossenjacht      Buffet 
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Bijbelleesrooster 

 

Zo 10 sept. Gal. 3:15-29   Nalatenschap  

Ma 11 sept. Gal. 4:1-11   Rechten van het kind 

Di  12 sept. Gal. 4:12-31   Paulus’ barensweeën 

Wo 13 sept. Gal. 5:1-12   Scherpte 

Do 14 sept. Psalm 133   Saamhorigheid 

Vr  15 sept. Ex. 30:22-38  Geurig 

Za 16 sept. Ex. 31:1-18   Creativiteit 

Zo 17 sept. Ex. 32:1-14   Gaan voor goud… 

Ma 18 sept. Ex. 32:15-35  Vernietigend 

Di  19 sept. Ex. 33:1-11   De Heer trekt zich terug 

Wo 20 sept. Ex. 33:12-23  God laat zich zien 

Do 21 sept. Ex. 34:1-18   Kopie 

Vr  22 sept. Ex. 34:19-35  Verbondsregels 

Za 23 sept. Gal. 5:13-26   Vruchtbaarheid 

Zo 24 sept. Gal. 6:1-18   Draagtijd 

Ma 25 sept. Matt. 18:10-20  Bereiken en aanspreken 

Di  26 sept. Matt. 18:21-35  Vergevingsgezindheid 

Wo 27 sept. Matt. 19:1-15  Trouw 

Do 28 sept. Matt. 19:16-30  Rijkdom 

Vr  29 sept. Matt. 20:1-16  Te elfder ure 

Za 30 sept. Matt. 20:17-34  Omgaan met macht 

Zo 01 okt.  Matt. 21:1-9   Roep 

Ma 02 okt.  Matt. 21:10-22  Zoeken naar vrucht 

Di  03 okt.  Matt. 21:23-32  Legitimatie 

Wo 04 okt.  Eze. 18:1-13  Eigen verantwoordelijkheid 

Do 05 okt.  Eze. 18:14-20  (On)geloof is geen erfgoed 

Vr  06 okt.  Eze. 18:21-32  Wie is onrechtvaardig? 

Za 07 okt.  Eze. 19:1-14  Leeuwin en wijnstok 

Zo 08 okt.  Eze. 20:1-12  Goede raad is duur 

Ma 09 okt.  Eze. 20:13-26  Israël in de woestijn 

Di  10 okt.  Eze. 20:27-38  De maat is vol 

Wo 11 okt.  Eze. 20:30-44  Ooit komt het inzicht 

Do 12 okt.  Eze. 21:1-12  Te vuur en te zwaard 

Vr  13 okt.  Eze. 21:13-22  Zwaardmacht 

Za 14 okt.  Eze. 21:23-32  Twee wegen 

 

Varia 

 

Uitnodiging PCOB ledenmiddag  
 Op dinsdag 12 september 2017, ditmaal i.v.m. 
prinsjesdag op de tweede dinsdag van de maand, hopen 
wij onze eerste ledenmiddag van het nieuwe seizoen 
2017/2018 te houden. Wij komen dit seizoen weer bij 
elkaar in het WZC ‘De Boskamp’, Albert Schweizerlaan 25, 
8162 DS, te Epe. Aanvang 14.30 uur. U bent vanaf 14.00 
uur van harte welkom waarbij u zoals gebruikelijk 
ontvangen wordt door onze gastvrouwen met koffie/thee. 
 Dit seizoen beginnen wij meteen op een ‘veilige’ wijze 
d.m.v. een lezing door wijkagent dhr. R. van Pijkeren. Hij 
zal ons iets vertellen over zijn werk en de veiligheid van 
senioren thuis. Specifiek gericht op het langer zelfstandig 
alleen blijven wonen en met welke gevaren en trucs zij 
geconfronteerd kunnen worden. Er is ruim de gelegenheid 
om aan dhr. Van Pijkeren vragen te stellen.  
We hopen weer vele leden en geïnteresseerden te mogen 
verwelkomen; ook gasten zijn van harte welkom! 
Namens het bestuur, 
 
E.A. Kieskamp 

 

