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Meditatie 
 

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en 
Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in 
de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, 
die in de hemel en die op de aarde en die onder de 
aarde zijn en alle tong zou belijden: Jezus Christus is 
Here, tot eer van God, de Vader!”    (Filip. 2:9-11) 
 

Dit mooie vers uit de Christushymne, geschreven door 
de apostel Paulus, spreekt van de naam boven alle naam 
die aan de Here Jezus geschonken wordt.  
Als we aan de naam van de Zoon van God denken, 
denken we allereerst aan de naam: Jezus. Deze naam 
kreeg Hij bij zijn geboorte, want aan Jozef was in een 
droom een engel verschenen die hem vertelde: Maria zal 
een zoon baren en je zult Hem de naam Jezus geven.  

Deze naam is op zichzelf niet uniek. Voor ons heeft de 
naam Jezus de unieke betekenis als naam van de Zoon 
van God, maar in de tijd van Jezus was het een normale 
jongensnaam. In het Oude Testament komt de naam al 
voor als Jozua, maar ook nu in de Spaanstalige landen, 
Spanje en Zuid-Amerika, heten nog veel jongens of 
mannen Jesus. Het is natuurlijk wel een prachtige naam 
met een heerlijke betekenis: Jezus of Jozua betekent: God 
is redder. Maar hier lezen we  dat Hem de naam boven 
alle naam geschonken wordt en dat iedereen zal belijden: 
Jezus Christus is Here! `Here` is die naam boven alle 
naam! In de overstapdienst, waarin een aantal jongeren 
afscheid namen van de zondagsschool, ging het over deze 
Naam van God. De naam `Here` heeft zijn oorsprong in 
het Hebreeuwse woord "zijn" en is de speciale naam die 
God aan Mozes onthult bij de brandende struik: JHWH, dat 
betekent “Ik ben die Ik ben.”  

Hoewel sommigen JHWH uitspreken als "Jehova" of 
"Jahweh", weten geleerden eigenlijk niet wat de juiste 
uitspraak ervan is. De Joden stopten met het uitspreken 
van deze naam rond 200 na Christus, uit vrees voor het 
gebod om de naam van de Here te misbruiken. 
In de Filippenzenbrief mag Paulus verkondigen dat de 

Vader aan de Zoon deze naam schenkt, als beloning op 
Zijn werk, want voorafgaand aan deze verzen lezen wij 
over wat Jezus heeft gedaan.  

Hij heeft Zich ontledigd, de gestalte van een 
dienstknecht aangenomen. Jezus Christus had de gestalte 
van God, de kwaliteit van God, en is de Zoon van God, 
maar hield zijn gelijk-zijn aan God niet als een roof vast. 
Dit betekent, dat Hij Zich niet krampachtig heeft 
vastgeklampt aan wie Hij is. Nee, Hij gaf het op, Hij werd 
een mens. Hij kwam naast ons staan en ging in onze 
plaats de diepte in. Hij kwam niet alleen naast ons staan 
maar ging zelfs door de dood en de hel heen, opdat wij 
verlost en gespaard zouden worden.  

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de 
naam gegeven die elke andere naam te boven gaat: zijn 
eigen Naam. Er is geen mooiere en betere manier waarop 
God Zijn Zoon kon eren, want we zien in de Bijbel dat aan 
Gods naam heerlijke beloften voor de mensen worden 
verbonden.  

In Gen. 22:14 lezen we dat God Zich laat kennen met de 
naam Jahweh-Jireh. Dit betekent: de Here zal voorzien. De 
Here God beproeft hier het geloof van Abraham, maar 
zelfs als deze zijn zoon Izak moet offeren, wil hij 
gehoorzaam zijn. Maar God verhindert het en laat Zich 
zien als de God die voorziet.  

In Exodus 17:15 vinden we nog een andere naam van 
God als de Israëlieten, nadat ze door Mozes uitgeleid zijn 
uit Egypte, moeten vechten tegen de Amelekieten. Dit volk  
viel Israël aan, kort nadat het de woestijn was ingetrokken. 
Terwijl Jozua het leger aanvoerde in de strijd, trad Mozes 
op de berg tussenbeide voor Israël. Mozes hield de staf 
van God in zijn handen. Als Mozes zijn handen omhoog 
hield, had Israël de overhand, maar wanneer hij ze liet 
zakken, kreeg het volk van Amalek de overhand en 
daarom werden Mozes’ handen ondersteund door Aaron 
en Hur en Israël heeft de strijd gewonnen.  

Na de overwinning richtte Mozes geen triomfboog op 
voor Jozua en zijn leger, maar hij bouwde een altaar voor 
de Here. Hij noemde het Jahweh-Nissi: de Here is mijn 
banier of mijn vaandel. 

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen waarbij Gods 
naam gekoppeld wordt aan een belofte: JHWH-Shalom, de 
Here is vrede (Rich.6:24) JHWH-Shammah, de Here is 
aanwezig (Ezech.48:35), JHWH-Zidkenu, de Here is onze 
gerechtigheid (Jer.23:6) en JHWH-Rohi, De Heer is mijn 
herder (Ps.23:1). 

Als Jezus dan de naam Here ontvangt wat dan eigenlijk 
Ik ben, die Ik ben betekent, is het prachtig te lezen dat Hij 
ook beloften aan ons wil geven. Zo lezen wij dat Hij 
spreekt in het Nieuwe Testament: Ik ben het brood des 
levens (Joh.6:35), Ik ben het licht voor de wereld 
(Joh.8:12) Ik ben de opstanding en het leven (Joh.11:25), 
Ik ben de alpha en de omega (Openb.1:8) 

Zo ontdekken wij dat God in het eerste verbond met 
Israël zich als Here openbaart met rijke beloften en in het 
tweede verbond met alle volken van deze wereld zijn deze 
beloften ook uitgekomen in Zijn Zoon Jezus Christus. 
Geprezen zij de Here, die Zich laat kennen als Vader, 
Zoon en Geest, maar ook door Zijn Naam in het Oude en 
Nieuwe Testament.   

Ds. B. Lampen 
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Erediensten 
 
                           (b) = beamerpresentatie 
Zondag 28 juli 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen       
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. S.H. Muller    
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. A. Schaafsma     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. K.C. Kos, Lunteren 
                                 18.30 uur   Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld  
 
Zondag 4 augustus 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. E. Kolkert, Ermelo     
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering     
Grote Kerk:        10.00 uur  Gastpredikant     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. L.M. Jongejan, Ede 
                                 19.00 uur   Prop. C. Budding, Elspeet  
 
Zondag 11 augustus 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. J. Lammers, Beekbergen  
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. S. Zitman, Zwolle     
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. T.E. van Spanje 
                                 18.30 uur   Dr. T.E. van Spanje 
 
Zondag 18 augustus 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. D. van Meulen, Epe         
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. J. Sijtsma, Epe     
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. T.E. van Spanje, voorber. H.A. 
                                 18.30 uur   Ds. Prop. F. Pierik, ‘t Harde 
 
Zondag 25 augustus 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs. Heilig Avondmaal, 
                   zittende viering 
De Boskamp:     15.00 uur  Voorganger Sionskerk, H.A.       
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering, H.A.      
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Ds. A. van Herk, Hasselt, H.A. 
                                 18.30 uur   Ds. A. van Herk, Hasselt, dankzegging  
 
Zondag 1 september 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. B. Lampen        (b) 
            10.00 uur  Tienerdienst in Upstairs 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Regenboogkerk     
Regenboogkerk:     09.30 uur  Ds. S.H. Muller 
              19.00 uur  Ds. J.H. van Osch, Vaassen 
Grote Kerk:        10.00 uur  Mevr. ds. A. van der Hart, Ugchelen     
Sionskerk:          09.30 uur    Dr. W. Verboom, Harderwijk 
                                 18.30 uur   Dr. P. Vermeer, Wezep  
 
Zondag 8 september 
Goede Herderkerk:   10.00 uur  Ds. G.C. Buijs, ZWO-dienst  (b) 
            19.00 uur  Gez. dienst in de Regenboogkerk 
Regenboogkerk   09.30 uur  Ds. A.M. van de Wetering 
            19.00 uur  Ds. A. van Wilgenburg, Amersfoort  
                   Praisedienst met “Banner” uit Elburg  
Grote Kerk:        10.00 uur  Ds. L.J. Versteeg     
Sionskerk:          09.30 uur    Prop. A.M.K. Peters, Ederveen 
                                 18.30 uur   Ds. J. Boer, Ermelo  
 

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 Tellstr. 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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Pastoralia 
 

Wijk ds. Buijs  (sectie 1,2,3 en 4 en Emst/Vaassen) 
 
Omzien naar elkaar 

Rik Kroes (Hardenbrink 67, 8161 CS Epe) heeft mogen 
horen dat de combinatie van chemo– en immuuntherapie 
de tumor aanzienlijk verkleind heeft. De immuuntherapie 
wordt voortgezet. 

Dhr. Jan Smallegoor (Tongerenseweg 53, 8162 PL Epe) 
heeft een voorbereidende operatie moeten ondergaan voor 
een binnenkort uit te voeren ingrijpende operatie.  

Johan Raveling (Papenstraat 3, 8162 RP Epe) is onlangs 
opgenomen geweest in het ziekenhuis met hartproblemen. 
Na behandeling volgt nog verder onderzoek. 
 
In tijden van ziekte, zorgen, pijn en verdriet mogen we 
weten dat we gezien worden door God. Soms weet je 
echter niet waar vandaan je hulp kunt verwachten.  
Ps. 121 begint dan met uw/jouw vraag in vers 1: 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 

Maar niet alleen de vraag, maar ook het antwoord is dan 
voor u/jou: 

2Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

En ook alle beloften van Gods trouw en zorg in wat in de 
Psalm volgt: 

3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

 
Wij gedenken Dirk Frederik Maatkamp 

 
Op 5 juli 2019 is in de leeftijd van 78 jaar overleden dhr. 

