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

Meditatie
“Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je
veel te druk.”
(Lucas 10:41)
Is jouw agenda altijd overvol? Word je ook zo in
beslag genomen door het vele werk? Ben je al een
poosje toe aan vakantie? Dan is het goed om te
kijken naar deze geschiedenis.
Marta is druk en dat lijkt me ook zo logisch. Je zult
maar dertien mannen te eten krijgen, die lusten wel
wat. Natuurlijk moet je dan keihard aan de slag. Ze
wil gastvrij zijn en is blij, dat ze er niet alleen voor
staat. Tenminste, daar gaat ze van uit, maar haar zus
Maria denkt daar blijkbaar anders over. Die zit
gewoon maar te luisteren; lekker op haar gemak aan
de voeten van Jezus. Waarom helpt ze eigenlijk niet
mee? Ziet ze dan niet hoe druk Marta het heeft?
Maar als Marta zich beklaagd bij de Here Jezus, dan
wijst hij haar vriendelijk, maar beslist terecht: “Marta,
Marta, …” Maar heeft ze niet gelijk?
We mogen ontdekken dat Marta niets verkeerd
doet, maar Maria doet het beter. We lezen in de
nieuwe vertaling zelfs dat Maria het beste deel
gekozen heeft. Het beste is de overtreffende trap van
goed. Iemand die gastvrij is, is goed bezig! Marta wist
dit, neemt de deugd van gastvrijheid ook serieus en
was er heel druk mee. Maar Maria deed het beste.
De Here vertelt haar dan ook wat Hij er van vindt.
Marta werd helemaal in beslag genomen door de
zorg voor haar gasten. Dit is zo herkenbaar. Soms
zijn we zo druk met ons werk, dat in principe goed is,
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maar we genieten er niet meer van.
We beleven het niet echt. Het is dan niet meer een
lust maar een last. Dan kun je je gaan irriteren aan
mensen die niets doen, die alleen maar stil op de
grond zitten.
Dit geldt bij tijden zelfs voor het werk in de kerk.
De ene is druk, de ander bidt alleen maar. Het is dan
ook maar een kleine stap tot een klagen bij de Here
Jezus, net als toen: Ziet U niet dat ik alles moet doen!
Kunt u niet eens tegen die zuster of broeder zeggen,
dat er werk aan de winkel is? Ik hoef toch niet alles
alleen te doen?
Ons werk, onze bezigheden en zelfs ons werk voor
de kerk kunnen een obstakel vormen om te genieten
van het geloof dat de Here ons geeft.
Maria had op dat moment haar aandacht gevestigd
op de Here Jezus. Hij was voor haar de hoofdpersoon waar haar wereld om draaide: Zij zat aan de
voeten van Jezus. Zij wilde luisteren naar de Here
Jezus en later zou ze vast wel helpen.
Maar nu is Jezus bij haar thuis en die kans laat ze
toch niet schieten.
Zij is gericht op Hem en dat is bij Marta niet het
geval. Marta werd door het werk in beslag genomen
en klaagt: Heer, kan het u niet schelen dat mijn
zuster mij al het werk alleen laat doen?
Marta’s aandacht gaat vooral naar haarzelf uit, want
er klinkt een heleboel zelfmedelijden uit deze verwijtende vraag. Ze ziet zichzelf als de hoofdpersoon,
waar de wereld om draait. Ze denkt: Zonder mijn
inzet gaat het namelijk mis.
Maar Maria heeft het beste deel gekozen; zij richt
zich geheel op de Here Jezus.
Hard werken en je verantwoordelijkheid nemen is
goed. Maar het beste is dus eerst aan de voeten van
Jezus zitten. Eerst luisteren naar de Here Jezus en
pas daarna aan het werk.
Eerst stil zitten en daarna weer in de benen komen.
In de rust en de stilte ontstaat er ruimte voor Gods
leiding en inspiratie.
Daarmee verdwijnen de negatieve dingen van het
dagelijks werk, de frustratie of het zich irriteren aan
anderen; de boosheid en de verwijten. Dan komt er
ruimte voor tevredenheid, blijdschap en dankbaarheid. En hopelijk blijft de blik ook daarna, tijdens
het werk, gericht op de Here God.
Ik wens u en jullie allen een goede zomertijd, een
goede vakantie, een tijd van rust en we mogen zo af
en toe de blik naar boven richten, naar de Here Jezus
om Hem te danken voor Zijn onbegrensde liefde!
Ds. B. Lampen
e
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Erediensten
(b) = beamerpresentatie
Zondag 16 juli
Goede Herderkerk:
Regenboogkerk:
Grote Kerk:
Sionskerk:
Zondag 23 juli
Goede Herderkerk:
Regenboogkerk:
Grote Kerk:
Sionskerk:
Zondag 30 juli
Goede Herderkerk:
Regenboogkerk:
Grote Kerk:
Sionskerk:

10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

Ds. J. Alma, Veenendaal
Ds. W. van der Kooij, Arnhem
Mv. ds. L. Kraan, Apeldoorn
Prop. R. van der Knijff, Apeldoorn
Dr. T.E. van Spanje

10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

Ds. E. Kolkert, Ermelo
Ds. A.M. van de Wetering
Ds. S. Zitman, Zwolle
Dr. J. Kommers, Harderwijk
Ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Ds. A.M. van de Wetering
Ds. W.P. Sarolea, Meppel
Ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
Prop. H.P. Brendeke, Apeldoorn

Zondag 6 aug.
Goede Herderkerk: 10.00 uur
10.00 uur
Regenboogkerk:
09.30 uur
Grote Kerk:
09.30 uur
Sionskerk:
09.30 uur
18.30 uur
Zondag 13 aug.
Goede Herderkerk: 10.00 uur
Regenboogkerk:
09.30 uur
Grote Kerk:
09.30 uur
Sionskerk:
09.30 uur
18.30 uur
Zondag 20 aug.
Goede Herderkerk:
Regenboogkerk:
Grote Kerk:
Sionskerk:
Zondag 27 aug.
Goede Herderkerk:
Regenboogkerk:
De Boskamp
Grote Kerk:
Sionskerk:

Ds. B. Lampen
Ds. S.H. Muller
Ds. L.J. Versteeg
Ds. D. Dekker, Putten
Dr. T. van Spanje

10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

Ds. E. Kolkert, Ermelo
Ds. A.M. van de Wetering
Ds. L.J. Versteeg
Dr. T.E. van Spanje
Ds. A.N. van der Wind, Hollandscheveld

10.00 uur
09.30 uur
15.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

Ds. B. Lampen. H.A. (zittende viering)
Ds. A.M. van de Wetering. H.A.
Heilig Avondmaal, m.m.v. Sionskerk
Ds. L.J. Versteeg
Dr. T.E. van Spanje. H.A.
Dr. T.E. van Spanje

Zondag 3 sept.
Goede Herderkerk: 10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
Regenboogkerk:
09.30 uur
19.00 uur
Grote Kerk:
09.30 uur
Sionskerk:
09.30 uur
18.30 uur
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Ds. D. van Meulen
Tienerdienst in Upstairs
Ds. A.M. van de Wetering
Dhr. M. Molenaar, Epe
Ds. J. Brouwer, Veen
Ds. J. Boer, Ermelo

Ds. B. Lampen. Doopdienst (b)
Tienerdienst in Upstairs
Gez. dienst in de Regenboogkerk
Ds. S.H. Muller
Ds. H. van Ark, Wapenveld
Ds. L.A. van Ketel, Ezinge
Ds. A. van Herk, Hasselt
Dr. T.E. van Spanje
e
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Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost, onverpoosd. (NLB. 213:2)