Christenvrouw, afd. Epe 
 Woensdag 20 september 2017 is de eerste verenigings-
avond van het komende winterseizoen. 
 Ds. v.d. Graaf, predikant uit Heerde is onze gastspreker 
met het thema: ‘Hoe gaat het met de kerk in de toekomst?’ 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevr. Overbosch, tel. 
0578-614364 
 

‘Women to women walk’ 7 oktober 2017  
Zet je in voor christenvrouwen in India! 
 Zaterdag 7 oktober a.s. is de ‘Women to women walk’ 
gepland. Dit is een wandeling ter ondersteuning van 
vervolgde christenvrouwen. Dit jaar is de ondersteuning 
bestemd voor vrouwen in India. Ze worden vaak door hun 
hindoefamilie mishandeld of uitgestoten.  
Door ontwikkelprogramma’s en trainingen hebben ze meer 
kans op een baan.  
 Verschillende vrouwen uit Elburg organiseren nu alweer 
voor de 7

e
 keer, de “women to women” wandeling. 

Verschillende keren al in Elburg en omstreken gewandeld 
en in de buurt van Emst. Dit jaar een wandeling in het 
buurtschap Wissel. Wat zeker ook een mooie wandeling 
gaat te worden. 
 Voor dit jaar hebben we ook weer gekozen om voor de 
lunch zo’n 10 km te gaan lopen en, voor wie wil, na de 
lunch nog zo’n 5 km te lopen. Daarom is het ook dit jaar 
mogelijk om alleen ‘s ochtends mee te wandelen. 
Voor koffie/thee en soep wordt gezorgd. Neem wel een 
lunchpakket mee. De kosten zijn net als de vorige jaren  
€ 20,00. Daarnaast mag je je ook laten sponsoren door 
familie of bekenden. Op de website van Open Doors 
www.opendoors.nl/ons-werk/womentowomen/walk/  kun je 
verdere informatie vinden en eventueel een sponsorlijst 
downloaden, maar deze lijsten zullen ook achter in de kerk 
liggen. In de kerk ligt ook een lijst om je op te geven voor 
deze wandeling. Je kunt je opgeven bij Joke Raveling tot 5 
oktober jokeraveling@hetnet.nl of 0578-620830 
 Wij verzamelen om 9.00 uur bij Joke Raveling 
Papenstraat 3. De verwachte eindtijd zal  ± 15.00 uur zijn 
(Indien aan beide wandelingen wordt deelgenomen) 
Wat zou het weer bijzonder zijn om net als de vorige jaren 
een mooi bedrag bij elkaar te lopen.  
 Wie zou dit jaar de gouden schoen winnen? Namelijk 
degene die het meeste sponsorgeld heeft weten op te 
halen, gaat er met de gouden schoen vandoor. Nodig 
gerust vrouwen van elders uit want samen lopen we voor 
vervolgde vrouwen!  
Dus loop je dit jaar ook weer of voor het eerst mee?? 

 
Joke Raveling 

 
Het verhaal van The Messiah  
16 september in de kerk van Nijbroek  
 Op zaterdagavond 16 september voert Gospelkoor 
Reflection in de kerk van Nijbroek The Messiah van 
Händel op, zoals u die nog nooit meegemaakt heeft. Zij 
brengen “Het verhaal van The Messiah” in eigentijdse 
gospelstijl! In deze versie treedt de componist ook zelf op. 
Ademloos luistert u naar zijn verhaal, naar solozang en 
koormuziek.  
 Het verhaal van de Messiah is het verhaal van haar 
componist, Georg Friedrich Händel. In de zomer van 1741 
zat hij aan de grond. Hij werd toen uitgedaagd liederen en 
muziek te maken bij een verzameling Bijbelteksten. Händel 
deed het en was in 24 dagen klaar met zijn Messiah. Het 
bleek een enorm succes, tot op de dag van vandaag.  



 Goede Herderklank                                                              - 14 -                                         24
e
 jaargang nr. 9 – 7 sept. 2017    

De gospelversie 
werd door Tom 
Parker in de 20

ste
  

eeuw geschreven. 
Gospelkoor 
Reflection vulde die 
aan met o.a. een 
one-man-show die u 
de mens Händel 
presenteert. Een 
boeiend geheel, en 
dat in de prachtige 
setting van een eeuwenoude dorpskerk.  
De toegang is gratis. Er is een collecte voor een goed doel.  
De kerk (Dorpsplein 8, Nijbroek) is open om 19.30 uur.  
De uitvoering begint om 20.00 uur. Van harte welkom!  