Dick Maatkamp. Het overlijden als gevolg van een 
hersenbloeding kwam onverwachts. Dick Maatkamp werd 
op 29 juni 1941 geboren in Winterswijk. Daar groeide hij op 
in een kerkelijk meelevend gezin. Na de MULO begon hij 
zijn opleiding aan de kweekschool. Het is in deze tijd dat 
hij zijn aanstaande vrouw Joke leerde kennen. Het huwelijk 
bracht hen in Sliedrecht. Dick Maatkamp ging les geven op 
de MULO in Alblasserdam. Door verder te studeren 
behaalde hij ook de benodigde aktes.  

Het is in deze periode dat de beide zonen Gertjan en 
René werden geboren. Het leven van het jonge gezin 
kreeg een bijzondere wending door de verhuizing naar 
Epe. Het gezin ging wonen in een nieuw gebouwd huis op 
De Heuve. In Epe ging Dick les geven aan de MULO op de 
Haverkampsweg. Hij doceerde de vakken biologie en 
aardrijkskunde. De verhuizing naar Epe betekende ook de 
betrokkenheid bij de Goede Herderkerk. Voor een periode 
is Dick ook nog kerkrentmeester geweest.  
 

Op nog betrekkelijk jonge leeftijd kon Dick met 
pensioen. Een nieuwe tijd waarin het gezin, zijn kinderen, 
en later de kleinkinderen een belangrijke rol speelden. Hij 
genoot van het samenzijn en helpen deed hij zijn kinderen 
graag. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen is hij 
altijd een zorgzame man geweest. 

Door de jaren heen zijn er ook veel zorgen geweest om 
zijn gezondheid. Eerst waren er de problemen met de 
longen en het hart. En de afgelopen jaren twee keer een 
epileptische aanval. Dit betekende dat hij veel kalmer aan 
moest doen en gedoseerd moest gaan leven. 

Tijdens de afscheidsdienst stond de trouwtekst van Dick 
en Joke centraal. Het is het begin van vers 11 van Psalm 
86: ‘Wijs mij uw weg Heer’. In aansluiting op deze woorden 
mochten we benoemen dat God zelf richting heeft gegeven 
aan het leven van Dick Maatkamp. God was er bij. Elke 
dag opnieuw. In vreugde en verdriet heeft God Dick 
Maatkamp niet losgelaten en schonk God zijn liefdevolle 
nabijheid en zorg. God was er bij toen Dick Maatkamp 
midden in het leven stond. 

Maar ook toen hij steeds kwetsbaarder in het leven kwam 
te staan, liet God hem ook niet los. En zo mogen we 
geloven: ook liet God hem niet los, toen hij kwam te 
overlijden. Troost mag er zijn voor Joke, Gertjan en Betty, 
René en Mireille en de kleinkinderen Ylja en Bart, Esra, 
Brent en Donna dat God zijn geliefde kind, Dick Maatkamp, 
heeft thuisgehaald. 
 
Kennismakingsavond in de wijken 6 en 7   
Donderdag 12 september: wijk 6 
Donderdag 19 september: wijk 7 

Het is goed om elkaar te ontmoeten als leden van de 
gemeente, die in dezelfde wijk wonen. De ouderlingen 
Cees Kamphuis (wijk 6) en Nely Kroes (wijk 7), ds. Berto 
Lampen en ds. Roberto Buijs heten daarom ook iedereen 
van harte welkom op de wijkavond voor uw/jouw wijk.  

Ds. Roberto Buijs is samen met zijn vrouw Evelien 
aanwezig om nog verder kennis te maken. Naast 
ontmoeting met elkaar, zullen we met elkaar in gesprek 
gaan rondom het thema: ‘Een goed gesprek’. De avonden 
beginnen om 20.00 uur in de Goede Herderkerk. 
 
Vakantie 

Onze zomervakantie is van 22 juli tot 19 augustus. 
Indien nodig kunt u in deze periode contact opnemen met 
de scriba of wijkouderling. 
 
Vanuit de pastorie – oud en nieuw 

Ik ben nog niet zo dramatisch aan vakantie toe dat ik 
niet meer weet dat het nog maar juli is. Toch voelt deze 
laatste week voor de vakantie voor mij een beetje als juist 
die periode van Oudjaar en Nieuwjaar. Er is een jaar 
voorbijgegaan en het eerste jaar in Epe zit er bijna op. Na 
de vakantie begint er weer een nieuw jaar. En dat maakt 
wel verschil. Vorig jaar september begon ik als de ‘nieuwe 
predikant’. Na een jaar ben je langzamerhand wel ‘nieuwe 
predikant’ af. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik nu een 
‘oude predikant’ ben. Dat lijkt me een tikkeltje overdreven, 
maar het nieuwe is er toch wel af. Bij oud en nieuw hoort 
ook de tijd van reflectie. Hoe was het oude jaar? Met welke 
verwachtingen wil je het nieuwe jaar beginnen? 

Het eerste jaar is mij, en heel ons gezin, bijzonder goed 
bevallen. Wat een mooie en warme ontvangst door de hele 
gemeente voor ons vieren. De ruimte die we krijgen om 
onze ‘draai’ te vinden. Zoveel aardige en lieve mensen, die 
je mag leren kennen. En ook zoveel mooie gesprekken 
over het geloof en de passie voor het evangelie.  
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Geweldig ook om zoveel kinderen en jongeren in het 
midden van de gemeente te hebben. Alle leeftijden door 
elkaar en samen. Een kerkenraad, die echt wil samen-
werken. De Goede Herderkerk is een fijne gemeente. Epe 
is een prettig dorp om in te wonen en de natuur is soms 
adembenemend. Conclusie van de reflectie tot nu toe: we 
wonen en werken met veel plezier in Epe. We zijn dank-
baar en voelen ons gezegend. Er is genoeg om na de 
vakantie mee te nemen naar het nieuwe jaar.  

Oud en nieuw. Na de vakantie begint een nieuw jaar, 
een nieuw kerkelijk seizoen. Dus niet alleen voor de 
dominee, maar voor de hele gemeente, is het nu een 
beetje oud en nieuw. Na de vakantie mogen we weer er-
tegenaan gaan. Vol frisse moed bouwen aan de gemeente 
van Jezus Christus. Belangrijk is dat Jezus zelf ook 
gesproken heeft over oud en nieuw. Zo zei hij onder meer 
dat je geen nieuwe wijn in oude zakken moet doen. 

Echt oud en nieuw, 31 december en 1 januari, ik moet er 
nog niet aan denken. Laten we eerst maar eens genieten 
van de zomer. Toch is het voor de vakantie een beetje oud 
en nieuw. En dat is het goede nieuws: je gaat altijd van het 
oude naar het nieuwe en niet andersom. Tenminste in de 
speelruimte van het geloof en de kerk. In de kerk geloven 
we dat alles nieuw wordt. Open voor wat komen gaat en 
waar de Geest ons heenleidt. 

En de predikant? Niet meer nieuw, maar zeker nog niet 
oud. Op naar het nieuwe jaar. De eerste dag van de 
vakantie eet ik een oliebol. 
Een hartelijke groet, ook namens Evelien, Lihle en Tshego, 
 
Ds. Roberto Buijs 
 

Wijk ds. Lampen     (sectie 5, 6 en Oene/Zuuk) 
 
Bij de diensten 

In de ochtenddienst van 28 juli willen we lezen uit 
Handelingen12, waarin de gemeente samengekomen is 
om te bidden om de bevrijding van Petrus. Hij is gevangen- 
genomen en het ziet er niet best uit. Maar warempel, dit 
gebed wordt verhoord! Ongelooflijk, want als hij aan de 
deur staat, kunnen ze het niet geloven dat hij het werkelijk 
is. Hij moet dan ook even wachten voordat hij binnen-
gelaten wordt.  

Verder was het plan dit voorjaar een aantal erediensten 
te wijden aan Abraham, die wel de vader van alle 
gelovigen wordt genoemd. Nu hoop ik dit te mogen doen in 
het najaar en op 1 september zullen we kijken naar 
Genesis 13, de geschiedenis van Abram en Lot die uit 
elkaar zullen gaan omdat het land de grote kuddes niet 
meer kan voeden. Zullen wij onze keuzes in verbonden-
heid met de Here maken?  
 
Meeleven met de zieken 

Jaap van den Brink (Neustrinkweg 11) verblijft nog in De 
Voord te Elburg om te revalideren. Helaas verloopt de 
revalidatie niet zoals gewenst en gehoopt. Het vraagt 
teveel energie van hem en hij heeft veel zorg nodig. We 
bidden hem en zijn vrouw Hennie troost en kracht toe van 
onze hemelse Vader in deze moeilijke situatie.  

Kees Manuels (Boshoekerweg 6-A) kampt met een 
spierziekte en onderzoeken moeten nog uitwijzen wat hij 
precies heeft. Ondertussen is hij bezig met een revalidatie-
traject en dit mag een gunstig effect hebben. We bidden 
voor duidelijkheid, genezing en kracht om te blijven 
trainen. Moge de Here ook de andere zieken, eenzamen 
en bedroefden heel dicht nabij zijn.  
 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.  
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.    (NLB.886) 

 
In memoriam 
 

Roelofje Berghorst-Westerink 
           * 31 jan.1943                             †6 juni 2019   

Na een periode van moedig de behandelingen te 
hebben doorstaan, kwam het moment dat Roelie te horen 
kreeg, dat ze de strijd tegen de non-hodgkin niet meer kon 
winnen. In alle rust heeft ze toen aanvaard dat haar leven 
spoedig zou eindigen. Deze rust mocht ze van de Here 
ontvangen en er ontstond nu de volledige overgave aan 
Hem. De laatste jaren had ze al moeten leren dat ze de 
kracht en de energie niet meer had zoals eerder en dat dit 
ook betekent dat je dingen en mogelijkheden moet 
loslaten. Maar gelukkig mocht ze ook weten dat we als 
gelovigen niet alleen loslaten en opgeven als we zwakker 
of ouder worden. We mogen onze zwakheden en on-
mogelijkheden ook in de handen van de Here overgeven.  

In de afscheidsdienst stond dan ook Joh.15:4 centraal, 
waarin de Here Jezus oproept om in Hem te blijven! Zoals 
een rank aan de wijnstok verbonden is, zo mogen wij 
verbonden zijn aan de Here Jezus. Gedragen door Hem 
kan een mens het leven aan. Dit mocht ze ook ervaren 
toen ze in januari 2016, na een liefdevol huwelijk van bijna 
vijftig jaar, zonder haar Henk verder moest. Nu moesten 
haar kinderen en kleinkinderen afscheid nemen van hun  
lieve moeder en oma.  

