
Programma  
Avonden met Zin en Kleur 
2022-2023.   

 
De Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de 
Grote Kerk organiseren in het seizoen 2022/2023 voor het 
eerst een serie lezingen over interessante thema’s die steeds 
een relatie hebben met religie en maatschappij onder het 
motto “Avonden met Zin en Kleur” 
Met deze nieuwe opzet hopen we niet alleen interessante en 
plezierige momenten mee te mogen maken, maar ook te 
ontdekken dat de kerken meer met elkaar gemeen hebben 
dan dat er verschillen zijn en dat zij de maatschappij iets te 
bieden hebben. 
Bovendien zijn deze activiteiten interessant voor iedereen die 
belangstelling heeft voor religie. En wie heeft dat niet?  
U bent dus van harte welkom om de poort naar een andere 
wereld te passeren. 



Donderdag 22 september 2022, Grote Kerk. 
Vertelconcert:  “Lechajim, op het leven!” 
door Trio Wilde Eend 

 
Het trio - ook bekend onder de Jiddische naam Vilde Katshke - 
brengt een frisse mix van Joodse muziek en verhalen. 
Vandaag brengen ze een programma over Joodse feesten 
zoals Pesach, Poerim, Soekot en Chanoeka. Het glas wordt 
geheven en een uitbundig “Lechajim” klinkt om het leven te 
vieren. Het zijn in alle opzichten feestelijke volksverhalen vol 
wijsheid en humor. Met bijpassende feestmuziek worden 
deze verhalen tot leven gewekt. Een feestelijke en leerzame 
start van de reeks “Avonden met zin en kleur”.  

 



Donderdag 27 oktober, van der Hulstlocatie 
Lezing: Zielzorg in de 21e eeuw 
door Ds. Almatine Leene 
 

Almatine Leene was vorig jaar de 
Theoloog des vaderlands. 
Daarvoor was zij predikant in Zuid-
Afrika. 
 
Het zijn van dominee is niet alleen een 
beroep maar ook een roeping met de 
uitdaging om voor de mensen het leven 

van alledag te duiden met gedachten die het materiële 
overstijgen.  
 
Dit betekent dat je je als zielzorger ook moet aanpassen aan 
de cultuur waarin je leeft. Dat is in Nederland heel anders dan 
in Zuid Afrika.  
Waarin zitten nu die verschillen en overeenkomsten en wat 
betekent dit voor de wijze waarop je aan je werk als 
vertegenwoordiger van je Kerk inhoud geeft? 
 

 



Woensdag 16 november 2022, Regenboogkerk 
Lezing: We zijn in staat om te vergeven. 

 Vanuit Palestijns perspectief. 
door Nabil Sahhar 

  
Nabil Sahhar is geboren in Jeruzalem, als Palestijns Christen 
met een Grieks-orthodoxe achtergrond,  gevlucht via 
Griekenland, Engeland en tenslotte als een “ontheemde  
Olijfboom”, opnieuw geworteld in Den Ham.  
Hij neemt ons mee op zijn indrukwekkende levensreis. 
In zijn jeugd heeft hij de gespannen verhouding tussen Israël 
en het Palestijnse volk aan den lijve ondervonden. Toch blijft 
hij opmerkelijk mild in zijn oordeel. 
Nabil begeleidt nu leerlingen op het ROC Landstede in Zwolle 
en is voorzitter van de Stichting Vrede voor Palestina. Hij 
spant zich al 30 jaar in om de dialoog tussen beide bevolkings-
groepen gaande te houden, zowel ter plekke als in Nederland. 

 

 
 



Dinsdag 14 februari 2023, van der Hulstlocatie 
Lezing: Engelen, vroeger en nu 
Door dr. Harm Goris 

 
Engelen zijn vandaag de dag  erg in. We komen ze overal 
tegen: in films, boeken en op placemats. Maar in de kerk 
horen we er nog maar weinig over, behalve in de 
kerstverhalen. De Bijbel spreekt op meer manieren over 
engelen en later heeft de vroege kerk er een heel systeem 
van gemaakt met negen engelenkoren: van de hoogste 
serafijnen en cherubijnen tot de laagste bewaarengelen. Wat 
kunnen wij daar vandaag nog mee? Zullen we de engelen bij 
het huisvuil van het geloof zetten of kunnen ze nog steeds 
een betekenis hebben zowel voor ons nadenken over God als 
voor onze geloofsbeleving? In deze lezing geeft Harm Goris,  
geboren Epenaar en verbonden aan de  theologische faculteit 
van Universiteit Tilburg, een kort overzicht van de geschiede-
nis van engelen in de Bijbel en de kerkgeschiedenis en be-
spreekt hun mogelijke relevantie voor de hedendaagse 
theologie en spiritualiteit. 

 



 
 

Donderdag 23 maart 2023, in de Antenne bij de Regenboogkerk 
Lezing: De Beschermheiligen van Epe, Vaassen en Oene 
door Mr. Theo Somsen  

 
Omstreeks het jaar 800 nestelde het christendom zich ook in 
het gebied van de huidige gemeente Epe. Met als gevolg dat 
er drie kleine, houten kerkjes werden gebouwd in zowel  Epe, 
Vaassen als  Oene. Deze kerken werden later vervangen door 
stenen kerken. Zoals toentertijd gebruikelijk, werd ieder van 
deze kerken gewijd aan een heilige en onder hun 
bescherming  geplaatst.  
Aan welke zgn. patroonheiligen? En, wat hebben zij ons te 
bieden? In woord en beeld gaan wij vanavond op zoek! 
Het Martinusgilde uit Epe zal ook een bijdrage leveren aan 
deze avond.  
 

 



Woensdag 26 april, Regenboogkerk 
Lezing: Hoop en de grote crisis 
door Paul van Tongeren 

 
 Paul van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek en is 
sinds vorig jaar de Denker des Vaderlands. 
Nu wij de ene crisis na de andere meemaken, zoals de 
coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis, stelt 
hij de vraag: Hoe houden wij het uit onder die 
omstandigheden? 
In een crisis heb je niets aan optimisme. Maar hoe dan wel? 
Hij biedt ons deze avond enkele handreikingen. 
Het begint ermee de ernst van de situatie te beseffen, 
maar dan niet in wanhoop te blijven steken. 

 



De avonden vinden plaats op de volgende drie locaties: 
--De Grote Kerk, Beekstraat 1A, Epe 
--Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe 
--Van der Hulstlocatie, W.G. van der Hulststraat 1 , Epe 
 
De avonden starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 
19.00 uur. 
 
Er wordt voor de avonden geen toegang gevraagd. 
Om de avonden ook volgend jaar weer te kunnen 
organiseren vragen we een vrijwillige bijdrage.  
 
    
 
 
 
 