Pastoralia
Meeleven met onze zieken:
We danken de Here samen met Jan Willem van de
Hel (Vegtelarijweg 9) dat hij weer thuis mocht komen
vanuit het Gelre-ziekenhuis. Gelukkig mag het elke
dag weer iets beter met hem gaan.
Dick Maat (Beukenhaag 7, Oene) kreeg het goede
bericht dat zijn nieren, tegen alle menselijke
verwachtingen in, weer wat vooruit zijn gegaan. We
danken de Here hiervoor en bidden om Zijn nabijheid.
Dick ten Hoven (Glorialaan 32) heeft een prostaatoperatie ondergaan en we bidden hem een goed
verder herstel toe!
Albert Bos (Vleerveld 5) kreeg hartklachten, terwijl
hij samen met zijn vrouw op vakantie in België was.
In Oostende is hij meteen gedotterd en deze ingreep
mocht goed gelukken. Ze zijn de Here dankbaar dat
dit allemaal goed mocht aflopen.
Trudy Smelt (Brinklaan 56) kreeg een paar
maanden geleden een knieprothese, maar helaas
duurt het herstel wat langer dan gepland. Gelukkig
gaat het wel de goede kant op en we wensen haar
geduld en Gods kracht toe met de verdere
revalidatie.
Jan Kingma (Willem Dreeslaan 125) heeft een erg
zware hartoperatie achter de rug, waarbij een aortaklep is vervangen en een andere hartklep is
gerepareerd. Ook zijn een paar omleidingen geplaatst. We danken de Here, samen met zijn vrouw
Joke, voor deze geslaagde ingreep en we bidden om
kracht en geduld voor het herstel dat de nodige tijd
zal vergen.
Aart Kolk woont al enige tijd in de Klaarbeek, in
app. 95, omdat hij de laatste tijd meer zorg nodig
had. Moge de Here hem en zijn vrouw Riet nabij zijn,
nu ze helaas niet meer samen wonen. Gelukkig gaat
het naar omstandigheden redelijk goed met hem.
Harry Gardebroek (De Lindehove 24) heeft helaas
veel pijn waardoor hij nauwelijks meer uit huis kan.
We hopen dat er manieren gevonden kunnen worden
om de pijn te verlichten. Gelukkig mag hij weten dat
de Here door Zijn Geest bij hem en in hem is.
Bertus van Deelen (Enkweg 52) verblijft nog in De
Linde te Apeldoorn. Het herstel heeft veel tijd nodig.
We bidden hem Gods rust toe in zijn innerlijk en
hopen dat het weer de goede kant op mag gaan,
opdat hij snel weer thuis bij zijn Dieneke kan wonen.
Lukas Bouwman (Dijkhuizerweg 6) heeft helaas
last van vervelende complicaties na de laatste
bestraling die hij heeft ondergaan. We bidden hem
Gods kracht toe om moed te houden op de weg die
steeds moeizamer lijkt te worden.
Zo mogen we de Here God bidden om Zijn zegen
voor lichaam, ziel en geest voor de zieken en voor
alle anderen in onze gemeente die aan den lijve
ervaren dat het leven niet altijd meer vanzelf gaat.
Het is hard werken als je moet leven met een
chronische ziekte of kwaal.
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Giften: Voor het college van kerkrentmeesters mocht
ik een gift van 1x10, 1x20, 1x30 en 2x50 euro
ontvangen. Voor het werelddiaconaat mocht ik een
gift in ontvangst nemen van 100 euro.
Geboren Siem Riphagen
We hebben je lief met de liefde van de Heer
want we zien in jou de grootheid van Zijn naam.
Dankbaar, verwonderd en heel blij zijn Nico en Jorien
Riphagen (Gelriaweg 7) met de geboorte van hun
zoon Siem Emanuel. Siem is op 12 juni geboren en
het broertje van Job en Gijs.
We bidden jullie heel veel liefde van de Here Jezus
toe opdat jullie als gezin telkens weer van Zijn
nabijheid mogen weten. Over de grootheid van
Jezus’ naam lezen wij in Filippenzen 2 dat God Hem
de naam boven alle naam gegeven heeft. De grote
dag zal aanbreken dat in de naam van Jezus elke
knie zich zal buigen en elke tong zal belijden: Jezus
Christus is Here, tot eer van God de Vader!
En tot die tijd spreken we over Hem vol eerbied in de
gemeente maar ook thuis in onze gezinnen!
Huwelijk Joke en Ferry
Op vrijdag 1 september gaan Joke Pannekoek en
Ferry Bouman met elkaar trouwen. Ze hopen een
zegen over hun huwelijk te ontvangen in een dienst
die gehouden wordt in onze kerk om 15.00 uur.
Het is al bijzonder om in je leven te ontdekken dat er
een God is die een hemelse Vader voor je wil zijn.
Dan weet je al dat, wat er ook gebeurt, je nooit alleen
bent! Daarnaast is het prachtig, dat er tussen al die
mensen die je in je leven ontmoet, die ene is met wie
je je toekomst en je leven wilt delen.
Daarvoor danken we de Here en bidden we om Zijn
nabijheid in de toekomst die jullie samen in mogen
gaan! Hun adres wordt Ganskamer 38 te Epe.
Vakantie ds. Lampen
Als gezin hebben we vakantie van 15 juli t/m 12
augustus. In pastorale noodgevallen kunt u contact
opnemen met de scriba, Anton van de Burgt.
Uit de pastorie
Gelukkig mocht ik de laatste maand weer lekker aan
het werk zijn in de Goede Herderkerk. In mei moest ik
nog een paar keer stoppen wegens een ontsteking,
met als gevolg een paar dagen opname in het
ziekenhuis. Later kreeg ik nog een medicijnallergie.
Nu is het allemaal weer wat stabieler en volgende
maand word ik verwacht bij de pijnpoli en ik hoop
natuurlijk dat ze wat voor me kunnen betekenen.
Zo gaat het allemaal niet vanzelf maar de Here geeft
iedere dag weer kracht en uitzicht op Zijn genade.
We wensen u en jullie allen een goede zomertijd toe
onder Gods hoede.
Fam. Lampen
-3-
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Ouderenpastoraat
Overleden
Laat in de avond van dinsdag 30 mei jl. is rustig ingeslapen
in de Klaarbeek
ALEIDA KAMPHUIS-STEENBERGEN
Zij mocht ruim 82 jaar oud worden. Officieel was haar
woonadres nog altijd Weemeweg 54, waar haar
echtgenoot woont: Cor Kamphuis.
Hij moet nu zijn lieve vrouw missen, evenals de kinderen,
schoon- en kleinkinderen hun zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma. Toen we de middag na haar
overlijden bij elkaar zaten rond de tafel bij vader thuis,
bleek wel hoe diep het ging.
In het bijzonder mochten we toen al danken voor de hele
gang van zaken rond haar heengaan en hoe troostrijk dat
was. Hoe zij nog heldere momenten kreeg en er
momenten van contact waren aan haar sterfbed. Vooral
dat er nog met haar gebeden kon worden door haar zoon
Cees en haar dochter Petra. Ook hoe warm haar kinderen,
schoonkinderen en kleinkinderen om haar heen en voor
haar klaarstonden en niet te vergeten haar man, waardoor
ze vaak dankbaar zei met een brede glimlach: 'Wat krijg ik
veel bezoek!'
Wonderlijk ook dat zij pas heenging vlak nadat haar
dochter met grote haast van een verre vakantiebestemming bij haar aan het bed verscheen met haar man,
na gebed en contact.
Uiteindelijk mochten we hiervoor uitgebreid de Here dank
bewijzen in de rouwdienst die we op dinsdag 6 juni hielden
in onze Goede Herderkerk. En daar dankten we niet alleen
voor de gang van zaken rond haar heengaan, maar voor
heel haar leven hier op aarde. Voor de 64 jaar dat haar
man haar heeft mogen kennen en liefhebben en van haar
trouwe zorg en liefde heeft mogen genieten, tot het niet
meer ging.
Zo dankten wij voor een 59-jarig huwelijk in liefde, trouw en
toevertrouwen. Maar ook voor de liefdevolle zorg die haar
man met grote toewijding voor haar had, in het bijzonder
die laatste jaren voordat zij in de Klaarbeek moest blijven.
Zo was zij geborgen geweest onder vader Kamphuis'
vleugels, maar ten diepste onder de vleugels van haar
hemelse Vader.
Boven de rouwkaart lazen wij het "Geborgen onder Vaders
vleugels'. Dat dit niet alleen voor tijd, maar ook voor
eeuwigheid was lazen we in Psalm 57, met name vers 2b:
"ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat
het onheil voorbij is". Door wat de Here Jezus, onze Goede
Herder, volbracht aan het kruis is het mogelijk: schuilen
onder Vaders vleugels, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Daar hebben we over nagedacht in de dienst en troost uit
geput. Samen met het horen van het bewogen 'ín
memoriam', uitgesproken door zoon Cees en het prachtige
gedicht, voorgedragen door dochter Petra ('Ík zou willen
vliegen'), mochten we elkaar de troost toebidden die uit dit
alles spreekt en de geborgenheid die de Here ons in
Christus biedt.
Zo bemoedigd en toegerust konden wij naar Norelbos
gaan, waar we haar lichaam aan de aarde hebben
toevertrouwd. We deden dit in het belijden van hetzelfde
geloof waarin Aleida mocht leven en sterven.
Ten slotte baden we het 'Onze Vader', onder Wiens
vleugels wij geborgenheid mogen vinden, in het bijzonder
dhr. Kamphuis.
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Wel en wee
-Mevr. Berkhof, Dokter Mijsstraat 11, is enkele dagen
opgenomen geweest en weer thuis.
-Dhr. A.J. van de Hel, Vegtelarijweg 9 is opgenpmen in het
Gelre-ziekenhuis te Apeldoorn wegens een longontsteking en zou daar op dinsdag 4 juli een galsteenoperatie ondergaan.
-Mevr. Jansma, St. Marienweg 3, is eind mei teruggekeerd uit het Isala-ziekenhuis te Zwolle om thuis
verder te herstellen van de leveroperatie. Toch werd
zij na enige tijd weer opgenomen in Zwolle voor het
wegnemen van een pijnlijk abces. Op het ogenblik dat
ik dit schrijf (4 juli) mocht zij gelukkig weer zonder pijn
thuiskomen.
-Mevr. de Weerd-van Deelen, Bloemstraat 16 heeft een
staaroperatie ondergaan.