Herinneringen werden opgehaald in haar afscheids-
dienst. Heel haar leven had in het teken gestaan van haar 
moederschap. Ze had vol liefde mogen zorgen voor haar 
kinderen en voor anderen die op haar pad kwamen. We 
bidden allen die haar zullen missen de troost van de ware 
Wijnstok, de Here Jezus, toe.  
 
Gift 
Voor het college van kerkrentmeesters mocht ik een gift 
van 50 euro ontvangen.   
 
Uit de pastorie 

We bevinden ons midden in de zomer, ook al is het 
weer niet zo uitbundig als vorig jaar, daarbij zijn nu de 
schoolvakanties begonnen en als gezin hebben we 
vakantie van 4 t/m 31 augustus. We zullen deze weken 
vooral doorbrengen in ons prachtige zomerhuis in Epe, 
thuis dus, om van hieruit zo af en toe een dagje ergens te 
gaan kijken, geen vakantiestress dus!  

We wensen u en jou thuis of op de meest bijzondere 
vakantieplekken de vrede van onze Here toe om straks 
goed uitgerust weer te beginnen met school en werk! We 
willen u en jullie Gods rijke zegen toewensen met een lied 
over de prachtige naam van Jezus!  
 
Daar ruist langs de wolken een lief´lijke Naam,  
die hemel en aarde verenigt te zaam.  
Geen naam is er zoeter en beter voor ´t hart,  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?  
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!  

(Joh. de Heer 33:1) 
Fam. Lampen  
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Ouderenpastoraat 
 
In memoriam 
Op vrijdag 7 juni jl. overleed in de leeftijd van 91 jaar  

Grietje van Egteren - Volkers 
in haar eigen appartement, Roggestraat 41 Epe. Hoewel 
zij eigenlijk het liefst op Hemelvaartsdag door de Here 
thuisgehaald had willen worden, werd dit voor haar een 
heel bijzonder verjaardagsgeschenk. In de nacht dat zij  
91 jaar werd kwamen haar dochter Ria en de nachtzuster 
bij haar om haar te feliciteren met haar 91e verjaardag. Een 
grote glimlach verscheen op haar gezicht. Toen was het 
goed! De dag brak aan dat zij haar geboortedag èn haar 
huwelijksdag mocht gedenken. Op die dag nam de Here 
haar tot zich naar waar haar man ook was. Wonderlijk is 
dat! Na die grote glimlach viel zij in slaap en zij ontsliep om 
15.40 uur. Zij had het de laatste weken vaak gevraagd aan 
God: ”Haal me alstublieft Here!” Op Hemelvaartsdag leek 
toch zo passend.  
     Maar de Here hield de regie en verhoorde haar op haar 
verjaardag, die ook haar trouwdag was. Geboren te 
Wapenveld trouwde zij op 7 juni 1963 met Henk van 
Egteren. Hij ontviel haar op 1 januari 2011 na een gelukkig 
huwelijk van 47 jaar. Grietje trouwde toen zij 35 was. Dat 
had te maken met haar jeugd en jonge jaren. Haar broertje 
stierf op 6-jarige leeftijd. Haar moeder overleed op jonge 
leeftijd. Toen zij 16 was moest Grietje de zorg over het 
gezin op zich nemen. Dat heeft haar gevormd, ook 
geestelijk. Zij beleed een diep, eenvoudig en oprecht 
geloof en wist zich ervan verzekerd dat zij door de Here 
behouden zou worden. In Hem vond ze al jong de kracht 
om te zorgen voor het gezin en ook om een inkomen te 
verdienen naast het huishouden. Zo heeft zij thuis veel 
doop- en trouwjurken genaaid. Dat kon zo mooi 
gecombineerd worden met het huishouden. Een 
zelfstandige vrouw die haar eigen broodwinning had.  
Toen zij met Henk van Egteren trouwde, die ook al wat 
ouder was, zijn zij samen gaan boeren op Tongeren, in 
navolging van het voorgeslacht van Henk. Zij kregen een 
zoon en een dochter, een schoondochter en drie 
kleinkinderen. Wat was zij trots op hen. 
      Nadat het leven op Tongeren voorbij was heeft dochter 
Ria geweldig voor haar gezorgd. Eerst op Eikelkamp 23 en 
later in de Klaarbeek, waar Ria werkt en moeder kwam 
wonen. 
     Drie jaar voor haar sterven gaven de artsen haar op, 
maar de Here had nog andere plannen met haar hier 
beneden. Zo heeft ze nog drie geweldige jaren in de 
Klaarbeek gehad met fijne reisjes en uitjes waar ze 
ontzettend van genoot. Zij is in het voorjaar nog een keer 
in haar geboorteplaats geweest. Met recht en reden 
mochten we de rouwdienst een dankdienst voor haar leven 
noemen. Op vrijdag 14 juni om 10.45 uur hebben we die 
gehouden in de Goede Herderkerk. En wat Grietje zoveel 
rust gaf dat hebben we ook in de dienst gelezen: Ps. 139 
en daarvan vers 1b in bijzonder:”Here Gij doorgrondt en 
kent mij.” Ria heeft het regelmatig met haar gelezen bij 
haar leven en wij vonden rust en troost in dit Woord bij 
haar afscheid. Ook in het zingen van de liederen die Ria 
had uitgezocht. Bemoedigd zijn we naar Norelbos gegaan.              
     Onder het belijden van haar en ons geloof hebben wij 
haar lichaam toevertrouwd aan de aarde. Vlak bij het 
lichaam van haar Henk. Toen baden wij het ‘Onze Vader”.  
Aan Zijn hand kunnen we het volhouden totdat Hij ook ons 
eens roept. 
 

In memoriam     
Op 24 juni overleed in de leeftijd van 90 jaar  

Jan Schurink 
Willem Tellstraat 20 Epe. Geboren te Veessen op 5 mei 
1929. In Epe en Veessen heeft zijn leven zich afgespeeld. 
In beide plaatsen heeft hij een aantal keren gewoond. 
Gewerkt heeft hij voornamelijk in Epe in zijn accountants 
kantoor aan de Wildforstlaan.  
In 1974 viel zijn vrouw met haar fiets en brak iets in haar 
heup wat niet tijdig werd onderkend en behandeld. Ten 
slotte werd het een ‘koploze heup’, met alle beperkingen 
van dien. Begin 1993 keerde hij vanuit Veessen met zijn 
vrouw Ger terug naar Epe om aan de Willem Tellstraat te 
gaan wonen en zo ook beter voor zijn vrouw te kunnen 
zorgen.          
     Naast een nauwgezet werker en opbouwer van zijn 
zaak was Jan ook een sociaal man. Niet alleen maakte hij 
er met zijn vrouw het beste van ‘binnen de beperkingen die 
er waren’, zoals Ger wel kon zeggen. Ook het contact met 
anderen vond hij erg belangrijk en werd stipt door hem 
onderhouden. Na terugkomst van een vakantie meldde hij 
zich bij een ieder weer present en ook stuurde hij geen 
factuur op vrijdag om mensen een mogelijk naar weekend 
te besparen. Hij was zeer zorgzaam en kon zich goed in 
de ander verplaatsen. Ongetwijfeld heeft dat te maken met 
het op jonge leeftijd overlijden van zijn vader. Met zijn 
broer Jannes en zijn moeder stonden ze er toen alleen 
voor. Maar dankzij de financiële ondersteuning van de 
baas van zijn vader kreeg hij de mogelijkheid om naar de 
ULO te Wijhe te gaan. Hierdoor werd een goede basis 
gelegd voor zijn toekomst.  
     Dat heeft Jan nooit vergeten. Hij werd geholpen en 
verzorgd, daarom wilde hij ook anderen helpen en 
verzorgen. Toen zijn vader wegviel voorzag zijn hemelse 
Vader in hulp en verzorging middels de baas van zijn vader. 
Zo werd de Here zijn Herder, waardoor het hem aan niets 
ontbrak. Daarom wilde hij ook zijn medemensen en naasten 
goed verzorgen en zo een beetje hun herder zijn. Daar 
hebben wij samen wel over nagedacht. Ook de laatste keer 
toen ik hem op 9 mei bezocht ter gelegenheid van zijn 90e 
verjaardag. Zoals bij elk bezoek spraken wij eerst over zijn 
geliefde vrouw die hij zo miste!  Zij overleed op 27 jan. 2011.       
     Maar daarna spraken wij over de Goede Herder en hoe 
goed Hij wel niet voor Jan was geweest en nog! En hoe Hij 
Jan verzorgd had en hierdoor gevormd in het leven.  
Op 11 juni viel hij. In het GelreZH werd hij geopereerd aan 
zijn gebroken heup. Van 12 tot 23 juni ging het vooruit en 
toen was er opeens de terugslag. En maandagochtend stierf 
hij vlak na middernacht. Gelukkig had hij de zondag ervoor 
nog afscheid kunnen nemen van zijn zoon Peter, zijn 
schoondochter en zijn kleinzoon, aan wie hij zo verknocht 
was. Op zaterdag 29 juni hebben wij in Uitvaartcentrum 
Yarden een afscheidsdienst gehouden waarin we de Here 
dankten voor zijn leven en vooral dat Hij Jans Herder wilde 
zijn. De tekst voor de overdenking was dan ook Psalm 23: 
1b: ‘De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Dezelfde 
tekst als op de rouwkaart.  
     Aansluitend vond de begrafenis plaats op Norelbos. Het 
geloof van Jan belijdend hebben wij zijn lichaam vlak bij dat 
van zijn Ger gelegd. We baden het gebed wat de Here 
Jezus ons leerde bidden voordat we de open groeve 
verlieten: Onze Vader… 

 
 



 Goede Herderklank                                                             - 6 -                                           26e jaargang nr. 8 – 25 juli 2019 

In memoriam 
Op 3 juli jl. overleed in de leeftijd van 84 jaar  

Gerrit Andries Berkhoff 
De Lindehove 43 Epe. Op 16 mei 1935 werd hij geboren. 
Ik heb hem en zijn vrouw het laatst bezocht op vrijdag 17 
mei jl. ter gelegenheid van zijn verjaardag. In de afgelopen 
jaren hadden wij goede en open gesprekken. Niet alleen 
over zijn werkzame leven van vroeger en het gezinsleven, 
maar ook over het moeizaam worden van het leven door 
toenemende last van de afnemende gezondheid.  
     Hoewel het paar zich niet tot de kerkgangers rekende 
mocht ik altijd besluiten met een Bijbellezing en gebed. De 
familie besloot om niet op  kerkelijke wijze afscheid te 
nemen, maar een crematieplechtigheid te Zwolle te 
houden. Daar is afscheid van zijn lichaam genomen.  
Mevr. Berkhoff blijft nu alleen achter. Laten wij bidden om 
troost en kracht voor haar nu het leven na 56 jaar huwelijk 
stil is geworden. We vragen of de Here Jezus haar bij de 
hand neemt en Hij samen met haar de weg vervolgen wil. 
 