Voor contact: Ds. Th. van Staalduine, 

predikant@kerknijbroek.nl; 0571-842188 

 
Amnesty International schrijfacties september 
In september heeft de Amnesty werkgroep 
gemeente Epe weer twee schrijfacties. De 
nieuwe schrijfkaarten liggen voor u klaar in 
de kerk. Met het ondertekenen van de 
kaarten levert u een niet geringe bijdrage 
aan de druk die op overheden en instanties 
wordt gelegd om de mensenrechten te respecteren. 
Dankzij uw medewerking kunnen wij elke maand vanuit de 
gemeente Epe zo’n 300 schrijfkaarten versturen! 
 
Israël: Circusartiest nog altijd vast zonder proces  
De 25-jarige Palestijn Mohammad Faisal Abu Sakha werd 
in december 2015 zonder aanklacht of uitleg door het 
Israëlische leger opgepakt. Hij was onderweg naar een 
Palestijnse circusschool waar hij optrad en les gaf aan 
kinderen met een handicap. Abu Sakha kreeg zes 
maanden administratieve detentie opgelegd. Dit betekent 
dat hij zonder aanklacht en voor onbepaalde tijd 
vastgehouden mag worden. Zijn detentie is inmiddels al 
vier keer verlengd. Volgens internationaal recht zou Abu 
Sakha in een gevangenis in de bezette Westbank, waar hij 
vandaan komt, vastgehouden moeten worden. Omdat hij in 
een gevangenis in Israël zit moet zijn familie telkens een 
vergunning aanvragen om naar Israël te reizen om hem te 
bezoeken. Zijn ouders hebben hem al drie maanden niet 
kunnen zien omdat de Israëlische autoriteiten dit “vanwege 
veiligheidsredenen” weigeren. 
 
India: Activisten vast vanwege organiseren herdenking  
De autoriteiten van de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu 
pakten in mei 2017 vier activisten op. De mannen wilden 
een vreedzame herdenking op het strand organiseren voor 
de slachtoffers van het gewelddadige conflict in Sri Lanka. 
Hiervoor hadden ze geen toestemming. Ook meldde de 
politie in de media dat er meerdere strafrechtelijke 
aanklachten tegen de mannen lopen. Ze zouden zich 
schuldig maken aan criminele activiteiten en het verstoren 
van de openbare orde. De vier mannen: G. Thirumurugan 
Gandhi, D. Arun Kumar, M. Tyson, en Ilamaran worden 
vastgehouden in administratieve detentie. Dit betekent dat 
de autoriteiten hen een jaar kunnen vasthouden zonder 
aanklacht of proces. 
Schrijven helpt niet altijd, niet schrijven helpt nooit 
Meer informatie over het werk van Amnesty International 
en de werkgroep kunt u vinden op de website van de 
werkgroep: www.epe.amnesty.nl 

Running Dinner Regenboogkerk 

Al voor de 18
e
 keer organiseert de Regenboogkerk met 

veel succes het jaarlijks terugkerende Running Dinner. 
De komende keer op zaterdag 4 november 2017 willen we 

deze mogelijkheid om  elkaar te ontmoeten graag 

openstellen voor mensen uit de Goede Herderkerk! 

Het werkt als volgt: het diner wordt opgedeeld in: 

- voorgerecht     (19.00 -- 20.00 uur) 

- hoofdgerecht   (20.00 – 21.30 uur) 

- nagerecht        (21.30 – 22.30 uur) 

U ontvangt mensen thuis (maximaal 6, incl. uzelf) voor één 

gerecht 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)! 

U krijgt een week van te voren 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 eventueel 

dieet geven de mensen t.z.t. zelf aan u door) 
Dus: DOE OOK MEE!!  

U HOEFT ZELF MAAR 1 GERECHT TE BEREIDEN! 