Veranderingen
-Graag wil ik nog even memoreren het prachtige
gebeuren
op de Pinksterzondag, toen tijdens de
morgendienst het ‘ja’ klonk van mevr. Hoeksema-Sintniklaas (Albert Schweitzerlaan 53) en zij daarna
gedoopt werd.
Vanaf deze plaats nogmaals een hartelijk welkom onder
de belijdende leden van de gemeente die met u samen
horen het hartelijk welkom van de Here Jezus aan Zijn
Tafel.
-Dhr. B. Rozendal is per 23 mei jl. binnen de Anthoniehof
verhuisd van St. Anthonieweg 4 naar St. Anthonieweg 6.
-Dhr. en mevr. Mann zijn per 22 juni verhuisd van
Papenstraat 14 alhier naar Oostlaan 55, 2641 DT te
Pijnacker.
Deze allen, in wel of wee of verandering, bevelen wij van
harte aan in de gebeden van heel de gemeente.
En niet alleen hen, maar ook zij, die liever niet genoemd
willen worden, maar het toch fijn vinden te weten dat er in
stilte ook voor hen gebeden wordt.

Verantwoording
Op huisbezoek mocht ik € 20, - (D.), € 15,- (H.), € 10,- (H.),
€ 20,- (W.) en € 10,- (W.) ontvangen voor onze kerk. Alle
gevers zeer hartelijk dank voor de milde gaven.
Het is heel erg fijn dat er ook op deze wijze intens wordt
meegeleefd.

Ten slotte
We leven alweer geruime tijd na Pinksteren en de
vakantietijd is voor velen weer aangebroken.
Vrienden, kinderen en kleinkinderen gaan op vakantie. Als
we zelf nog fit genoeg zijn gaan we er ook nog af en toe op
uit. Maar als we niet meer (uit de) weg kunnen en het wat
stiller wordt dan anders om ons heen, dan hebben we
Jezus soms nog harder nodig dan gewoonlijk.
Ik bid u toe dat u dan Zijn zachte Stem hoort spreken in uw
hart, door Zijn Woord, door Zijn Geest en in de gebeden.
En dat u Zijn Stem, juist doordat er meer stilte is dan
anders, nog wat beter kunt verstaan. Er zo meer troost uit
mag putten.
Met hartelijke groet,
Ds. E. Kolkert
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Van harte gefeliciteerd

21 juli

Dhr. D. Bouman
Spoorlaan 73, 8162 BR Epe
23 juli
Mevr. A.J. Prijs-Groeneveld
Hoofdstraat 184, 8162 AS Epe
24 juli
Mevr. N.A. Wietzes-van der Kooij
Eekhoornweg 14, 8161 AR Epe
24 juli
Dhr. H. Nijkamp
Sint Crusiusweg 41, 8161 HJ Epe
28 juli
Mevr. P.B. Zwolschen-van der Veere
Beekweide 24, 8162 XM Epe
05 aug. Mevr. J. Kool-Kool
Emmastraat 11, 8162 BA Epe
06 aug. Dhr. E.G. ten Kate
Sint Jorisweg 50, 8161 HB Epe
07 aug. Dhr. L.J. Jansma
Sint Marienweg 3, 8161 HD Epe
07 aug. Dhr. D.A. Logtenberg
Maatkampstraat 18, 8162 WX Epe
13 aug. Mevr. F. Pannekoek-Herkert
Scheperstraat 95, 8162 WR Epe
15 aug Mevr. G. Jansma-Streekstra
Sint Marienweg 3, 8161 HD Epe
18 aug Mevr. D. H. Wensink-Groothedde
Klimtuin 121, 8162 ZW Epe
21 aug Dhr. A. Schrijver
Alb. Schweitzerlaan 77, 8162 DV Epe
28 aug Dhr. G.J. Joostema
Wachtelenbergweg 1, 8162 XC Epe
28 aug Mevr. T. Jonkheid-Eilander
Weemeweg 50, 8162 EV Epe
28 aug Mevr. M.M. Verhoeff-Bos
Beekweide 35, 8162 XP Epe
28 aug Dhr. H.J. Kasperink
Rozenhof 50, 8161 BC Epe
01 sept. Dhr. D. Scheer
Eekweg 2, 8161 BP Epe

81 jaar
84 jaar
87 jaar
87 jaar
87 jaar
89 jaar
89 jaar
84 jaar
91 jaar
89 jaar
80 jaar
81 jaar
92 jaar
86 jaar
91 jaar
81 jaar
84 jaar
80 jaar

