Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.
Locatie kerkdiensten:
Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst
Koster: A. van Essen, tel. 06-50220771
Website: www.hhgemst-epe.nl
Predikant: Ds. D.C. de Pater
Adres: Vaassenseweg 14, 8166 AV Emst
Telefoon: 0318-575746
Email: dcdepater@outlook.com
Scriba: diaken M. Beeke
Eperweg 29, 8162 RZ Epe
Tel. 0578-612285
E-mail: scriba@hhgemst-epe.nl
Secretaris kerkvoogdij: M. Schouten
Ds. Van Rhijnstraat 20, 8166 AM Emst
Te.: 06-81680422
E-mail: kerkvoogdij@hhgemst-epe.nl
Collectebonnen bestellen:
Kerkvoogd P.H. Hooimeijer, tel. 0578-618993
Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0152 6333 59
t.n.v. Kerkvoogdij HHG Emst-Epe o.v.v. adres, naam en bestelling
Cd’s bestellen/afhalen: fam.M. Schouten, tel. 0578-701025
E-mail: Schouten93@outlook.com
Bankrekeningnummer: diaconie HHG Emst-Epe e.o. (o.a. Cd’s)
NL12 RABO 0152 6361 29
Bankrekeningnummer: kerkvoogdij HHG Emst-Epe e.o.
NL15 RABO 0152 6333 59

Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente
Zondag 25 september 2022
09.30 uur: kand. G.J. Veldhuis (Kampen)
18.30 uur: kand. W. Kos (Huizen)
Voorzang
V.m.: Ps. 134 : 3
N.m.: Ps. 91 : 1
Collecte
Aanstaande zondag zijn er drie collecten. De eerste collecte is voor de diaconie en bestemd
voor St. Bijbelse Hulpverlening China. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en de derde
collecte is bestemd voor rente en aflossing van de kerk.
Alle collecten in uw milddadigheid aanbevolen.
Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de
gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:
Diaconie
NL12 RABO 0152 6361 29
Zendingsbusje NL12 RABO 0152 6361 29
Kerkvoogdij
NL15 RABO 0152 6333 59
Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor kiezen

om het geld per periode over te maken.)
Kinderoppas
Zondagmorgen passen Jacomine Blom, Lenie Roersen, Wilke van Eek en Myrthe Mol
(reserve John Aalbers) op de kleine kinderen van de gemeente. 's Avonds is er geen oppas.
Hartelijk dank voor jullie inzet
Kerkbode
De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar kerkbode@hhgemst-epe.nl
uiterlijk tot zaterdagavond 24 september 2022.