Wel en wee 
Dhr. A.J. van de Hel, Fazantstraat 7, Vaassen, is vanuit 

Randerode naar Beekbergen gegaan in afwachting van 
plaatsing in de Klaarbeek, waar sinds medio mei zijn vrouw 
reeds verblijft. Verheugend is dat hij inmiddels zowel een 
mondelinge als schriftelijke urgentieverklaring voor de 
Klaarbeek heeft gekregen van de artsen. Verdrietig is dat 
het al sinds november is dat hij overal behalve thuis woont. 
Het adres waar dhr. Van de Hel nu verblijft is “De Vier 
Dorpen”, Loenenseweg 39 te Beekbergen. 

Mevr. Van Hofsté, Officiersweg 20, herstelt thuis van 
een gebroken enkel. 

Mevr. Knottnerus, Hardenbrink 32, mocht tot ieders 
vreugde tegen alle verwachting in al op 20 juni jl. terug-
keren naar huis ter verdere revalidatie. Na de geslaagde 
heupoperatie van enkele maanden geleden (waarvan zij 
voorspoedig herstelde) is zij helaas gevallen en heeft haar 
andere heup gebroken en haar pols zwaar geblesseerd. 
Opnieuw werd zij opgenomen en onderging zij een 
geslaagde heupoperatie. De weg van revalidatie is echter 
ook thuis nog steeds lang en de pols compliceert een en 
ander. Een weg van geduld en volharding. 

Mevr. Van Werven, Sint Jorisweg 11,  heeft dagelijks 
bemoediging nodig. Wij bidden voor haar om het dagelijks 
leven dat aan bed gebonden is, vol te kunnen houden. 
 

Wij bidden altijd met name voor degenen die ziek zijn. 
Maar vaak hebben zij een partner of een gezin en familie 
die tevens getroffen wordt door de ziekte. Laten we hen 
niet vergeten in onze voorbede. Zij hebben het hard nodig.  

Laten wij ook niet vergeten zij die korter of langer 
geleden met rouw of ziekte te maken kregen – hieronder 
zijn ook ernstig zieken - of die liever (nog) niet genoemd 
willen worden, maar wel op onze voorbede hopen.  
 

100 jaar!!! 
Mevr. J. Hoeksema – Sintniklaas, A. Schweitzerlaan 53, 

mocht op 22 juni haar honderdste verjaardag vieren! Dat is 
heel bijzonder. Net als haar buurvrouw mevr. Sneller  
(101 jaar oud en die op nummer 33 woont) is zij een 
buitengewoon lid van onze gemeente geworden omdat zij 
haar honderdste verjaardag mocht vieren. Naast een 
hartelijke gelukwens is er ook een delen in haar dank-
baarheid en een bede om zegen en gezondheid. Mevr. 
Hoeksema kookt nog zelf en mag graag van het leven 
genieten als een geschenk van God. Ook haar dochter die 
trouw haar moeder bijstaat feliciteren wij van harte! 
 

Veranderingen 
Per 29 mei wonen dhr. en mevr. Dokter niet langer op 

Zuukerweg 90, maar zijn zij verhuisd naar Albert 
Schweitzerlaan 179, 8162 DR Epe. 

Onlangs is mevr. H. Docter-Grolleman, St. Jorisweg 18, 
op haar verzoek uitgeschreven als gastlid van de Goede 
Herderkerk. Zij is altijd belijdend lid gebleven van de 
Hervormde Gemeente in Veessen toen zij in Epe kwam 
wonen. Omdat nu de diensten in Veessen nu ook bij haar 
thuis direct kunnen worden gevolgd via de media is het 
voor het meemaken van de diensten niet langer nodig 
gastlid van onze gemeente te zijn, maar kan zij weer beter 
meeleven met haar gemeente te Veessen.  
 
Verantwoording 
Op huisbezoek mocht ik ontvangen voor het verjaardags-
fonds € 10,- (O.)  en € 10,- (S.). Voor de bloemenzondag  
€ 5,- (J.) en voor de restauratie van het orgel € 20,- (H.). 
Voor de Kerk mocht ik ontvangen: € 10,- (B.); € 20,- (H.);  
€ 20,- (J.); € 20,- (K.); € 10,- (K.); € 10,- (R.); € 50,- (S.);  
€ 10,- (T.);  € 20,- (W.); en € 10,- (W.). 

Al deze blijmoedige gevers zeer hartelijk dank. Uw kerk 
heeft het nodig voor de stoffelijke en de geestelijke zaken. 
 
Ten slotte 
     Er zijn er al weer veel ouderen op vakantie geweest in 

het voorseizoen. Nu zijn de wat jongere mensen aan de 
beurt en de gezinnen, zo ook de predikantsgezinnen. Ik 
neem voor hen waar als ze er twee weken allebei niet zijn. 
In het naseizoen gaan dan weer de wat ouderen er op uit.            
     Zo gaat het tegenwoordig in de zomermaanden.  

Als laatste hoop ik me in de maand september wat te 
ontspannen. Ik hoop en bid dat ds. Lampen en ds. Buijs 
weer met nieuwe krachten terugkeren om dan ook 
eventueel voor mij waar te kunnen nemen. En ondertussen 
wens ik in het bijzonder hen voor wie deze maanden wat 
stil en eenzaam zijn de nabijheid van de Here toe.   
Met hartelijke groet,                                                
 
Ds. E. Kolkert 
 

Van harte gefeliciteerd 
 
28 juli   Mevr. P.B. Zwolschen-van der Veere 
    Beekweide 24, 8162 XM Epe     89 jaar 
05 aug.  Mevr. J. Kool-Kool     
    Emmastraat 11, 8162 BA Epe     91 jaar 
06 aug.  Dhr. E.G. ten Kate 
    Sint Jorisweg 50, 8161 HB Epe    91 jaar 
07 aug.  Dhr. D.A. Logtenberg  (K-222) 
    Alb. Schweitzerlaan 25, , 8162 DS Epe 93 jaar 
07 aug.  Dhr. L.J. Jansma 
    Alb. Schweitzerlaan 39, 8162 DT Epe  86 jaar 
08 aug.  Mev. D. Gort-Dokter 
    Elzenweg 1-A, 8161 RV Epe     81 jaar 
08 aug.  Mevr. J.H. Steunenberg-de Goeijen 
    Zwartelandstr. 45, K-3B, 8162 HC Epe 80 jaar 
13 aug.  Mevr. F. Pannekoek-Herkert 
    Scheperstraat 95, 8162 WR Epe    91 jaar 
18 aug.  Mevr. D.H. Wensink-Groothedde 
    Klimtuin 121, 8162 ZW Epe      83 jaar 
21 aug.  Dhr. A. Schrijver 
    Alb. Schweitzerlaan 77, 8162 DV Epe  94 jaar 
25 aug.  Dhr. T. Knottnerus 
    Hardenbrink 32, 8161 CP Epe     81 jaar 
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28 aug.  Mevr. T. Jonkheid-Eilander (K-209) 
    Alb. Schweitzerlaan 25, 8162 DS Epe  93 jaar 
28 aug.  Mevr. M.M. Verhoeff-Bos 
    Beekweide 35, 8162 XP Epe     83 jaar 
28 aug.  Dhr. H.J. Kasperink 
    Rozenhof 50, 8161 BC Epe      86 jaar 
28 aug.  Dhr. G.J. Joostema 
    Wachtelenbergweg 1, 8162 XC Epe  88 jaar 
01 sept.  Dhr. D. Scheer 
    Eekweg 2, 8161 BP Epe       82 jaar 
09 sept.  Mevr. J. van der Hel-van der Haar  
    Zwartelandstr. 49, 8162 HC Epe (K-1A) 85 jaar 
11 sept.  Mevr. J. Peppelman-Stokkink 
    De Tippe 10, 8162 BN Epe      80 jaar 
12 sept.  Mevr. D. Slijkhuis-Tessemaker 
    Hardenbrink 31, 8161 CR Epe     84 jaar 
 

Van de Diaconie 
 
Collecteoverzicht:  
  
28 juli- Stichting Ontmoeting, Epe 

In Epe is het woon-werkcentrum ‘Huize Norel’, een 
landgoed met verschillende gebouwen. Hier wordt een 
resocialisatieprogramma aangeboden aan dak- en 
thuislozen met een detentieverleden. Er kunnen maximaal 
20 personen aan dit programma deelnemen. Een onder-
deel van het woon-werkcentrum is het activerium. Hierin 
bevindt zich onder andere een werkzaal waar licht 
(productie)werk gedaan kan worden. 

Het resocialisatieprogramma is bedoeld voor mannelijke 
dak- of thuislozen. Zij wonen eerst een aantal maanden in 
een leefgemeenschap. Daarna gaan ze onder begeleiding 
in appartementen op het terrein wonen en later zelfstandig 
buiten het terrein. 
Tijdens het programma ontwikkelen de deelnemers onder 
andere hun sociale en arbeidsvaardigheden. 
 