Van de Diaconie
Collecteoverzicht:
16 juli - Evangelisch Begeleidingscentrum – ’t Harde
Het Evangelisch Begeleidings Centrum (EBC) zorgt voor
opvang en begeleiding van kwetsbare mensen en helpt die
mensen weer een eigen plek te vinden in de samenleving.
Men gelooft dat ieder mens een perspectief heeft in de
samenleving en men wil, samen met haar cliënten, werken
aan dat perspectief.
Zo zijn er verschillende locaties waar verschillende vormen
van begeleiding kunnen worden gegeven o.a. begeleid
zelfstandig wonen op vier locaties, beschermd wonen voor
mensen met autisme, dagbesteding en opvang voor jonge
moeders. Kijk ook eens op onderstaande website voor
meer informatie: www.ebczorg.nl
Goede Herderklank

23 juli - Magen David Adom, Israël
Elk jaar verzoekt MDA Israël aan MDA Nederland
diverse projecten te financieren en doet daarbij een
budgetvoorstel. Het bestuur weegt af en besluit aan welke
voorstellen kan worden voldaan en welke extra activiteiten
ondersteund zullen worden. Uiteraard is dat afhankelijk
van het bedrag dat aan donaties, giften en legaten wordt
verworven. Daarnaast draagt MDA Nederland jaarlijks
financieel bij aan medische materialen zoals handschoenen, injectienaalden, materialen voor de bloedbank,
defibrillatoren etc.
Ook zijn er jaarlijks kosten aan ambulanceposten die
gerenoveerd dan wel vernieuwd moeten worden.
30 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 onderdeel 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 o.a. hun sociale en arbeidsvaardigheden.
6 augustus - Stichting Leergeld, Epe
Nu meedoen is straks meetellen!
Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige
vorming is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Zelfs
de aanschaf van schoolbenodigdheden levert steeds vaker
problemen op. Daarom geeft Stichting Leergeld hen
praktische hulp om mee te doen. Dat is goed voor het kind
én goed voor de samenleving.
13 augustus - Kerk in Actie, Zending
Versterk geloven in Egypte
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het
lastig om zich staande te houden in de islamitische
omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag
meer weten over de Bijbel en het geloof.
De jaarlijkse Bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot
succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend
kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee.
Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit
jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend
kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.
20 augustus - Open Doors
Open Doors is een interkerkelijke stichting die
christenen in de hele wereld steunt, ongeacht hun
kerkelijke gezindte.
Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis. Open Doors steunt christenen die om hun
geloof worden vervolgd of verdrukt. Ze brengt bijbels en
christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de
organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Open
Doors houdt speciale campagnes, zoals de Nacht van
Gebed, zij organiseert reizen naar gesloten landen en men
geeft presentaties in heel Nederland om de verhalen van
vervolgde christenen te vertellen.
-5-
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Het wordt de Heiland nooit te veel
Het wordt de Heiland nooit te veel,
Hij neemt voor elk de tijd.
Neemt aan elk gesprek luisterend deel,
dat geschiedt toegewijd.
De Heer Hij lost veel ziekten op,
die Hij met liefd’ geneest.
Maar ook problemen die er zijn,
waar menigeen voor vreest.
Hij is genezer, psycholoog,
en vaak ook advocaat.
Als hartenkenner heeft Hij oog,
waar elk bij is gebaat.
Hij wijst er op en houdt ons voor,
wat voor ons kan gedaan.
Hij vraagt van ons een luisterend oor,
wat Hij zegt, te verstaan.
Bekend met veel diversiteit,
tast Hij voorzichtig af.
Zijn antwoord dat Hij met beleid,
nadenkend aan ons gaf.
Ga maar tot Hem Hij weet het wel,
van alle markten thuis.
Hij haalt wie nood heeft uit de knel,
stuurt hem bevrijd naar huis.
Geef je maar over aan de Heer,
Hij is de zielenarts.
Brengt menigeen in vreugdesfeer,
dat is Zijn taak als arts.
Justus A. van Tricht

27 augustus- St. Hospice Noordoost Veluwe Epe
Sterven hoort bij het leven. Maar wanneer u zelf of uw
dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is
dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit de laatste
periode halen. Hospice Noordoost Veluwe kan hier straks
een geschikte plek voor zijn.
Een bijna-thuis-huis met ruimte voor alles wat nodig is, met
ruimte voor dierbaren, met ruimte voor emoties. Waar
mensen er voor u zijn, in de laatste moeilijke en ook zo
bijzondere levensfase.
Inmiddels is dit voorjaar de hospice, Casa Vera, verhuisd
naar Oene, Eperweg 20A. Op deze tijdelijke locatie heeft
de hospice de beschikking over drie bedden. Dit is een
tussenfase in de aanloop naar een hospice aan de
Griseeweg in Epe.
Goede Herderklank

3 september- ZWO-Project
Deze zondag is de collecte bestemd voor het nieuwe
ZWO-project: Onderwijsverbetering op Refentse Primary
School (Zuid-Afrika), waarover u in de komende kerkbladen meer informatie kunt vinden. (zie ZWO pag. 9)
Collectes in de (gezamenlijke) avonddiensten:
September: Stichting Kom bij Mij, Epe
De Stichting KombijMij 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 dat 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, omdat de muren op je af komen… Voor al die situaties
is er de Stichting KombijMij. Je kunt bij ons 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

Vakantieweek Nieuw Hydepark 2017
Ook dit najaar organiseert de Diaconale
Werkgroep Nieuw Hydepark van de gemeente
Epe, al voor de 37ste keer, een vakantieweek in
het Nieuw Hydepark in Doorn.
Vorig jaar hebben we al kennis gemaakt met
het nieuwe gebouw en dat was schitterend.
Dit jaar vindt de vakantieweek plaats van
23 t/m 30 september en is bedoeld voor
ouderen en voor mensen die niet in staat zijn
zelfstandig met vakantie te gaan. Zoals
gehandicapten, personen met een zwakke
gezondheid, ouderen die veel hulp nodig
hebben en personen met een streng dieet.
Door de aard van de doelgroep is er veel hulp
en begeleiding nodig. Deze wordt gegeven
door een groep van ca. 30 vrijwilligers.
De kosten voor deze compleet verzorgde
vakantieweek bedragen Є 640,- per persoon
exclusief de annuleringsverzekering. In
bijzondere gevallen verlenen de diaconieën
financiële hulp. De prijs hoeft daarom geen
belemmering te zijn om u aan te melden.
U kunt zich nog tot 1 augustus aanmelden bij:
Diny van Norel:
Schotakker 47, 8162 JD Epe 0578-615238
Anneke van Lohuizen: Van Riebeeckstraat 8,
8171 GV Vaassen 0578-574841
Brigitte Zitman: e-mail brigittezitman@outlook.com
06-23439854

Wij hopen weer op een geslaagde vakantieweek.
Namens de werkgroep Nieuw Hydepark,
Johan Beumer
-6-
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Van de Kerkrentmeesters
datum
7 mei

morgen
avond
morgen

14 mei
21 mei

morgen
morgen
avond

28 mei

morgen

30 april avond
totaal

Overzicht van de collecten over de maand mei 2017
1e collecte
bestemming
2e collecte
diaconie
groot onderhoud
275,26
ZWO-project,
160,77
Jeugddorp De Glind
358,75
Bloemenzondag
247,67
528,76
School- en Kerkdienst,
197,91
ProCon Zuid Afrika project
38,60
Stichting Schuilplaats,
36,10
Veenendaal
155,70
Wijkkas diaconie
140,85
18,70
Boskamp, Heilig Avondmaal
zangavond
150,05
1.375,77
933,35

Giften

Via mevr. Visser
€ 10,-, € 5,- en € 20,Via ds. Kolkert
€ 50,-, € 20,- en € 10,Via mevr. Van Beuzekom
€ 15,Via mevr. Van Doeselaar
€ 10,Via mevr. Kroes
€ 50,Via mevr. Van Ark
€ 10,Het verjaardagsfonds heeft over de periode april 2017
€ 354,90 ontvangen. Hartelijk dank! Vriendelijk groetend,
Jeroen Bouwman

Oproep voor de grote schoonmaak!