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Mevrouw van Zanten, Alb. Schweitzerlaan 53, 8162 DT Epe heeft veel last van de opgelopen
corona naast de gezondheidszorgen die zij al heeft.
Zondag is voorbede gedaan voor mevrouw v.d. Hoek, Brakerweg 6, 8161 RN Epe. Een
chemokuur is ingezet. Het is de vraag wat deze zal uitwerken. De spanning en zorgen voor de
toekomst zijn groot. In deze moeilijke omstandigheden kan des te meer worden gezien hoe
waardevol het is als we onze hulp mogen zoeken bij de Heere en Zijn Woord. Zo mogen we
van Asaf leren vanuit Psalm 77: ‘Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij
zal het oor tot mij neigen.’
Geboren
Op vrijdag 16 september 2022 is bij de familie Mol-Rietman, Ledderweg 41, 8161 SZ Epe
een dochter en zusje geboren. Haar namen zijn Gerielynn Julia en de roepnaam is Julia. We
mogen hen van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter en de Heere danken voor dit
wonder uit Gods hand. Zo mocht David de HEERE daarvoor loven (Psalm 139): ‘ik loof U,
omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw
werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.’ We wensen de ouders de wijsheid toe om hun
kinderen daarin te onderwijzen. We zijn daartoe vanuit onszelf onbekwaam. Wie dat verstaat,
krijgt de HEERE nodig in onze gebeden. En we mogen weten dat Hij een hoorder der
gebeden is.
Voorlezen op de maandagmorgen
's Maandag zal er tussen 11.00 en 12.00 uur worden voorgelezen via de kerktelefoon voor
gemeenteleden en andere belangstellenden uit het boek “Boven de Starren’.
Boven de Starren. . .Op jonge leeftijd verliest Marlies Munters haar moeder. Door een
zigeunervrouw, die zelf kinderloos is, wordt ze meegelokt. Na een gelukkige jeugd bij de
zigeuners volgt een ongelukkig huwelijk. Als Marlies sterft, is haar zoon Andreko zestien jaar.
Aan haar sterfbed belooft hij zijn zusje Carola te gaan zoeken. Uit angst dat haar man het
meisje zou vermoorden, had Marlies haar verkocht... Na veel wedervaardigheden wordt
Andreko predikant in Wansbergen. Onder moeilijke omstandigheden-het is oorlog-moet hij
daar zijn werk doen. Uiteindelijk breekt de bevrijding aan, maar dan is er veel gebeurd!
Ina Altelaar, Adri Logtenberg en Aletta Schouten
Bedankt
Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor alle vormen van felicitaties en goede wensen naar
aanleiding van mijn 43e verjaardag! Het is zeer gewaardeerd! In het bijzonder wil ik hier het

initiatief van Jizry Coes noemen. Hij liet afgelopen zondagmorgen de gemeente mij toezingen
Psalm 134:3. We hopen van harte dat het neerdalen van Gods zegen op mijn persoon en
bediening mag leiden tot zegen voor de gemeente en zo tot lofprijzing en eer van de Naam
van de Heere. Hartelijk dank!
Jullie predikant, D.C. de Pater
VERENIGINGEN
JV 16+ 'Bij de Bron'
Ha jongelui, we hebben een mooie en gezellige startzaterdag met elkaar gehad. De eerste
verenigingsavond is op vrijdag 30 september. We willen dan met elkaar nadenken over
‘Israël’. Dit om ons meer bewust te maken van het volk Israël en Gods handelen met dit
volk. Natuurlijk komen er ook andere onderwerpen op de avonden aan de orde.
De actie die we dit seizoen willen houden heeft ook te maken met Israël en is voor Messias
belijdende Joodse jongeren die in het leger moeten dienen. Zij staan vaak alleen en hebben het
hard nodig om hiervoor toegerust te worden om de Heere Jezus te (blijven) belijden. Op de
verenigingsavond hoor je hier meer over.
Er zal uiteraard ook voldoende tijd zijn voor gezelligheid! Ben je 16 jaar of ouder… Hartelijk
welkom, we vinden het leuk als je komt!
Vrouwenvereniging 'Ruth'
Op donderdag 29 september hopen we weer bij elkaar te komen voor Bijbelstudie 2. Het heet
‘Jozef verkocht’ en in Genesis 37 staat deze geschiedenis in de Bijbel. Aletta en Williëtte
zullen de vragenbespreking doen en Adrie zorgt voor het gedicht en iets bij de koffie.
We mochten op de eerste avond een mooi aantal vrouwen ontmoeten die voor het eerst
kwamen of na lange tijd weer. Het was goed om met elkaar over verschillende tere
onderwerpen te spreken n.a.v. het gezin waarin Jozef opgroeide.
Om 20:00 uur beginnen we de avond en rond 21:45 uur willen we afsluiten.
Alle vrouwen van de gemeente hartelijk welkom!

DIACONIE
Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'
'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door
eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een
ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door
vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst
probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig
hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer
(0571-292797) benaderen.
TEN SLOTTE
Voor aankomende zondag wensen we u een gezegende dag toe, waarin Gods Woord open mag
gaan voor onze harten en onze harten voor Gods Woord.
Een hartelijke groet uit de pastorie,
D.C. de Pater v.d.m.