Opgeven (en/of weer afzeggen) t/m uiterlijk zondag 22 okt. 

a.s. via een briefje of per e-mail (naam, adres, tel., aantal 

pers.) bij: Helga Potappel,  

Willem Tellstraat 19, 8162 ET Epe  

e-mail: helga1@xs4all.nl 

 
 

 
Benefietdiner 21 oktober 
Zondag 15 oktober starten we met een ‘Team de Lange 
actieweek’. We sluiten de week af met een heerlijk 
benefietdiner waarvoor we jullie nu alvast willen 
uitnodigen. Mis het niet. Plaats: Epe/Heerde (locatie volgt) 
De opbrengst gaat volledig naar onze zendingsreis naar 
India. Daar zullen we drie maanden samenwerken met een 
community development team in een sloppenwijk. 
Aanmelding op:  www.teamdelange.nl/benefietdiner  of 
mail naar froukje@ywam.nl  
Hartelijke groeten, 
 
Miesjel en Froukje de Lange, Lola en Caleb 
 

Rooster kinderoppas 

 
(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670) 

 
10 sept.   Niels Reurink, Bianca Reurink, Sayenne     
    Brinkman & Lydia Nijhof 
17 sept. Elise Schurink, Maaike Gernaat, Lasse Zweers  
    & Agnes Mateboer 
24 sept. Alie Niemeyer, Ans Visser, Maureen Binnendijk  
    & Imitha Sneller 
01 okt.  Josien Riphagen, Esther Groeneveld, Keisha   
    Sneller & Lasse Zweers 
08 okt.  Bettine & Maureen Binnendijk, Mariet & Isa   
    Knippenberg 
15 okt.  Jolien Sloog, Kirsten van Ee, Esther Draaijer &  
    Lynn Kieskamp 

 



 

                  

 

 

 

 

 

 
 
 

“Epe zingt op Zondag” 
We hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad en nu 
uitgerust beginnen met de activiteiten voor het komende 
herfst- en winterseizoen. Er staat ook weer een zangavond 
van “Epe zingt op Zondag” gepland! Zondagavond  
22 oktober om 19.00 uur zingen in de Goede Herderkerk.  
Met z’n allen, en we hopen dat het er weer velen zijn, van 
harte en met blijdschap zingen. Zoals gebruikelijk ook nu weer 
nagenieten en napraten met een kopje koffie of thee. Zet u 
deze datum alvast in uw agenda?    De zangcommissie 

Het volgende nummer verschijnt: 
 12 oktober  2017 

Kopij t/m 3 okt. 2017 (uiterlijk) naar 

redactieghk@gmail.com   

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

0578-615254  of  06-24424571 

De hierna volgende verschijningsdata zijn:  

16 november en  14 december 2017 

Uiterste kopijdata:  7 nov. en 5 dec. 2017 

 



Overzicht activiteiten seizoen 2017 - 2018 
 

De Goede Herderkerk in Epe organiseert elk jaar allerlei 
activiteiten voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om 
hieraan mee te doen. Mocht iemand vragen hebben of meer 
informatie willen, neem dan gerust contact op met de 
desbetreffende contactpersoon. Houd voor de juiste data de 
Goede Herderklank  of www.goedeherderkerkepe.nl  in de 
gaten.  Veel inspiratie, vreugde en verdieping van geloof 
gewenst in het komende seizoen! 
 
Startweekend 

Elk jaar is er een startweekend. Dit jaar op 23 en 24 sept. 2017 
In het startweekend zijn er creatieve, sportieve en artistieke 
activiteiten voor jong en oud. Meer informatie is te lezen in de 
Goede Herderklank. U/jij bent van harte welkom! 
 