Het is weer tijd voor de grote
schoonmaak van onze kerk!
Elke week wordt ons kerkgebouw
schoongemaakt. De kosteres en
een aantal vrijwilligers 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 delen 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 26 augustus a.s. vanaf 8.30 uur!
Hiervoor zijn wij op zoek naar een aantal dames en
heren om een morgen mee te helpen. 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 één morgen vrij wilt
maken om mee te helpen de kerk weer helemaal spic
en span te krijgen! Wij rekenen op uw medewerking!
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marisca Berghorst-Kieskamp

Goede Herderklank

uitgang voor het werk
in onze gemeente
152,60
221,24
153,05

136,90

663,79

Informatie van de BHV
Sinds we op 2 november 2014 met de BHV in de
kerk zijn gestart, heeft dit duidelijk zijn nut bewezen.
Inmiddels zijn een aantal personen geholpen, nadat
ze onwel waren geworden. Daarnaast zijn er ook de
nodige technische voorzieningen aangebracht en zijn
verbeteringen doorgevoerd.
Binnen het BHV- team is al meerdere keren
aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat een
tweetal oefeningen gehouden zullen worden. De
bedoeling hiervan is dat de aanwezige BHV- ers
leren van de dingen die goed gaan, maar vooral van
de zaken die verbeterd kunnen worden.
De eerste oefening betreft het ontruimen van een
volle kerkbank, waar middenin een “patiënt” zit.
Het is de bedoeling dat deze oefening een keer wordt
gehouden na afloop van een kerkdienst, waarbij uit
de mensen die in de hal aanwezig zijn, een aantal
vrijwilligers wordt gevraagd om hieraan even deel te
nemen.
De tweede oefening omvat de ontruiming van de
kerk. In overleg met de kerkrentmeesters is besloten
om dit een keer na de zomervakantie te organiseren,
na afloop van een kerkdienst. De bedoeling is om
hierbij gebruik te maken van alle (nood)uitgangen en
dan te kijken hoe lang het duurt voordat de hele kerk
leeg is en waar zich problemen voordoen.
Als kerkganger krijgt u op
het moment dat het speelt
duidelijke instructies vooraf.
In ieder geval zoeken we
een zondag uit dat het goed
weer is.
Het BHV- team
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Van de Kerkenraad
Uit de vergadering van de Kleine Kerkenraad van 14 juni 2017 valt o.m. het volgende te melden:
●De scriba geeft een korte terugkoppeling vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) en het 4 Moderamenoverleg
van 18 mei 2017. In de AK kwam o.a. de jaarrekening 2016 van de Centrale Diaconie aan de orde; deze
is goedgekeurd en vastgesteld. De overige agendapunten kwamen ook bij het 4-Moderamenoverleg aan de
orde. Daar werd hoofdstuk 4 van het rapport “Kerk 2025” besproken. Verder kwamen daar aan de orde:
●De School- en Kerkdienst van 21 mei 2017. Het lijkt verstandig om in de toekomst een vaste datum te
hebben voor de Kerk en Schooldienst.
●Missionair kerkzijn in Epe. Het zou goed zijn als kerken missionaire activiteiten meer gezamenlijk zouden doen.
●Op 1 juni 2017 is de gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de Eper kerken gehouden in de Grote kerk.
Het thema was “Voltooid leven”.
Vanuit het Moderamenoverleg van de Goede Herderkerk van 13 juni 2017 werd het volgende gemeld:
●De Commissie Bijzondere Diensten (CBD) heeft aangegeven in 2018 opnieuw een Tentdienst te willen
organiseren. De Tentdienst van 23 april 2017 was prima en is goed verlopen. Mede op verzoek van de
Regenboogkerk zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden tussen de CBD en de Moderamina van de
Goede Herderkerk en de Regenboogkerk.
●Op korte termijn zal een kennismakingsgesprek met de nieuwe jongerenwerker, mevrouw Henny Bosman
plaatsvinden. Daarbij zullen aanwezig zijn: enkele Moderamenleden, de jeugdouderling en een of meer
jeugdconsulenten.
●Het afscheid van de jongerenwerker Saskia de Graaf en de jeugdconsulente Mariët Knippenberg en de
inbediening-stelling van de nieuwe jongerenwerkster Henny Bosman en de jeugdconsulente Miranda
Overeem zullen plaatsvinden in de dienst van de Startzondag op 24 september 2017.
●Jannie en Leen Tanis stoppen definitief als preekvoorzieners van onze gemeente wegens verhuizing naar
Pijnacker. Er zijn al 5 personen benaderd, maar die hebben allen neen gezegd. In het kerkblad is een
oproep geplaatst!
●M.b.t. het plaatsen van stukken in het kerkblad van kerkleden over individuele projecten, waarbij gevraagd
wordt om financiële ondersteuning, is de kerkenraad van oordeel dat dit op zichzelf prima is, maar dan
zonder vermelding van bankgegevens. De indruk zou kunnen ontstaan dat gemeenteleden steeds meer
moeten bijdragen en ondersteunen terwijl ook bijv. de acties voor de predikantsplaats nog steeds lopen.
Dit kan een verkeerd signaal afgeven. Voor nadere informatie over bijdragen en ondersteuning kan men
zich dan wenden tot de betreffende gemeenteleden.
●De visitatie van de PKN zal plaatsvinden op 30 augustus 2017. Het tijdsvoorstel is na overleg met de
visitatoren aangepast en ziet er nu als volgt uit:
18.45 - 19.15 uur: Mogelijkheid voor gesprek van gemeenteleden Goede Herderkerk
19.30 - 20.30 uur: Visitatie Algemene Kerkenraad
20.45 - 22.00 uur: Visitatie wijkgemeente (kerkenraad) Goede Herderkerk.
●Vacatures kerkenraad: Aan het eind van dit jaar treden de volgende kerkenraadsleden af:
Ouderlingen: dhr. Van Zuuk (herkiesbaar) en er is nieuwe vacature voor een 2e jeugdouderling.
Ouderling-kerkrentmeesters: dhr. Brouwer (aftredend), niet beschikbaar voor volgende periode.
Diakenen: aftreden >> dhr. Wolse, mevr. Kieskamp en mevr. Wijngaards. (Herkiesbaar en beschikbaar zijn:
dhr. Riphagen en dhr. Beumer)
De diaconie en de jeugdouderling met jeugdconsulenten hebben ook namen ingediend. In verband hiermee
wordt de groslijst besproken en in concept vastgesteld. De aangepaste groslijst zal ter goedkeuring per mail
aan de Grote Kerkenraad voorgelegd worden. Ook de gemeenteleden kunnen nog namen indienen.
Jeugdzaken:
●De EO-jongerendag was een succes met heel veel jongeren van de Eper gemeenten.
●Erica Koesveld wordt in de plaats van Huyb Klooster de nieuwe voorzitter van de zondagsschool.
●Niels Reurink is ter vervanging van Huyb Klooster bereid gevonden om leiding te geven aan de groepen 7 en
8 van de zondagsschool.
●Er zijn verschillende vacatures in het jeugdwerk.
●Overlast van jeugd/kinderen na de dienst in de kerk en kerkzalen. Dit is in eerste instantie een
verantwoordelijkheid van de ouders. De komende tijd zullen de kerkrentmeesters meer toezicht houden en
kinderen aanspreken. Ook zal er hierover een stukje in het kerkblad geschreven worden.
A. van de Burgt, scriba
Goede Herderklank
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Van de ZWO-commissie