4 augustus- Christenen voor Israël 

Christenen voor Israël ondersteunt diverse projecten in 
en om Israël. Deze projecten zijn globaal in te delen in vijf 
hoofdcategorieën:  
1) Alija: De droom van het joodse volk is eeuwenlang 
geweest om naar Jeruzalem, naar Sion te kunnen gaan. 
Christenen voor Israël helpt bij de terugkeer (alija) naar 
Israël en de integratie in Israël. 
2) Voedsel: Hoewel Israël een economisch welvarend land 
is, bestaat er een grote kloof tussen arm en rijk. In Israël 
leeft tussen de 20 en 25 procent van de bevolking onder 
de armoedegrens. Het percentage kinderen dat onder de 
armoedegrens leeft is nog hoger. 
3) Onderwijs: Onderwijs biedt perspectief. Het biedt een 
praktisch vooruitzicht op een toekomst met een beter 
welzijn, doordat een opleiding kansen biedt op de 
arbeidsmarkt en alles wat daarbij komt kijken.  
4) Judea en Samaria:  Buiten Jeruzalem om is er geen 
gebied in Israël wat zo getroffen is door terreur. Overal is 
er het verdriet om mensen, ouderen en jongeren die zijn 
neergestoken of onderweg zijn neergeschoten. Veel van 
de hulp gaat naar beveiliging van de dorpen. 
5) Holocaustoverlevenden: Psychologische hulp en 
praktische steun aan overlevenden van de Holocaust 
(of: Shoah) in Israël. 
 

11 augustus- Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria 

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 
Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van 
de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 % 
tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de 
christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze 
kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.  

De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met 
deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te 
staan: 1060 jongeren worden bereikt via Bijbelclubs en 
vakantiekampen; 80 kinderen en jongeren krijgen 
intensieve huiswerkbegeleiding; 230 kinderen leren sociale 
vaardigheden; 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke 
hulp en 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst 
en bouwen zelfvertrouwen op. 
 
18 augustus- Stichting San Lucas, Peru 

Stichting San Lucas Nederland is in 2013 in het leven 
geroepen om iets te betekenen in de levens van de meest 
kwetsbare kinderen van Moyobamba in Peru. Stichting 
San Lucas Nederland werkt hierin samen met een lokale 
organisatie San Lucas Peru, waarvan het personeel zich 
met grote toewijding en voor relatief lage lonen inzet voor 
het lot van hen die hulp het meest nodig hebben. San 
Lucas Nederland werkt samen met deze organisatie om de 
kwaliteit van leven van kinderen in armoede en ook van 
kinderen met schisis te verbeteren. 

Het doel van de Stichting San Lucas Nederland is om 
inkomsten te genereren voor de groep professionals en 
vrijwilligers die zich inzet voor de meest kwetsbare 
bevolking in Moyobamba, Peru. De visie van de stichting 
luidt: Wij willen dat kinderen in Peru een volwaardig leven 
leiden en opgroeien in harmonie met hun families en de 
maatschappij, met de zekerheid van een gezonde 
leefomgeving voor de toekomst.  
 
25 augustus- Sidney and Friends 

De stichting Sidney and Friends is opgericht door Petri 
van Ommen. Zij is de moeder van de meervoudig complex 
gehandicapte Sidney. De stichting zet zich in voor het 
welzijn van meervoudig gehandicapte kinderen en jong- 
volwassenen. Eén van de voornaamste dingen waar deze 
stichting zich op richt is het mogelijk maken van huifbed-
rijden voor meervoudig gehandicapten in A’doorn e.o.  

Een huifbed-rit kost ±  € 400,00 per dag. Op een dag 
kunnen ± 20 ritten worden gemaakt. De stichting Sidney 
and Friends zet zich ervoor in om structureel, jaarlijks op 
tenminste 22 dagen, huifbed-ritten te realiseren. 
 
1 september- Kerk in Actie, jeugdwerk GHK 

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. En we willen ook 
de ouders en opvoeders van onze jeugd daarbij betrekken 
door bijv. ouderavonden te organiseren. JOP, de jeugd-
organisatie van de PKN, kan daarbij helpen. JOP zet zich 
in voor aansprekend jeugdwerk met inspirerende 
activiteiten en materialen. JOP geeft advies en trainingen. 
 
8 september- ZWO-project 
Tijdens de kerkdienst zal de ZWO-commissie het nieuwe 
collectedoel voor de periode 2019-2020 nader toelichten. 
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Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:  

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

september: Stichting Schuilplaats, Veenendaal 
Van september t/m december zijn de avondcollectes 
bestemd voor Stichting Schuilplaats. St. Schuilplaats 
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 interkerkelijke hulpverlenings-
organisatie. De stichting heeft diverse locaties in het land. 
De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 
jaar, jongeren en volwassenen.  
De meerwaarde van deze vorm van hulpverlening ligt in de 
christelijke identiteit van de stichting. Stichting Schuilplaats 
is afhankelijk van donaties en giften.  
 
De diaconie beveelt alle collectes van harte bij u aan. 
Bij het rondbrengen van de bloemen op de Bloemen-
zondag hebben we een gift ontvangen voor de bloemen. 
Via de bankrekening is er ook een gift binnengekomen 
voor de diaconie. Voor beide giften onze hartelijke dank.  
De diaconie heeft vervolgens een bedankbrief ontvangen 
van het EBC voor de ontvangen collectegelden. 
Een groet namens de diaconie, 
                                                                                 Riet de Graaf 
 

Van de ZWO-commissie 
 

ZWO – Fruitplukken najaar 2019 
 
Gevraagd: hulp bij het plukken  
van appels en peren 
 

Zoals bij de meesten van u bekend is organiseren de 
gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Grote 
Kerk en Regenboogkerk) al vele jaren het appels en peren 
plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum en bij de Nijensteen 
in Veessen. De vergoeding voor onze plukuren is voor het 
jaarlijkse project de grootste inkomstenbron. Ook dit jaar 
zijn er weer plannen.  

Vorig jaar hebben we bijna €  6300,- voor het jaarlijkse 
project verdiend met het plukken. Een heel groot bedrag, 
waar we zeer dankbaar voor mogen zijn. Vanaf september 
dit jaar gaan de opbrengsten naar het nieuwe project van 
Kerk in Actie:   

“Kerken geven kinderen een toekomst 
in Moldavië” 

 
Het eerste contact met dhr. Arnold Bosgoed is onlangs 

weer geweest. We waren erg benieuwd hoe het fruit ervoor 
staat. Zoals het er nu uitziet lijkt het een goede opbrengst 
te worden. In een deel van de boomgaard zijn de oude 
appelbomen gerooid en rond hemelvaartsdag zijn weer 
nieuwe bomen geplant. We denken dat het plukken ergens 
rond eind augustus/begin september gaat beginnen. De 
plukperiode is meestal zo’n 6 á 7 weken.  

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 45 
vrijwilligers) zich alleen of samen aanmelden voor het 
plukken. Samen plukken is combineren van het nuttige 
(geld bijeenbrengen voor een goed doel) met het 
aangename (lekker bijkletsen) en dat in de gezonde 
buitenlucht. Vele handen maken licht werk. Ook kan op de 
zaterdagen worden geplukt. Het is fijn om één of meerdere 
dagdelen of een dag per week bij te dragen aan het welzijn 
van mensen in een armer land.  

De coördinatie van het plukken is de afgelopen zeven jaar 
op een uitstekende wijze gedaan door Albert Wittingen. 
M.i.v. dit seizoen zal Egbert Vrieling zjn taak overnemen. 
Wanneer u interesse hebt om te helpen plukken, horen we 
dat graag. Dat kan per telefoon of per mail. 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 van laagstambomen. 
Dus geen klimwerk met de ladder! De geplukte appels en 
peren kunnen direct in een verrijdbare bak gelegd worden. 
Dus geen zwaar tilwerk met volle kisten.   
 

De plukkers van vorige jaren worden t.z.t. door 
ons weer benaderd.  Mocht iets nog niet 
duidelijk zijn of er zijn nog twijfels, dan kan de 
contactpersoon altijd gebeld worden. 

 
Vragen of aanmelden kan bij onderstaand adres: 
Egbert Vrieling, tel. 620995, e-mail: gvrieling@hotmail.com 
 

 
ALTIJD ZOMER 
Eens zal het altijd zomer zijn, 
dan niet te warm of veel te koud. 
Mat blauwe lucht en zonneschijn 
en een Vader die veel van je houdt. 
 
De bloemen kleuren in het nieuwe licht, 
het gras buigt in de zoele wind. 
Je voelt de liefde schijnen in 't gezicht; 
Je bent je Vaders lieve kind. 
 
De bomen staan vol bloesempracht 
en wuiven zachtjes koelte aan. 
Er is geen dag en ook geen nacht; 
Gods liefde zal rondom je staan. 
 
De media is niet aan 't woord. 
Gods stem zal rust en ruimte geven. 
Een wanklank wordt er niet gehoord, 
de vrede geeft het tempo van het leven. 
 
Eens.....maar dat zijn nog dromen. 
En in de zoete stille zomernacht 
wachten we tot onze Heer zal komen, 
'Kom Heer Jezus, kom, ik wacht' 

 
(Diny Beijersbergen-Groot) 
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project 2018/2019: 
Hulp aan straatkinderen in 
Colombia project  adoptie 

 
De stichting Straatkinderen Medellín is in 2017 een nieuw 
project begonnen. Naast de sportieve, recreatieve en 
culturele activiteiten zijn het kind en zijn of haar familie 
meer centraal komen te staan. Na jarenlang werken met 
kinderen uit de tehuizen en in de marginale wijken, hoort 
men dagelijks over de trieste en soms penibele situaties 
waarin de kinderen en hun families zich bevinden. 
Daardoor is het idee ontstaan om het project ‘adopteren 
van een kind’ te beginnen.  
De stichting maakt het mogelijk om een kind te ‘adopteren’ 
en contact te hebben met het kind middels (vertaalde) 
briefwisseling. Zo bent u getuige van de ontwikkeling van 
het kind en leert u over het dagelijkse leven van het kind.  
Het kind woont in een sloppenwijk en u maakt het mogelijk 
dat het kind kan voetballen. Het kind krijgt twee uniformen 
(training, wedstrijd), voetbalschoenen, borstel en 
schoensmeer, rugzak, transport wedstrijden en begeleiding 
van de stichting.  
De kosten zijn € 200,- per jaar, hiervoor zal het kind met 
alle plezier een brief schrijven aan het eind van het 
(school)jaar om u een prettige kerst te wensen. U zult door 
de stichting op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen en kunt u altijd een brief (via de stichting) 
sturen aan het kind. Kijk voor meer informatie op de 
volgende link: /hoe-kan-ik-helpen/hoe-u-kunt-helpen/ 

 
Het verhaal van Carlos 
Carlos is ‘geadopteerd’ 
door een Nederlandse 
familie. Hij speelde het 
afgelopen jaar in het 
team t/m 12 jaar. Hij 
woont samen met zijn 
moeder Maria en drie 
zussen in de wijk El 
Pinal. Zijn oudste zus 

van 15 jaar heeft inmiddels een dochter van 3 maanden. 
Met z’n zessen wonen ze in een kleine ruimte met twee 
oude bedden, een kleine keuken en wasruimte.  