 

 

 

 

Oppas (0 - 4 jaar) 

Op zondagmorgen tijdens de eredienst is er oppas voor de kinderen van 0 – 4 jaar. 
Wanneer er gecollecteerd wordt in de dienst, mogen de kinderen opgehaald worden 
zodat ze ook de zegen kunnen ontvangen.  
Contactpersoon: Jeannet Sneller, tel. 0578 611670 
 

Kindernevendienst (4 – 12 jaar) 

Op zondagmorgen tijdens de eredienst is er zowel in de Goede Herderkerk in Epe als in 
de Kapel in Zuuk kindernevendienst. Tijdens de kindernevendiensten wordt een verhaal 
verteld en maken de kinderen een werkje. De groepen 7 en 8 gaan aan de slag met ‘On 
track’ ter voorbereiding op ‘Follow Me’, het vervolg op de kindernevendienst.  
Contactpersonen: Annet Rodijk voor Epe, tel. 0578 696881 en Anneke Pleiter voor Zuuk, 
tel. 0578 679391 
 

Knutselkids en -spetters (4 – 12 jaar)  

Houd je van knutselen? Kom dan één keer in de twee weken op donderdagavond van 
18.15 – 19.00 uur in Upstairs in de Goede Herderkerk.  
Contactpersoon: Elize van Schoonhoven, tel. 0578 613256 

 

Club Zuuk (4 – 12 jaar) 

Kom je uit Zuuk of omgeving? Dan is er eens in de twee weken op vrijdagavond in de 
Kapel aan het Koepad in Zuuk ‘Club Zuuk’. Je bent van harte welkom!  
Contactpersoon: Anneke Pleiter, tel. 0578 679391 
 
EO-jongerendag (12+) 

Ook dit voorjaar willen we weer met een volle bus naar GelreDome in Arnhem. De 
jongerendag is hét Event waar je als tiener bij wilt zijn. Meer info volgt op de website van 
de EO en van de Goede Herderkerk.  
Contactpersoon: Kirsten van Ee, e-mail: kirstenvantriest@hotmail.com 
 
Tienerdienst (12 – 16 jaar) 
Op de eerste zondagmorgen van de maand om 10.00 uur wordt de tienerdienst 
gehouden in Upstairs, gelijktijdig met de eredienst. Het programma is interactief, 
laagdrempelig en relevant voor jouw persoonlijke leven.  
Contactpersoon: William Steert, tel. 0578 629310 

Jeugd 
 



Follow Me (12 – 16 jaar) 
Bij Follow Me ontdek je op een eigentijdse manier wie Jezus is en wie Hij persoonlijk voor 
jou wil zijn. Wat wil God door Zijn Woord tegen je zeggen? Wat wil de Heilige Geest voor 
je betekenen? Ook jouw vragen komen aan bod. Follow Me is op donderdagavond vanaf 
19.45 uur in Upstairs.  
Contactpersonen: Helma Riphagen, tel. 06 12709177, e-mail: helmariphagen@gmail.com  
en Rik Groeneveld, tel. 06 30598163,  e-mail: rikgroeneveld@hotmail.com  
 
Youth Alpha (15 – 25 jaar) 

Is er meer? Wie is Jezus? En wat betekent het volgen van Jezus voor jouw leven? Tijdens 
Youth Alpha verdiep je je in het christelijk geloof. De avond start om 18.30 uur met een 
maaltijd in Upstairs. Hierna volgt een inspirerend praatje. Daarna gaan we hierover met 
elkaar in gesprek. Youth Alpha duurt 10 zondagavonden en één weekend. Neem gerust 
je vrienden en vriendinnen mee!  
Contactpersoon: Gerard van de Vosse, e-mail: gjvosse@gmail.com  
 
Sunday Nights (16 – 25 jaar) 

Sunday Nights is het vervolg op Youth Alpha en start ook om 18.30 uur. Wil je meer 
weten over het leven met Jezus of je vragen stellen over God, kom dan naar Sunday 
Nights. We hebben een gezellige avond met een hapje, een drankje en een goed 
gesprek. Je bent van harte welkom.  
Contactpersoon: Gerard van de Vosse, e-mail gjvosse@gmail.com 

 
Bible Young (16+) 

In deze groep kom je met leeftijdsgenoten samen om in de Bijbel te lezen en hierover 
met anderen in gesprek te gaan. Je leert elkaar steeds beter kennen. Bij Bible Young 
verbinden we verhalen uit de Bijbel aan jouw leven. Bible Young is één keer in de twee 
weken op dinsdagavond om 20.00 uur.  
Contactpersoon: ds. Lampen, tel. 0578 618416, e-mail: dslampen@gmail.com 
 
Belijdeniscatechese (18+) 