BEROEPINGSWERK
Na maanden van stilte rondom het beroepingswerk
zijn wij blij en dankbaar om u te kunnen melden dat
de beroepingscommissie een unaniem advies aan de
kerkenraad heeft uitgebracht om een beroep uit te
brengen op ds. H. Bakhuis te Hoogeveen. De
kerkenraad heeft het advies overgenomen en is
voornemens ds. Bakhuis te gaan beroepen.
Ds. Bakhuis is gehuwd, 57 jaar oud en vader van vijf
kinderen. Hij is predikant geweest in de Hervormde
gemeente Nieuweroord-Noordsche Schut.
Thans is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs,
verricht hulpdiensten in verschillende gemeenten, en
gaat als voorganger vrijwel iedere zondag voor.
Ds. Bakhuis zal, om kennis te maken met de
gemeente, zondag 9 juli voorgaan in de
ochtenddienst in plaats van ds. Lampen.
Na de dienst zal er een informele kennismaking met
hem plaatsvinden, zodat alle gemeenteleden de
gelegenheid krijgen om hem te ontmoeten.
Zodra de instemming van de Algemene Kerkenraad
met dit beroep is ontvangen zal de beroepsbrief
na 9 juli aan ds. Bakhuis overhandigd worden.
Na de ontvangst van de beroepsbrief heeft ds.
Bakhuis 3 weken de tijd om een beslissing te nemen.
Wij mogen als gemeente dankbaar zijn voor dit
beroep en vragen u om gebed voor ds. Bakhuis en
zijn gezin en voor onze gemeente waarbij we mogen
denken aan de woorden van Ps. 25 : 2 (berijmd):
Heere maak hem en ons uwe wegen door uw Woord
en Geest bekend!
Namens de kerkenraad,

Afscheid:

Dit voorjaar hebben we bij de ZWO afscheid
genomen van Hans Keizer. Hans is het
creatieve brein achter o.a. de talentenbon en
onze vaste standplaats bij “jouw marktkraam” aan de
Stationsstraat. Dank je voor je inzet!

Nieuw project 2017/2018:
Onderwijsverbetering op Refentse Primary School
We hebben voor het komend kerkjaar gekozen voor het
bovengenoemd project. Door het bieden van zowel
materiële als immateriële hulp krijgen kinderen in de
township Namakgale in Zuid-Afrika meer mogelijkheden
om voor zichzelf een betere toekomst op te bouwen. Elk
kind heeft recht op gedegen onderwijs, in welke samenleving het ook woont. Meer informatie volgt in de komende
Goede Herderklank.
Germa Steert

Rommelmarkt
In de maand augustus is er géén inzameling!!!
Volgens de mij bekende gegevens, ziet het inzamelrooster
er voor 2 september a.s. als volgt uit:
Inzameling Berghoeve:
Agaath Dijkhof (coördinator), Riek van Eerde, Eva Raga,
Richard Heijloo, Albert Wittingen.
Inzameling Kerk
Annie Overeem, HansjeTelnekes.
Inzamelen/Ophalen
Peter Vos (aanhanger), Herman Dijkhof (aanhanger),
Cees Kamphuis (aanhanger), Gerben Kamphuis, Henri
Dijkhof, Steven Hofenk.
Namens de rommelmarktcommissie,
Hansje Telnekes

Anton van de Burgt, scriba

Jubilea

Kinderen spelen in de kerk! Nota Bene!
Na de dienst drinken we als gemeente met elkaar een
kop koffie om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen!
Dat is heel fijn en goed!
Ook de kinderen genieten op die momenten. Zij
ontmoeten elkaar en maken plezier. Ook dat is fijn en
goed!
Soms blijkt dat de kinderen te veel vrijheid nemen en
dingen doen die niet altijd goed zijn. Dan loopt het
soms uit de hand. Daarom willen wij de ouders
vragen om hier alert op te zijn. Ook de kosteres en de
kerkrentmeesters zullen soms regulerend moeten
optreden als dat nodig is. Als we met elkaar oog
hebben voor elkaar, met name ook voor de kleine
gemeenteleden, dan blijft het mooi en goed!
Namens de kerkenraad,

25 jaar huwelijk
26 augustus 2017 Echtpaar Van Hell-Groothuis
Klaverkamp 90, 8162 HT Epe
03 september 2017 Echtpaar Keizer-Pouw
Schotweg 10, 8162 GM Epe
04 september 2017 Echtpaar Ten Have,
Oude Wisselseweg 53, 862 HJ Epe
40 jaar huwelijk
17 augustus 2017 Echtpaar Kamphuis-Vos
Troelstrastraat 17, 8161 DV Epe
25 augustus 2017 Echtpaar Visser-Bijsterbosch
Kerkhofweg 10, 8166 HZ Emst
60 jaar huwelijk
09 augustus 2017 Echtpaar Prijs-Groeneveld
Hoofdstraat 184, 8162 AS Epe

Anton van de Burgt, scriba
Goede Herderklank
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Vooraankondiging
Startzondag 2017: EEN OPEN HUIS , Kerkproeverij
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 in september. We willen een open kerk zijn, de
deuren openen. Dit betekent dat ook wij zelf 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
Vijf tips
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 relatie 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.
Een tiener uit de gemeente belt naar de dominee: “Aanstaande zondag neem ik een vriendin mee die
nog nooit naar de kerk is geweest. Kunt u daar rekening mee houden?” Bij de startzondag hopen we dat dit
telefoontje niet nodig is omdat iedereen weet dat er gasten komen die er voor het eerst zijn.

Startzaterdag en -zondag 23 en 24 september D.V.
Zaterdag 23 september en zondag 24 september wordt u en worden jullie van harte
uitgenodigd. Wat gaan we o.a. doen?
Op zaterdagmiddag leuke activiteiten voor jong en oud en gezinnen.
We starten vanaf 14.30 uur. Aansluitend als gemeente “samen eten”, met
spelactiviteiten voor de jeugd.
Op zondag samen naar de kerk, met dit jaar als thema:

“Een open huis, kerkproeverij”.
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 wil hieraan meehelpen?
Zet de data alvast in uw/jullie agenda!
Meer bijzonderheden in de volgende Goede Herderklank.
Namens de startcommissie,
Joke Dalhuisen