Een koelkast en een kast om de spullen op te bergen 
hebben ze niet.   

Vader woont niet meer thuis. Zes maanden geleden is 
Maria gescheiden van haar man vanwege huiselijk geweld. 
Vader wilde dat zijn dochter abortus pleegde tijdens haar 
zwangerschap en om dat kracht bij te zetten werd ze zelfs 
mishandeld om een miskraam te krijgen. Dit was de 
doorslaggevende reden voor moeder om te scheiden. Een 
moedige beslissing van iemand die financieel afhankelijk is 
van de ander. Maria werkt twee dagen in de week als 
schoon-maakster bij anderen thuis. Lange dagen, vooral 
vanwege de lange reis om er te komen. Per dag als 
schoonmaakster houdt ze ongeveer 10 euro over en 
hiervan wordt de huur betaald. En uiteraard de 
levensbehoeften. Het is daarom ook niet gek dat Carlos 
ondervoed is. Hij moet ongeveer 45 minuten lopen om te 
voetballen bij de stichting en doet dat omdat het hem 
gelukkig maakt. Maar het is soms pijnlijk om te zien hoe 
weinig energie het kind heeft. Een beetje extra hulp 
kunnen hij en zijn familie wel gebruiken, vandaar dat de 
stichting (met dank aan de Nederlandse ‘adoptie-ouders’) 
in deze periode van het jaar een ‘voedselpakket’ heeft 
afgegeven. Iets waarmee ze enorm blij zijn.  
 

OPEN DOORS/ZENDINGSPROJECT 2019 
(Zendingsbussen bij de uitgang van de kerk) 
 
Christenvervolging neemt in ernst en omvang toe. 
Stond de teller van het aantal landen waar zware vervolging 
plaatsvindt vorig jaar op 58, dit jaar is dit aantal 73. Dat blijkt uit 
de Ranglijst Christenvervolging die Open Doors publiceerde 
 

 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Oproep voor de grote schoonmaak van de kerk! 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse grote 
schoonmaak van onze kerk! Elke week 
wordt ons kerkgebouw schoongemaakt door 
onze kosteres en een aantal vrijwilligers. Zij 
zorgen ervoor dat de kerkzaal en de 
bijbehorende zalen er schoon en verzorgd 
uitzien. Tijdens deze wekelijkse schoonmaak, lukt het niet 
om de moeilijk te bereiken plekken schoon te maken. Het 
is daarom noodzakelijk om onze kerk eens per jaar een 
extra grote schoonmaakbeurt te geven! 

Deze grote schoonmaak staat gepland op zaterdag 31 
augustus a.s. vanaf 8.30 uur.  We zijn op zoek naar 
meerdere dames en heren die ons graag een morgen mee 
willen helpen om alles weer mooi schoon te krijgen.  

Dhr. Herman Geurtsen zal het werk coördineren. Indien 
u mee wilt helpen aan de grote schoonmaak, dan kunt u 
zich bij hem melden op tel. 0578-614155 of per mailadres: 
hermangeurtsen@hetnet.nl. Ook kunt u zich aanmelden bij 
de kosteres. We stellen het zeer op prijs als u deze 
morgen vrij wilt maken om mee te helpen de kerk weer 
helemaal brandschoon te krijgen! Wij rekenen op uw 
medewerking! Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
Marisca Berghorst-Kieskamp 
 
Giften 
via mevr. Wolse € 10,00   via mevr. D. Visser € 10,00 
via mevr. Reurink € 10,00  via mevr. Schurink-Reurink € 50,00 
via mevr. Kroes   € 10,00    via mevr. Dijkhof € 10,00  en € 10,00 
via N.N.  € 10,00        via dhr. van Zuuk € 10,00 
via mevr. Hup € 10,00  € 20,00  en € 10,00 
 
In de melkbussen is € 69,95 gegeven. 
De collecte bij het Heilig Avondmaal in de Boskamp heeft € 42,66 
opgebracht, bestemd voor de familie Bijsterbosch voor hulp in 
Roemenië. Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Bouwman en Anja van Triest 
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Overzicht van de collecten over de maand mei 2019 

datum 
morgen 
avond 

1e collecte 
diaconie 

bestemming 
  

2e collecte 
groot onderhoud 

uitgang voor het werk 
in onze gemeente 

05 mei morgen 224,55  Kerk in Actie-Noodhulp Syrië,  173,70  177,50  

12 mei morgen 213,90  Stichting de rode beer - Heerde 189,70  205,00  
19 mei morgen 291,91  Kerk in Actie , 40dagentijd Jeugdwerk 234,88  250,21  
26 mei morgen 254,75  Bijbels voor Rwanda 197,40  205,60  
19 mei avond    Zangavond - Epe zingt op Zondag  222,15  

 middag    H.A.  De Boskamp  42,66  

     Huwelijk  90,55  

  totaal 985,11   795,68  1.193,67  

Van de Kerkenraad 
 
Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 12 juni 
2019 valt het volgende te melden : 
●Algemeen. In het DUO-Moderamen (Regenboogkerk-
Goede Herderkerk) is gesproken over de avondmaals-
viering in De Boskamp. Er zal, vanwege de terugloop van 
het aantal bezoekers, een inventarisatie gehouden worden 
onder de bewoners. 
●Project Bijbelverspreiding in Epe (zie vorig kerkblad). Het 
voorstel van 2 varianten (een bijbel of een glossy 
verspreiden) is uitvoerig besproken. Zijn er nog 
alternatieven? Kan er aansluiting gezocht worden bij al 
bestaande activiteiten (bijv. straatevangelisatie, King of 
Kings). Er is nog veel onduidelijkheid over dit project. Om 
die reden stelt de Kerkenraad zich terughoudend op. 
●Jeugdzaken. Alle 14 eindexamenkandidaten zijn 
geslaagd en bezocht! Er zijn nog 2 vacatures te vervullen 
bij de Folow Me Next groep. 
●Kerkrentmeesterlijke zaken. Mevr. A.A. van Triest-Kas 
heeft de penningmeestertaken van dhr. Bouwman 
overgenomen. 
 
Per 1 september 2019 zullen alle 
ochtenddiensten en bijzondere 
avonddiensten gebeamerd worden!!!  
De kerktelefoonluisteraars zullen in verband hiermee een 
bundel Hemelhoog en een kinderliedbundel ontvangen! 
 
A. van de Burgt, scriba 
 

Rommelmarkt 
 

In de maand augustus vindt er GEEN inzameling voor 
de rommel- en boekenmarkt plaats!! 
De maandelijkse inzameling vindt plaats op de eerste 
zaterdag van de maand tussen 08.30 en 10.30 uur.   
Het rooster voor de eerstvolgende inzameling na augustus 
is op 7 september 2019 is: 
 
Inzameling Berghoeve 

Agaath Dijkhof (coördinator), Lies Oonk, Eva Raga, Ans 
Brummel, Richard Heijloo en Albert Wittingen 

Inzameling kerk 
Berthe Keizer en Annie Overeem 

Inzamelen/ophalen 
Remy van Hell (aanhanger kerk),  Herman Dijkhof 
(aanhanger), Luuk Kieskamp (aanhanger) en Jan 
Noorman (aanhanger)  Gerben Kamphuis, Geert 
Riphagen, Henri Dijkhof en Marinus de Weerd. 

Het is niet mogelijk om tussentijds spullen te laten ophalen.  
Mochten er spullen thuis opgehaald 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 
Namens de rommelmarktcommissie, 
 
Greet van Bolhuis 
tel. (0578)-629985 – 06-21974149 
e-mail: rommelmarkt@goedeherderkerkepe.nl 
 

Gemeentevaria 
 

 
Hartelijk dank! 
Langs deze weg wil ik iedereen, die mij heeft 
opgevrolijkt met een kaart na mijn val waarbij ik mijn 
heup brak en een scheur in mijn pols opliep, heel 
hartelijk danken. Dankbaar om bij deze gemeente te 
mogen horen. Het heeft ons goed gedaan en we 
gaan nu verder met revalideren.  
 
Marchien en Thie Knottnerus 
 
 
Marktkraam van de ZWO (aan de Brinklaan) stopt! 
De marktkraam van de ZWO bij de winkel  
(Jouw Marktkraam) aan de Brinklaan stopt.  
We zijn dankbaar dat wij hier een aantal jaren gebruik 
van konden maken. 
De kraam van de ZWO blijft echter wel bestaan en 
zal bij onze andere zwo acties zoals o.a de rommel-
markt, kerstraam en plantenmarkt aanwezig zijn. 
 

Germa Steert 
 

Verdwenen 
Wie heeft zondag 7 juli 
de verkeerde jas meegenomen? 
Mijn beige/bruine suedine zomerjas was 
na de kerkdienst verdwenen van de kapstok. 
Ik heb hem graag weer terug! 
 

Gerri Hofenk   tel. 0578-613751 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Via onderstaand strookje kunt u zich voor de activiteiten opgeven. Dit strookje kunt u vanaf 13 
september deponeren in de brievenbus in de hal in de kerk. De uiterste aanmeld- / inlever-

datum is 16 september. U kunt zich ook aanmelden per mail: willemsg1980@gmail.com of via 

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

Hartelijke groet,      commissie Startweekend  

 

 

 

 

---------------------------------------------Hierlangs afknippen------------------------------------------------- 

Naam   : _______________________________________ 

Telefoon/email  : _______________________________________ 

0  bbq:   ______________ (aantal volwassenen)   _______ (aantal kinderen) 
0 Bloemschikken:       ______________ 
0 Wandelen :              ______________ 
0 workshop Team de L: ______________ 
0 steppen:  ______________ 
0 kinderactiviteit:  ______________ 

 

Beste gemeenteleden, 

‘Een goed verhaal‘ is het thema voor het startweekend. 