Wil je belijdenis doen? Of denk je hierover na? Dan ben je van harte welkom op de 
belijdeniscatechisatie bij ds. Lampen. Deze catechese is op dinsdagavond om 20.00 uur 
van oktober tot april.  
Contactpersoon: ds. Lampen, tel. 0578 618416, e-mail: dslampen@gmail.com 
 
 
 
 
 

De Hoeksteen 

Zoek je verdieping in je geloof en heb je behoefte om in een kleine groep hierover te 
praten? Dan is de Hoeksteen iets voor jou. Iedere eerste maandag van de maand te 
beginnen vanaf maandag 2 oktober in Upstairs. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 
uur begint het programma. We zingen samen mooie liederen en gaan vervolgens in 
kleine groepjes uiteen om over een thema door te praten. De gespreksleiders zijn Nely 
Kroes en William Steert.  
Contactpersoon: Hendrik Jan Groothuis, tel. 0578 615152 

 
Bijbelkring 

Wilt u zich meer verdiepen in de Bijbel en samen geïnspireerd worden door Gods Woord, 
dan is de Bijbelkring iets voor u. De Bijbelkring, onder leiding van ds. Van Meulen, start 
op dinsdag 3 oktober om 20.00 uur in de Goede Herderkerk en is vervolgens iedere 
eerste dinsdag van de maand tot en met maart. Het seizoen wordt afgesloten met een 
gezellige avond.  
Contactpersoon: Francisca Zweers, tel. 0578 614359,  
e-mail: franciscazweers@hotmail.com 

Volwassenen 
 



 

GGG (Gemeente Groei Groepen) 
Deelnemen aan de Gemeentegroeigroep is een manier om elkaar in huiselijke sfeer beter 
te leren kennen, zodat je je thuisvoelt in de gemeente. We komen één keer per maand 
samen om Gods Woord te lezen en geloof en alledaagse dingen met elkaar te delen. 
Verhalen uit de Bijbel bieden aanknopingspunten genoeg voor een gesprek over geloven 
in deze tijd. Leidraad is een boekje met als onderwerp de Psalmen of de biddende 
gemeente. Er is een ruime keuze aan groepen: 
 
  
Dag Tijd Start Leiding Telefoon Plaats van 

samenkomen 

Dinsdagavond 19.30 10-10 Maartje van Ark 

Corrie Kieskamp 

0578 662043 

0578 617116 

Kerkstraat 8 

Woensdagochtend 09.30 11-10 Maartje van Ark 

Diny Reurink 

0578 662043 

0578 621565 

Sleedoornstraat 1 

Woensdagavond 

Jong volwassenen 

20.00 20-09 Josien Riphagen 0578 618641 Dellenweg 13 

Woensdagavond 

Jong volwassenen 

20.00 27-09 Heidi van Essen 06 11321052 St. Crusiusweg 31c 

Woensdagavond 19.45 11-10 Hansje Telnekes 0578 613781 Hoofdstraat 162 
 

Donderdagavond 19.30 12-10 Diny Reurink 0578 621565 Dijkhuizerzandweg 28 

 

 
 

Iedereen die meer wil weten over de GGG of een avond de sfeer wil proeven is van harte 
welkom! Bel gerust voor meer informatie.  
Contactpersoon: Joanne Coes, tel. 0578 612041, e-mail: joannecoes@hotmail.com  

 

Gebedskring 
De gebedskring is voor eenieder die het fijn vindt om met en voor elkaar te bidden. Het 
is eens in de drie weken op donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur bij een van de 
deelnemers thuis. De ene keer voor onze zieke broeders en zusters uit de gemeente en 
de andere keer voor het kerkenwerk.  
Contactpersonen: ds. Lampen, tel. 0578 618416 en Nely Kroes, tel. 0578 621057, e-
mail: nely_kroes@hotmail.com  
    
Alpha-cursus 

De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die kennis willen maken met het christelijke 
geloof of die hun geloof willen opfrissen en verdiepen. De avonden beginnen met een 
warme maaltijd. Na een inleiding over een thema van het christelijk geloof wordt in 
kleine gespreksgroepen doorgepraat. De Alpha-cursus start bij voldoende deelname in 
september/oktober.  
Contactpersoon: Ankie Meijran, tel. 0578 614224, e-mail: ankiemeijran@gmail.com 

