1. Grote Kerk Epe
De gemeente van de
GK is hervormd en
maakt deel uit van de
PKN. Ze is open en
oecumenisch van
karakter.
De kerk staat in het
midden van het centrum van Epe, ingang
Beekstraat 1A, 8162HA Epe.
Diensten op zondag, aanvang 10.00 uur.
Voor schriftlezingen wordt de voorkeur gegeven
aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook
andere vertalingen kunnen worden gebruikt.
Er wordt gezongen uit het NLB, liedboeken zijn
in de kerk aanwezig.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en er
is een kinderoppas.
Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw
gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie of thee elkaar te ontmoeten.
Voor meer informatie: www.grotekerkepe.nl

2. Goede Herderkerk

3. Regenboogkerk
De GHK maakt deel
uit van de PKN. Ze
is open en
confessioneel van
karakter. Adres:
Enkweg 2, 8162VW
Epe.

Diensten op zondag, aanvang 10.00 uur en
zondagavond om 19:00 uur op de 1e en 2e
zondag van maand- in de even maanden in de
GHK, in de oneven maanden in de RBK. Elke
derde zondag van de maand een avonddienst
om 19:00 uur in de GHK. In de maanden juli en
augustus zijn er geen avonddiensten.
Er wordt gezongen uit het NLB, liedboeken zijn
in de kerk aanwezig. Op zondagochtend is er
kinderoppas en kinderdienst voor kinderen van
4 t/m 12 jaar, Bij het begin en het einde van de
eredienst zijn de kinderen in de kerkzaal
aanwezig.
Na afloop van de morgendienst is er in het
kerkgebouw gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie of thee elkaar te
ontmoeten.
Voor meer informatie:
www.goedeherderkerkepe.nl

De gemeente van de RBK is
gereformeerd en maakt deel
uit van de PKN. De
verscheidenheid van beleving
vindt haar eenheid in het
geloof in Jezus onze Heer.
Adres: Beekstraat 33, 8162
HA Epe.
Diensten op zondagmorgen 09:30 uur (mei
t/m sept) en om 10.00 uur (okt. t/m april).
Zondagavond om 19:00 uur op de 1e en 2e
zondag van de maand- in de oneven
maanden in de RBK, in de even maanden in
de GHK.
In de maanden juli en augustus zijn er geen
avonddiensten.
In de ochtenddiensten wordt de liturgie met
behulp van een beamer geprojecteerd. In de
kerk zijn ook liedboeken (NLB) aanwezig.
Op zondagochtend is er oppas voor de
kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor de kinderen
vanaf 4 tot 12 jaar is er elke zondagochtend
een kinderdienst. Bij het begin en het einde
van de eredienst zijn de kinderen in de
kerkzaal aanwezig.
Na afloop van de
morgendienst is er in
het kerkgebouw
gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie of
thee elkaar te ontmoeten.
Voor meer informatie:
www.regenboogkerk.nl

4. H. Martinuskerk

5. Sionskerk
De Roomskatholieke geloofsgemeenschap
Heilige Martinus
Epe-Heerde maakt
deel uit van de HH.
Franciscus en

Claraparochie.
Per 29 juni 2014 is de H. Martinuskerk in Epe
gesloten.
Voor het bijwonen van vieringen kunt u terecht
in de H. Martinuskerk in Vaassen,
Deventerstraat 98, afwisselend op zaterdag
18.30 uur of zondag 10.00 uur. Ook zijn er
mogelijkheden om te kerken in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Apeldoorn, Stationsstraat 13,
op zaterdag om 16.30 uur en in de
Martinuskerk in Twello, Kerklaan 18, op
zondag om 10.00 uur.

De Sionskerk is
hervormd op
gereformeerde
grondslag en
maakt deel uit van
de PKN.
Adres: Asseltseweg 6, 8161 VV Epe.
Diensten op zondagmorgen om 09.30 uur en
zondagavond om 18.30 uur.
Er worden voornamelijk Psalmen gezongen in
de oude berijming.

De kerken in Epe presenteren zich in deze
folder.
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag
de eredienst in een van de kerken te
bezoeken.
In deze folder staan de kerken beschreven om
u een indruk te geven, welke kerk het beste
past bij uw manier van geloven. Het kan ook
verrassend zijn om juist eens op een andere
manier God en elkaar te ontmoeten.

Er is elke zondagmorgen kinderoppas voor
kinderen van 0 t/m 6 jaar, in een ruimte bij de
kerk.

De Grote Kerk

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er na de
dienst zondagsschool in de ruimtes bij de
kerk.

De Regenboogkerk

Voor meer informatie:

In de zomer is er geen zondagsschool.

www.franciscusenclara.com

Voor meer informatie: www.sionskerk.nl

De Goede Herderkerk

De geloofsgemeenschap
St.Martinus
De Sionskerk
Deze folder is een uitgave van de Raad van
Kerken Epe,
Voor meer informatie van de Raad van Kerken
Epe, zie;
www.raadvankerkenepe.nl
PKN = Protestantse Kerk in Nederland
NLB = Liedboek “Zingen en bidden in huis en
kerk”, 2013.
GK = Grote Kerk
GHK = Goede Herder Kerk
RBK = Regenboogkerk