Op zaterdag 21 september om 17:00 uur bieden wij dit jaar  

een barbecue aan voor jong en oud. 

Daarnaast bieden wij de volgende activiteiten aan: 

13:30 uur: gezamenlijke opening van het startweekend 

 14:00 uur: Wandeling, ongeveer 5 kilometer 

14:00 uur: Workshop Bloemschikken  

14:00 uur: Workshop naaiproject India (uitwasbaar maandverband) Team de Lange 

14:00 uur: Steppen voor de tieners (12+) 

    14:00 uur: kinderactiviteit (voor kinderen/gezinnen) 

Op zondag 22 september is er een dienst met als thema: “Een goed verhaal”. Na de dienst is 
er de gelegenheid om ook in Upstairs te kijken waar er open huis is van Follow Me. 

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. 



 Goede Herderklank                                                              - 12 -                                         26e jaargang nr. 8 – 25 juli 2019 

Seniorencontact 
De zomer vordert alweer en dus kijken we vast vooruit 
naar het nieuwe seizoen van het seniorencontact. In 
augustus komt er geen Goede Herderklank uit. Daarom 
volgt nu al het nieuwe programma: 
 
Programma seniorencontactmiddag 2019-2020 
 
11 september 2019  Goede Herderkerk 

gastsprekers dhr. en mevr. Neeleman, Wapenveld.  
‘Hoogwatergeul’ 

9 oktober 2019  Goede Herderkerk 
gastspreker mevr. W. Smit, Vaassen. ‘Wilhelmus’  

13 november 2019  Goede Herderkerk 
gastspreker dhr. J. Fuijkkink, Epe. ‘Hulp aan Letland’  

11 december 2019  Goede Herderkerk 
gastspreker dhr. B. Jonker, Epe. ‘Geschiedenis  

midwinterhoorn’  
8 januari 2020  Antenne, Regenboogkerk 

gastspreker dhr. A. Smit, Epe.  ‘Egypte’  
12 februari 2020  Antenne, Regenboogkerk 

gastspreker dhr. R.v. Eck, Doorwerth. ‘Wereldvrouwen’ 
11 maart 2020  Antenne, Regenboogkerk 

gastspreker dhr. D. van der Veen, Epe.  ‘Oud-Epe’  
8 april 2020  Antenne, Regenboogkerk 

gastspreker mevr. W. Hilberink, Emst.  
‘paasviering/maaltijd’ 

13 mei 2020  reisje Seniorencontact 
 

Als bijzonderheid ziet u dat wij deze keer geen brood-
maaltijd houden bij de kerstbijeenkomst, maar tijdens de 
paasviering. 

Op 11 september a.s. starten we in de Goede 
Herderkerk om 14.30 uur en onze gasten zijn dan Jan en 
Anja Neeleman. Zij hebben veel foto’s gemaakt van de 
natuur rondom de nieuwe hoogwatergeul bij de IJssel. 
We hopen u allen dan weer te mogen ontmoeten. Hebt u 
vervoer nodig, dan kunt u (tijdig) bellen naar mevr. 
Bijsterbosch tel. 0578-661717. Hartelijke groeten, 
 
Ella, Helga, Sita en Martha 
 

 
 
Vocaal Ensemble Pastorale 

Na een welverdiende vakantie beginnen we weer te 
repeteren op donderdag 29 augustus a.s. in de Goede 
Herderkerk onder leiding van onze dirigent Marijn de Jong. 
We zingen o.a. muziek van Bach, Mendelssohn, 
Buxtehude, Cesar Franck en Rutter. Om 18.00 uur starten 
de mannen en om 18.30 uur sluiten de vrouwen aan tot 
19.30 uur. We zoeken enthousiaste mannen die onze 
bassen en tenoren komen versterken! 
Bij de dames zijn er voldoende  sopranen; alten zijn nog  
van harte welkom! Voor verdere informatie kunt u terecht 
bij Gerda Last en Elly Zeilstra. Hopelijk tot ziens! 
 
Marjan Rougoor 
 

Bijbelleesrooster 
 
Zo 28 juli  Luc. 11:1-13      Gebedsonderwijs   
Ma 29 juli  Luc. 11:14-28     M et stomheid geslagen? 
Di 30 juli  Luc. 11:29-36     Meer dan Jona 
Wo 31 juli  Luc. 11:37-44     Schoonheidsprijs? Wie? 
Do 01 aug.  Luc. 11:45-54     Wie beledigt wie? 
Vr 02 aug.  Luc. 12:1-12      Wat de Geest je ingeeft 
Za 03 aug.  1 Sam. 4:1b-11    God laat zich (niet)  

meenemen 
 
Zo 04 aug.  1 Sam. 4:12-22    De eer is weg 
Ma 05 aug.  1 Sam. 5:1-12     Wie is de sterkste? 
Di 06 aug.  1 Sam. 6:1-12     Comeback 
Wo 07 aug. 1 Sam. 6:13-7:1    Bewaarplaats 
Do 08 aug.  1 Sam. 7:2-17     Eben-Haëzer 
Vr 09 aug.  Luc. 12:13-21     Waar is jouw schat? 
Za 10 aug.  Luc. 12:22-34     Zorgen en zorg 
  
Zo 11 aug.  1 Sam. 8:1-9      Wie is koning? 
Ma 12 aug.  1 Sam. 8:10-22    Waarschuwing 
Di 13 aug.  1 Sam. 9:1-14     Op zoek 
Wo 14 aug.  1 Sam. 9:15-10:1   Gezalfd 
Do 15 aug.  1 Sam. 10:2-16    Nog geheim 
Vr 16 aug.  1 Sam. 10:17-27    Sauls grootheid 
Za 17 aug.  Luc. 12:35-48     Onverwacht(s) 
  
Zo 18 aug.  Luc. 12:49-59     Vrede op aarde?  
Ma 19 aug.  1 Sam. 11:1-13    Koningsnummer 
Di 20 aug.  1 Sam. 11:14-12:17  Troonrede 
Wo 21 aug.  1 Sam. 12:18-25    Bemoediging  
Do 22 aug.  Luc. 13:1-9       De balk in eigen oog 
Vr 23 aug.  Luc. 13:10-17     Goeddoen op sabbat 
Za 24 aug.  Luc. 13:18-21     Klein begin 
 
Zo 25 aug.  Luc. 13:22-30     Wie gered worden 
Ma 26 aug.  Luc. 13:31-35     Drie dagen 
Di 27 aug.  1 Sam. 13:1-15a    De wacht aangezegd 
Wo 28 aug.  1 Sam. 13:15b-22   Wapenembargo 
Do 29 aug.  1 Sam. 13:23-14:15  Heldendaad  
Vr 30 aug.  1 Sam. 14:16-23    Verwarring  
Za 31 aug.  1 Sam. 14:24-35    De strijd gestaakt 
 
Zo 01 sept. Luc. 14:1-11      UItnodigen 
Ma 02 sept. Luc. 14:12-24     Sorry-cultuur 
Di 03 sept. 1 Sam. 14:36-46    Gratie 
Wo 04 sept. 1 Sam. 14:47-52    Strijdbare koning 
Do 05 sept. 1 Sam. 15:1-9     Gehoorzaamheid  
Vr 06 sept. 1 Sam. 15:10-23    Spijt  
Za 07 sept. 1 Sam. 15:24-35    Berouw 
 
Zo 08 sept. 1 Sam. 16:1-13    Een nieuwe gezalfde 
Ma 09 sept. 1 Sam. 16:14-23    Rustgevende muziek 
Di 10 sept. 1 Sam. 17:1-11    Wie durft? 
Wo 11 sept. 1 Sam. 17:12-30    Lastige vragen 
Do 12 sept. 1 Sam. 17:31-40    Davids wapenrusting 
Vr 13 sept. 1 Sam. 17:41-54    Reuzenkracht 
Za 14 sept. 1 Sam. 17:55-18:5   Vriendendienst 
 
 
 
 
 



 Goede Herderklank                                                              - 13 -                                         26e jaargang nr. 8 – 25 juli 2019 

Ledenmutaties 
                                       (bijgewerkt t/m 11 juli 2019) 
Verhuisd 
 Fam. G. Dokter 
  van Zuukerweg 90, 8161 XR Epe 
  naar Alb. Schweitzerlaan 179, 8162 DR Epe 

Mevr. I. Riphagen 
  van  Talmastraat 40, 8161 GA Epe 
  naar  Oranjeweg 108, 8166 JD Emst 

Dhr. J.W. Visser 
  van  Hezeweg 26, 8166 AP Emst 
  naar Molenweg 31, 7396 NE Terwolde 

Fam. H. Visser 
  van  Klimtuin 11, 8162 ZZ Epe 
  naar Glazenmaker 99, 8162 TA Epe 

Fam. A. Riphagen 
  van  Hoofdweg 31, 8166 AC Emst 
  naar Hezeplein 6, 8166 AJ Emst 
Overgeschreven 

Fam. W.M. Nooteboom, Weteringdijk 5, 8167 NT Oene, 
naar Prot. kerk te Nijbroek 

Uitgeschreven 
Fam. A. Pannekoek 

  Klimtuin 16, 8162 ZV Epe 
Mevr. H. Docter-Grolleman 

  Sint Jorisweg 18, 8161 HA Epe 
Mevr I. Pannekoek 

  Glazenmaker 101, 8162 TA Epe 
Overleden 

06 juni 2019  Mevr. R. Berghorst-Westerink  
  gewoond hebbend St. Crusisusweg 11, 8161 HG Epe 