 

Ontmoetingsavond 

Wil je meer weten over de Goede Herderkerk? Kom dan op maandag 9 oktober van 
20.00 tot 21.00 uur naar de ontmoetingsavond voor nieuwe en minder nieuwe leden. 
Contactpersoon: Joanne Coes, tel. 0578 612041, e-mail: joannecoes@hotmail.com  
 

Zusterkring 

Houdt u van handwerken en onderling contact? Dan is de Zusterkring iets voor u. De 
Zusterkring is eenmaal in de twee weken op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Goede Herderkerk.  

Contactpersonen: Hennie Riphagen, tel. 0578 615661 en Dikkie Gort, tel. 0578 641517  

 
 



Seniorencontact 

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand is er een bijeenkomst voor senioren van 
de Regenboogkerk en de Goede Herderkerk. Van september t/m december vinden deze 
plaats in de Goede Herderkerk en van januari t/m april in gebouw Antenne bij de 
Regenboogkerk. Er wordt een gevarieerd programma geboden met ruimte voor onderling 
contact. In mei vindt als afsluiting van het seizoen een busreisje plaats. De eerste 
middag zal zijn op 13 september van 14.30 uur tot 16.30 uur.  
Contactpersonen: Regenboogkerk: Helga Potappel, tel. 0578 627270 Goede Herderkerk: 
Martha Pronk, tel. 0578 615254 en Ella van Delft-Westerhof, tel. 0578 614642 

 

Symbolisch bloemschikken  
Op de christelijke feestdagen en tijdens de weken van voorbereiding van deze 
hoogtijdagen onderstrepen de symbolische bloemschikkingen de tekst of het thema van 
de kerkdienst. Met bloemen en andere elementen uit de schepping is het mogelijk om 
religieuze thema’s aanschouwelijk te maken. De donderdag voorafgaand aan de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar kunt u weer meedoen aan een workshop symbolisch 
bloemschikken in de Goede Herderkerk. Het thema van de gedachtenisdienst zal hierbij 
centraal staan. Meer gegevens volgen in het kerkblad.  
Contactpersoon: Gerri Hofenk, tel. 0578 613751, e-mail: ggchofenk@live.nl 
 
Kunst door gemeenteleden 

Bent u creatief? Tweejaarlijks wordt er een expositie van ‘kunst’ door gemeenteleden 
georganiseerd. Volgend jaar (2018) wordt ieder tijdens het startweekend weer in de 
gelegenheid gesteld om vervaardigde werkstukken ten toon te stellen.  
Contactpersoon: Joke Dalhuisen, tel. 0578 641646, e-mail: j.dalhuisen@live.nl 
 
Epe zingt op Zondag 

Houdt u, houd jij van zingen? Kom dan naar ‘Epe zingt op Zondag’! We zingen met elkaar 
uit allerlei liedboeken en bundels. Na afloop is er koffie en thee met wat lekkers. 'Epe 
zingt op Zondag' wordt enkele keren per jaar, op een vierde of vijfde zondag van de 
maand, georganiseerd. De eerstvolgende zangavond vindt plaats op zondag 22 oktober 
om 19.00 uur.  
Contactpersoon: Rianne Beumer, tel. 0578 662064, e-mail: fam.jbeumer@gmail.com 

 
Combo 

Het combo begeleidt diverse diensten (o.a. combodiensten en gezinsdiensten) en bestaat 
momenteel uit vier zangeressen en twee zangers. Muzikaal wordt het combo begeleid 
door piano, keyboard, gitaar en drum. Het combo oefent op de eerste zondag van de 
maand na de ochtenddienst. Het repertoire bestaat uit opwekkingsliederen en andere 
liederen uit het gospel genre.  
Contactpersoon voor het afstemmen van liturgieën is Nico Riphagen, tel. 06 52334393,  
e-mail: nico@riphagen.info   
Algemeen contactpersoon: Henk van Roekel, tel. 06 55874036, e-mail: debrink@kpnmail.nl 
 

 

Kijk voor actuele informatie  
in de Goede Herderklank en op 
www.goedeherderkerkepe.nl 

 
 

 