Gemeentevaria

Bijbelleesrooster

Beste gemeenteleden van de Goede Herderkerk,
Op 26 november 1987 reed de verhuiswagen vanuit de
Randstad Epe binnen, om ons, onze kinderen en onze
inboedel af te leveren op de Knibbelakker 48 in Epe.
Op 23 augustus 1998 zijn we met 2 van de 5 kinderen
verhuisd naar de Burgemeester van Walsemlaan 7.
Op 11 juli 2017 gaat de verhuiswagen terug van Epe naar
de Randstad.
Onze spullen worden dan ingeladen en naar een tijdelijke
opslag gebracht in Pijnacker. Daar wordt voor ons de
komende maanden een huis gebouwd, dichtbij onze
kinderen en kleinkinderen.
We hebben met jullie bijna dertig mooie en goede jaren in
Epe gehad. We voelden ons opgenomen in en betrokken
bij de Goede Herderkerk en mochten meewerken in een
aantal functies. De vele contacten nemen we als mooie
herinneringen mee.
Nu onze wegen zich gaan scheiden wensen we u allen de
woorden toe uit Deuteronomium 31 vers 8:
‘De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen
moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door
niets ontmoedigen’. Met een hartelijke groet,
Leen en Jannie Tanis

Van de Gemeente Groei Groep (GGG)
Het afgelopen seizoen GGG was enorm gezellig, leuk en
leerzaam. Elke maand bereidde iedereen zich voor en had
één stel de leiding. We hadden als leidraad een boekje:
‘Over de grens met Paulus’.
We zijn met z’n allen de Bijbel ingedoken en hebben
geleerd over Paulus, zijn verre reizen, de avonturen die hij
heeft meegemaakt en zijn vertrouwen op God. Het handige
was bij ons dat er veel verschillende bijbels waren waarin
de tekst net weer iets anders werd uitgelegd. Dit was
superfijn.
Het is leuk om met anderen over het geloof te praten en
kennis te nemen van elkaars bevindingen. Dit zet je zelf
weer aan het denken en zo leer je van elkaar. Kortom het
was een leuk en leerzaam jaar. Het einde van ons seizoen
hebben we afgesloten met een gezellig etentje.
Nienke Pannekoek-Kroes
In het najaar starten er weer zes Gemeente Groei
Groepen. Denkt u/denk jij erover om mee te doen? Schuif
dan gerust eens aan! Voor meer informatie: Joanne Coes,
telefoon 612041, e-mail: joannecoes@hotmail.com

Hallo,
Voor de oppas zijn we op zoek naar een box.
Het liefst een box die niet zo zwaar is.
Heeft u nog een box staan
en
doet u er niets meer mee?
Denk dan aan ons!
Met vriendelijke groet,
Jeannet Sneller en Mariët Knippenberg
Goede Herderklank

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
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Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli

Jer. 15:10-21
Matt. 12:1-8
Matt. 12:9-21
Matt. 12:22-32
Matt. 12 :33-42
Matt. 12:43-50
Matt. 13:1-15
Matt. 13:16-23
Matt. 13:24-33
Matt. 13:34-46
Matt. 13:47-58
Jes. 32:1-8
Jes. 32:9-20
Jes. 33:1-16

Jeremiade
Sabbatsgebod
Goed werk
Voor of tegen
Ongevraagd teken
Bewijs gevraagd
Tekst en uitleg
Bevoorrecht
Om over na te denken
Koninkrijksrelaties
Boven het maaiveld
Goed regeren
Valse gerustheid
Leegte

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

30 juli
31 juli
01 aug.
02 aug.
03 aug.
04 aug.
05 aug.
06 aug.
07 aug.
08 aug.
09 aug.
10 aug.
11 aug.
12 aug.

Jes. 33:17-24
Psalm 63
Matt. 14:1-12
Matt. 14:13-21
Matt. 14:22-36
Matt. 15:1-11
Matt. 15:12-20
Jer. 16:1-13
Jer. 16:14-18
Jer. 16:19-17:8
Jer. 17:9-18
Jer. 17:19-27
Jer. 18:1-12
Jer. 18:13-23

Bevrijding
Dicht bij God
Hoofdprijs
Maaltijd en meer
Stilte na de storm
Traditie en gebod
Blind wantrouwen
Geboortebeperking
Wijziging eedsformule
Vertrouw de Heer!
God kent je helemaal
Vier de sabbat!
Pottenkijker
Jeremia bedreigd

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug,
17 aug.
18 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
22 aug.
23 auig.
24 aug.
25 aug.
26 aug.

Jer. 19:1-15
Jer. 20:1-6
Jer. 20:7-18
Jer. 21:1-10
Jer. 21:11-22:9
Jer. 22:10-13
Jer. 22:14-23:8
Jer. 23:9-24
Jer. 23:25-40
Psalm 54
Matt. 15:21-28
Matt. 15:29-39
Matt. 16:1-12
Matt. 16:13-20

Jammerdal
Paniek
In het nauw
Onheilsprofetie
Sloopwerk
Terugkeer onmogelijk
Goede herder gezocht
Ontrouw
Dat had je gedroomd!
Gebed na verraad
Trouwe hond
Genadebrood
Waarschuwing
Geen openbare belijdenis

Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za

27 aug,
28 aug.
29 aug.
30 aug.
31 aug.
01 sept.
02 sept.
03 sept.
04 sept.
05 sept.
06 sept.
07 sept.
08 sept.
09 sept.

Matt. 16:21-28
1Kor. 15:1-11
1Kor. 15:12-28
1Kor. 15:29-49
1Kor. 15:50-58
Psalm 77
Matt. 17:1-13
Matt. 17:14-27
Matt. 18:1-11
Gal. 1:1-12
Gal. 1:13-24
Gal. 2;1-14
Gal. 2:15-21
Gal. 3:1-14

Op weg naar het kruis
Getuigen genoeg
Geloof niet alleen voor nu
Bloeitijd
De dood overwonnen
Schreeuw uit de diepte
Feest van herkenning
Zwakte en kracht
Ongeloof en onbegrip
Geen ander evangelie
Paulus over zijn roeping
Ruimte
Paulus versus Petrus
Tact?
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Ledenmutaties
(bijgewerkt tot en met 29 juni 2017)

Verhuisd
Dhr. B. Rozendal
van Sint Antonieweg 4, 8161 CG Epe
naar Sint Antonieweg 6, 8161 CG Epe
Dhr. R.D. Nooteboom en T.M. Nooteboom
van Patrijsweg 20, 8161 VJ Epe
naar Beekweide 8, 8162 XM Epe
Fam. D. van Meulen
van Beekweide 63, 8162 XN Epe
naar Allendelaan 12, 8161 DA Epe

Vertrokken
Mevr. G.A. Kamphuis
van Sint Crusiusweg 31A, 8161 HG Epe
naar Zomertuin 59, 3772 VP Barneveld
Fam. J. Tessemaker, Oenerweg 34, 8181 RJ Heerde
naar herv. gemeente Heerde
Fam. Mann
van Papenstraat 14, 8162 RR Epe
naar Oostlaan 55, 2641 DT Pijnacker

Overleden
30 mei 2017 Mevr. A. Kamphuis-Steenbergen
gewoond hebbend Weemeweg 54, 8162 EV Epe
21 juni 2017 Dhr. H. Proper
gewoond hebbend Zwartelandstr. 31, 8162 HC Epe