07 juni 2019  Mevr. G. van Egteren – Volkers 
 gewoond hebbend Roggestraat 41, 8162 WW Epe 
24 juni 2019  Dhr. J. Schurink 

  gewoond hebbend Willem Tellstraat 20, 8162 ET Epe 
03 juli 2019  Dhr. G.A. Berkhoff 

  gewoond hebbend De Lindenhove 43, 8161 EC Epe   
05 juli 2019  Dhr. D.F. Maatkamp 

  gewoond hebbend De Heuve 16, 162 EZ Epe 
 
Agenda 
26 aug. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 
04 sept. Verg. van Consistorie, aanvang 19.45 uur 
04 sept. Verg. van de Wijkraad van Diakenen, 19.30 uur 
07 sept. Inzameling rommelmarkt  tussen 8.30 en 10.30 

uur bij de kerk 
07 sept.  Excursie naar Hasselt. Vertrek 13.00 uur bij RSG 
09 sept. Zusterkring. Aanvang 19.30 uur 
11 sept. Verg. van het College van kerkrentmeesters, 

aanvang 20.00 uur in de Kapel te Zuuk 
11 sept. Seniorencontact in GH-kerk. Aanvang 14.30 uur 
12 sept. Kennismakingsavond wijk 6. Aanvang 20.00 uur 
19 sept. Kennismakingsavond wijk 7. Aanvang 20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilea 
25 jaar 
09 sept. 2019  Echtpaar Van der Maten-Hengeveld 
         Vlijtweg 25, 8161 CC Epe 
15 sept. 2019  Echtpaar Van de Kamp-van Oosten 
         Korhoenweg 14, 8161 VK Epe 
40 jaar 
10 aug. 2019   Echtpaar Ardon 
         Enkweg 53, 8162 VX Epe 
17 aug. 2019   Echtpaar Haverkamp-Groen 
         Wisselseweg 7, 8162 RM Epe 
17 aug. 2019   Echtpaar Schoenman-Joostema 
         Zaailand 48, 8162 BM Epe 
14 sept. 2019  Echtpaar Zwarts-Zweekhorst 
         Vlijtweg 17, 8161 CC Epe 
 

Rooster Kinderoppas 
(Contactadres: Jeannet Sneller, Haverkampsweg 10, tel. 611670) 
 
28  juli   Dreesje Visser, Riet & Hanneke de Graaf &  

Rianka Kiezebrink 
04  aug. Alie Niemeijer, Ans Visser, Tessa Blok en Lisa 

Reurink 
11  aug. Judith Kamphuis, Jolijn Mijnheer, Rianka 

Kiezebrink & Isa Knippenberg 
18  aug. Bettine Binnendijk, Ilona Hendriks, Sayenne 

Brinkman & Keisha Sneller 
25  aug. Evelien Buijs, Jeannet & Imitha Sneller & 

Diederik Overeem 
01  sept. Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Keisha & 

Imitha Sneller 
08  sept. Kirsten van Ee, Maaike Gernaat, Adriana 

Lampen & Esther Brinkman 
15  sept. Esther Groeneveld, Froukje de Lange, Daan & 

Maureen Binnendijk 
 

Excursie 
 

Excursie naar Hasselt op zaterdag 7 september 
Hasselt in Overijssel is een eeuwenoud bedevaartsoord. 

We nodigen u uit dit stadje eens met andere ogen te 
bekijken.  Dit doen we onder leiding van Rien Stege, die 
veel te vertellen weet over deze plaats. Hij neemt ons mee 
op een wandeling door 25 eeuwen geschiedenis. Soms 
voetje voor voetje, soms met grote stappen, zoals hij zelf 
zegt.  We bezoeken de Tuin van de Heilige Stede en 
bezichtigen de Stefanuskerk. Daar luisteren we ook naar 
orgelspel. Om half vijf ronden we de excursie af en praten 
na onder het genot van een kopje koffie of drankje in een 
plaatselijke horecagelegenheid.  

Gaat u mee? We vertrekken om 13.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de R.S.G. aan de Albert Schweitzerlaan.  
Zo mogelijk gaan we carpoolen. Wilt u bij opgave 
vermelden of u passagiers kunt meenemen?  

De kosten zijn 5 euro. Consumpties komen voor eigen 
rekening. U kunt u aanmelden voor 1 september bij Nely 
Zevenbergen nely-zevenbergen@kpnmail.nl  tel. 620098 
Er is plaats voor maximaal 20 personen.  
Werkgroep ‘Kijken met andere ogen’ (Regenboogkerk) 
 

Het volgende nummer verschijnt 12 sept. 2019 kopij liefst 
per e-mail naar redactieghk@gmail.com  

 t/m 3 sept. 2019 (uiterlijk)  
bij dhr. P.J. Pronk, Wildkansel 17, 8162 KC Epe. 

 De hierna volgende verschijningsdata zijn: 
10 oktober en  14 november 2019 

Uiterste kopijdata hierbij: 1 okt. en  5 nov. 2019 
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Team de Lange 
 
Het Naaiproject: zomerstop? 

Op 14 juni hadden we alweer 
de afsluiting van het seizoen van 
Het Naaiproject. We hebben samen gegeten en God 
gedankt voor alles wat we de afgelopen maanden konden 
doen. 

Met de afsluiting startte de zomerstop. Voor ons als team 
is het geen stop maar volle kracht vooruit. Vanwege de 
grote groep enthousiaste vrijwilligers moesten we tijdens 
het naaien meestal uitwijken naar een andere grote zaal 
om te knippen en te strijken. We groeien dus nu al uit onze 
voegen. Daarom hebben we er een ruimte bij gekregen om 
te naaien. Die zijn we nu aan het opknappen en klaar-
maken voor gebruik.  

Verder krijgen we wekelijks bericht van vrouwen uit 
andere plekken in Nederland die ook graag wat zouden 
willen betekenen. Voor hen maken we instructiefilmpjes 
zodat ze vanuit hun eigen plek ook aan de slag kunnen 
met het naaien van uitwasbaar maandverband.  
 
Onderbroeken en washandjes gevraagd 
Op zaterdag 7 september hebben we onze eerste  
‘tas-teldag’. Dit wordt de aftrap van het nieuwe seizoen. 
We gaan de hele dag naaien, producten controleren en 
tasjes inpakken. Iedereen is welkom om even langs te 
komen of te helpen (9:00 – 16:00 uur, Zwarteweg 10 in 
Heerde, tegenover Lagemaat). Wil je komen helpen? Stuur 
dan een mailtje naar froukje@hetnaaiproject.nl.  
Graag willen we ook een oproep doen voor onderbroeken 
en washandjes. Bij het uitwasbare maandverband krijgen 
de Indiase meisjes twee onderbroekjes en een washandje. 
    Voor de 500 tasjes die we dit jaar maken, hebben we 
nodig: 1000 nieuwe onderbroeken (maten XS, S en M) 
en 500 nieuwe washandjes 

Alle hulp hierbij is van harte welkom. Je kunt het op 
zondag aan ons geven, bij ons thuis langsbrengen 
(Braamstraat 10, Epe) of ’s ochtends inleveren bij de  
tas-teldag. Alvast bedankt!  Een hele fijne vakantie! 
 

 

Classis Veluwe (CV) 
 
Uit de Classicale Vergadering Veluwe (CV) 
Op de agenda van de vergadering d.d. 11 juni stonden 
twee grote onderwerpen: 1) Consideraties, 2) Rol van 
classis bij beroepingswerk en informatie over 
Mobiliteitspool. 

   Bij de Consideraties ging het om de kerkordewijzingen 
die de generale synode in november 2018 in eerste lezing 
had vastgesteld. Vervolgens hebben de kerkenraden 
gelegenheid gekregen om te reageren op de voorgestelde 
wijzigingen. Binnen onze classis hebben 76 kerkenraden 
hun mening gegeven. Een gigantische klus voor scriba 
Gerrit Bok om deze reacties in een overzichtelijk document 
te verwerken! Tijdens de vergadering zijn de voorgestelde 
kerkordewijzigingen en de reacties daarop van de 
gemeenten besproken. Met de meeste wijzigingen kon 
zonder veel discussie vaak (bijna) unaniem worden 
ingestemd. Daarbij ging het bv. over het horen van de 
gemeente bij een visitatie of de taak van het bestuur van 
de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.  

Meer tijd vroegen de voorstellen m.b.t. het wijzigen van 
het ‘kennen en horen’ van de gemeente bij bepaalde 
zaken in:  ‘in de gelegenheid zijn gesteld hun mening 
kenbaar te maken’. Op enkele van deze onderdelen was 
de CV van mening dat de oorspronkelijke tekst moest 
worden gehandhaafd. Het hele pakket aan reacties vanuit 
de gemeenten en de besluitvorming in de CV zal worden 
toegestuurd aan de synode, waarna de synode in 
november definitieve besluiten (tweede lezing) neemt over 
de kerkordewijzigingen. 
 

Bij het tweede onderwerp waren ds. Klaas Dijkstra, 
predikant voor het beroepingswerk bij het Mobiliteits-
bureau, en Nelleke Drop, consulent bij de Mobiliteitspool 
aanwezig om de CV te informeren over het beroepings-
werk van gemeenten, de rol van de classis daarbij en de 
verschillende mogelijkheden van de Mobiliteitspool.  

Wat betreft het beroepingswerk: een vacante gemeente 
mag met dit werk beginnen als er toestemming is van het 
breed moderamen (BM) van de classis. Het BM kan deze 
toestemming verlenen als het CCBB (classicale college 
voor de behandeling van beheerszaken) een zogenaamde 
solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het BM kan 
daarbij ook in gesprek gaan met de vacante gemeente om 
te zien of er via samenwerking met een andere gemeente 
een grotere omvang van de predikantsplaats (bijv. 70% 
i.p.v. 40%) kan worden verkregen. Gemeenten kunnen niet 
tot samenwerking worden gedwongen. 

Er werd informatie gegeven over de rol van een interim-
predikant, over proponenten (beginnende predikanten) en 
over een figuur die per 1 juli aantreedt: de ambulant 
predikant. Deze ambulant predikant kan tijdelijk in een 
gemeente de gewone predikantswerkzaamheden 
verrichten, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de 
predikant, maar ook in vacaturetijd.  

Ds. Wilbert van Iperen, onze classispredikant, gaf tijdens 
de vergadering aan dat hij volop bezig is met het bezoeken 
van de gemeenten en hun predikanten in de classis. Het 
valt hem bij deze bezoeken op dat waar in de media nogal 
eens het beeld wordt geschetst van een tobberige kerk dit 
niet overeenkomt met de situatie in de gemeenten.  
 
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe 
 

 