Rooster kinderoppas

Varia
Amnesty International
Mongolië schaft de doodstraf af!!
Als 105e land ter wereld schaft Mongolië
de doodstraf af voor alle misdaden. De
wrede en onmenselijke straf is per 1 juli uit
het Wetboek van Strafrecht geschrapt.
Het vormt het einde van een proces dat begon in januari
2010, toen president Tsakhiagiin Elbegdorj alle doodstraffen omzette in andere straffen en een moratorium op
executies aankondigde. De laatste terechtstelling vond
plaats in 2008. Sinds de oprichting van de lokale
Mongoolse Amnesty-sectie in 1994, heeft Amnesty continu
actie gevoerd voor afschaffing van de doodstraf.
Mongolië is het achtste land dat in de laatste vijf jaar de
doodstraf heeft afgeschaft, naast Benin, CongoBrazzaville, Fiji, Letland, Madagaskar, Nauru en Suriname.
Guinee schafte de straf ook af, maar alleen voor gewone
misdaden.
Het afgelopen jaar 2016 hielp u/jij ons om meer dan 650
mensen vrij te krijgen. Deze mensen zaten onterecht vast,
vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
Ook zorgden we samen voor belangrijke wetswijzigingen
in veertig landen. En hebben we bijgedragen aan de
veroordeling van oorlogsmisdadigers.
In deze onzekere tijden weten we één ding zeker:
verontwaardiging is niet genoeg. Verandering komt pas als
we samen actievoeren tegen onrecht!!!
STICHTING MEERE ORGEL GROTE KERK EPE
Elke woensdag in juli en augustus om 12.00 uur wordt het
Meere-orgel in de Grote Kerk in Epe bespeeld door
organisten uit onze regio. De kerk is open vanaf 10.00 uur
en de toegang is vrij. De orgelbespelingen duren 30 min..

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

16 juli

Judith Kamphuis, Jeannet, Imitha Sneller en
Maureen Binnendijk
23 juli
Suzanne Kieskamp, Marisca Berghorst, Elise en
Susanne van Schoonhoven
30 juli
Jolien Sloog, Kirsten van Ee en Lisa van der
Vegt
06 aug. Jeannette Broekhuis, Froukje de Lange, Lynn
Kieskamp en Agnes Mateboer
13 aug. Mariët en Isa Knippenberg, Jeannet, Keisha en
Imitha Sneller
20 aug. Klazina Reurink, Bettine, Daan en Maureen
Binnendijk
27 aug. Dreesje Visser, Riet en Hanneke de Graaf en
Rianka Kiezebrink
03 sept. Diana Kamphuis, Jeannet Sneller, Dione Blok en
Isa Knippenberg
10 sept. Niels Reurink, Bianca Reurink, Sayenne
Brinkman en Lydia Nijhof

De redactie wenst iedereen
een goede vakantietijd
en behouden thuiskomst
Goede Herderklank

05 juli
12 juli
19 juli
26 juli
02 aug.

-

Roelie Muller
Theo van Spanje
Egbert Dijkgraaf
Mart Lookman
Lulof Dalhuisen

09 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.

-

Mario Telnekes
Jan van Garderen
Johan Smit
Herman Dalhuisen

4x Zomeravondzang, samenwerking Vaassen en Epe
In de zomervakantie organiseren we samen met de
evangelisatiecommissie in Vaassen om de 14 dagen een
zomeravondzang. Samen bekende geestelijke liederen
zingen op 4 woensdagavonden om 20.00 uur.
We beginnen op woensdag 12 juli om 20.00 uur in de
Dorpskerk in Vaassen en vervolgens om en om in de
Grote Kerk in Epe.
12 juli
26 juli
09 aug.
23 aug.

Dorpskerk Vaassen, organist Peter Witteveen
Grote Kerk Epe, organist Ane Mulder.
Dorpskerk Vaassen, organist Fred van den Berg
Grote Kerk Epe, organist Herman Dalhuisen en
bariton Zwier van der Weerd.

De toegang is vrij, aan het einde van de zangavond wordt
er een collecte gehouden. Van harte uitgenodigd allemaal!
namens de Stichting Meere Orgel,
Herman Dalhuisen en Ane Mulder
- 12 -
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Beste Ouders / Verzorgers,

juli 2017

Via deze brief nodigen we uw tiener uit voor het Tienerkamp van de Goede Herderkerk van 23 en 24 september
2017. Graag willen we met alle tieners van 12 t/m 15 jaar het seizoen openen en elkaar ontmoeten rond het
kampvuur. Ook zullen we samen de kerkdienst bezoeken van de Goede Herderkerk. We kunnen daarbij uw
tiener natuurlijk niet missen. Op pagina 14 kunt u uw kind aanmelden. De kosten zijn 5 euro per gezin (heeft u
meerdere kinderen die meegaan dan betaalt u dus slechts 1x 5 euro). Dit bedrag kan op het kamp worden
voldaan. We gaan kamperen bij de Familie van Ee. Het is handig als uw tiener een tent meeneemt of samen
met een andere tiener een tent regelt!
Verder heeft uw kind nodig:
Kleding en schoenen (die vies mogen worden)
Toiletspullen
Nachtkleding
Warme trui
Fiets met slot

-

Zaklamp
Luchtbed/slaapmat en slaapzak
Kopie van zorgverzekeringspasje
Jas (ook als het warm is)

We beginnen het kamp tijdens het Startweekend in de kerk met de barbecue. Als deze is afgelopen vertrekken
we naar de fam. Van Ee. Er zal een auto beschikbaar zijn om de kampeerspullen in te vervoeren. Het kamp zal
duren tot zondagmiddag ± 4.00 uur.

De strook op achterzijde uiterlijk 10 september inleveren in de daarvoor bestemde doos
in de hal van de Goede Herderkerk.
We hopen op een geweldig kamp en een geweldige opkomst!
Met vriendelijke groet,
Leiding ‘Follow Me’ en Leiding ‘Tienerdienst’
N.B. Er zullen tijdens het kamp voldoende leidinggevenden zijn. Deelname aan het kamp is op eigen risico.
Schade aan kampeerartikelen kan niet worden verhaald op leiding of op de kerk.

Goede Herderklank
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Uitnodiging Tienerkamp!
Beste Tiener,
Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar, dan nodigen we jou uit voor het
tienerkamp op 23 en 24 september.
Het wordt een supergaaf kamp. Eerst gaan we bij de kerk BBQ ‘en, daarna gaan
we onze tenten opzetten en een spel doen en als het weer meezit een gezellig
kampvuur aansteken!
Op zondag gaan we met elkaar naar de kerk. Daarna is er een maaltijd en tijd voor
sport en spel. Om 3 uur breken we de tenten weer af!
Jij komt natuurlijk ook! Geef de bijgevoegde brief aan je ouders, zodat hen het
formulier inleveren in de hal van de Goede Herderkerk.
Groeten!
Leidinggevenden Follow Me en Tienerdienst

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opgave formulier Tienerkamp Goede Herderkerk 23 en 24 september 2017
Naam Tiener:
Geboortedatum:
Telefoonnummer waarop u als ouders bereikbaar bent gedurende het kamp:
Telefoonnummer huisarts:
Telefoonnummer tandarts:
Medicijnen indien van toepassing:
Allergieën indien van toepassing:
Bijzonderheden die wij moeten weten over uw kind:
Nummer zorgverzekering (graag kopie pasje bijvoegen):
Tent beschikbaar? 0 Ja ….. persoons
0 Nee
Goede Herderklank
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AGENDA YOUTHFLASH MINI
Tienerdienst 10.00 uur zondag 6 aug. 2017 in Upstairs.
Tienerdienst 10.00 uur zondag 3 sept. 2017 in Upstairs.
Zondagsschool Goede Herderkerk 10.00 uur.
Zondagsschool Zuuk 10.00 uur.
Tienerkamp 23 en 24 sept. 2017

Het volgende nummer verschijnt:
7 september 2017
Kopij t/m 29 aug. 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:
12 oktober en 16 november 2017
Uiterste kopijdata: 3 okt. en 7 nov. 2017

