April 2021
27e jaargang nr. 4

HET
VORCHTER
KERKBLAD
l

.k
w
w
w

.n
n
e
t
ch
r
o
v
erk

Beloken Pasen
De zondag na Pasen –dit jaar dus zondag 11 april- wordt in de kerkelijke traditie wel de zondag Beloken
Pasen genoemd. Het is de zondag waarop de loken (oud-Hollands woord voor luiken) van Pasen weer dicht
gaan. De grote christelijke feesten duren in de traditie altijd acht dagen. Ze worden pas op de zondag
volgend op de feestdag zelf afgesloten. De viering van het Kerstfeest wordt afgesloten rond Driekoningen.
We lezen dan vaak de het verhaal over de wijzen uit het Oosten. De viering van Pinksteren wordt een
zondag later afgesloten met de zondag Drie-eenheid. Dan denken we na over het verband tussen Vader,
Zoon en Heilige Geest. En zo wordt de viering van het Paasfeest dus afgesloten op de volgende zondag
Beloken Pasen.
Met Pasen gaan de luiken van de kerk wagenwijd open. Het mag uitgejubeld worden, in de kerken en op de
straten: De Heer is waarlijk opgestaan! Het feest van de vernieuwing van de mens door de opstanding van
Jezus Christus. De luiken mogen open!
Vroeger gebeurde dat in deze streken ook letterlijk. Pasen valt in het voorjaar en juist in deze periode
gingen in de boerderijen en de huizen de luiken dan letterlijk open. Immers, de grote voorjaarsschoonmaak
stond voor de deur. Doet u dat trouwens nog? De grote voorjaarschoonmaak? Met zo’n theedoek om het
hoofd gebonden met een enorme strik erin en dan al het meubilair naar buiten? En dan met de ragebol in
de hand soppen en boenen, totdat het hele huis naar groene zeep ruikt? Ik beken u maar eerlijk, ik ben al
meer dan veertig jaar met een vrouw getrouwd, die er niet van houdt. Ze heeft haar hele leven nog nooit de
grote schoonmaak gedaan. Wij verhuizen gewoon zo nu en dan en vliegen alle stofwolken vanzelf weer weg.
Toch heeft schoonmaak houden wel degelijk met Pasen te maken. Pasen betekent, dat je juist in je eigen
leven grote schoonmaak mag houden. Dus ieder jaar rond Pasen nog eens eerlijk bij jezelf te rade gaan, wat
is van waarde in mijn leven, waar kan ik eigenlijk wel zonder, waar had ik allang afscheid van moeten nemen
en laat ik dat dit jaar met Pasen dan ook eindelijk eens doen. Voor alles was er mis zit in ons leven, gaf Jezus
Zijn leven voor ons. Grote schoonmaak in ons hart is nodig, om plaats te kunnen maken voor de volkomen
verzoening van alles wat er mis gaat in ons leven, in onze kerk, in deze wereld, verzoening door Jezus
Christus zelf.
Geprezen zij die Heer
Hij geeft ons het leven
schoon en zuiver weer!
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Over de oude man, het kind en de ezel
Een oude man, een kind en een ezel lopen samen door de woestijn. De oude man zit op de ezel, het kind
loopt er naast. De mensen zeggen: het is toch een schande, dat die oude
man dat kind laat lopen en zelf op de ezel gaat zitten. Dan gaat het kind
op de ezel zitten, de oude man loopt er nu sjokkend naast. De mensen
zeggen: het is toch een schande, zo’n jong kind met jonge gezonde
benen op zo’n ezel en die arme oude man moet ernaast lopen. Dus
besluiten de oude man en het kind samen op de ezel te gaan zitten. De
mensen zeggen: het is een schande, die arme ezel, twee mensen
erboven op, zielig beest. Dan besluiten de oude man en het kind gewoon
naast de ezel te gaan lopen om zo hun tocht door de woestijn voort te
zetten. De mensen zien hen lopen en zeggen, dat is dom, hebben ze een
ezel, gaan er niet eens op zitten.........
Het is zoals het bijbelboek Spreuken (hoofdstuk 10 vers 19) zegt:
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt, is verstandig.
De kerkdiensten
Wat waren we graag op eerste Paasdag weer gestart met fysieke kerkdiensten. Het had zo mooi buiten
gekund en dan misschien een uurtje later, zodat het iets minder koud is. Helaas boden de maatregelen van
de overheid er geen ruimte voor. De Heer heeft ons verstand en verantwoordelijkheidsbesef gegeven om
onszelf en de ander niet in gevaar te brengen. We hopen als de vaccinatiegraad verder gevorderd is, weer
open te kunnen gaan. Gelukkig worden ondertussen de voorzieningen in de Johannes de Doper kerk wel
gemoderniseerd, zodat een nog betere digitale weergave voor de kijkers thuis mogelijk wordt. Daar wordt
nu door een bedrijf met de hulp van onze vrijwilligers hard aan gewerkt. Ik hoop na de diensten op Goede
Vrijdag en Eerste Paasdag op zondag 18 april weer in Vorchten voor te gaan.
Wij leven mee …………
Met Wim en Willemien van de Weg (Gagelkampweg 10,8181 SR Heerde) . Wim verblijft al een aantal weken
in de Isalaklinieken ( V 4.2 kamer 145) in verband met een bacterie in zijn bloed, die weer bedreigend kan
zijn voor zijn hart. Pas als de bacterie onder controle is, kan er door de hartspecialisten verder gewerkt
worden. Ook voor zijn vrouw Willemien is dit geen makkelijke tijd. Ik beveel hen beide in uw gebed aan.
Laten we hopen dat Pasen perspectief zal brengen.
Dat geldt ook voor Christine Rietberg (Weerdhofweg 2, 8198 KS in Marle), zij knapt nog niks op en heeft veel
uithoudingvermogen nodig!
Ondertussen vorder ik gestaag met mijn bezoekronde. Wat een mooie ontmoetingen allemaal. Ik beperk me
nog steeds tot één bezoek per dag zolang de coronabeperkingen voortduren, maar al met al komen we ook
zo al een heel eind. Ouderling Marina de Velde is er maar druk mee, om alle afspraken in te plannen,
geweldig dat zij dit wil doen.
Gift
Onderweg mocht ik een gift van 50 euro in ontvangst nemen ter bestemming voor de kerk. Hartelijk dank
namens de gemeente!
Hartelijke groeten, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark
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IK LEEF
Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.
Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.
Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.
Ik leef...
Tekst: Peter Dijkstra, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
Paas Challenge

De kerk in Vorchten organiseert op 1e en 2e Paasdag de PaasChallenge! Dit is een wandelspeurtocht
waarbij je op verschillende posten via QR-codes een spel speelt met opdrachten en puzzels. Gemaakt
voor jongeren, maar ook geschikt voor gezinnen met oudere kids en voor tieners. Helemaal
coronaproof, want ieder kiest zijn eigen tijd, je houdt afstand en alles is ‘contactloos’. Wil je meedoen,
vorm dan een team als huishouden of met maximaal twee mensen uit verschillende huishoudens. De
speurtocht is beschikbaar van zondag 4 april 10.30 uur tot maandag 5 april 20.00 uur. De start is bij
de voordeur van de Verbinding. Daar vind je in een bak de verdere instructies, de route en de eerste
QR-code. Je hebt een telefoon nodig met internet en QR-scanner en een pen of potlood. Wil je
meedoen, dan graag een reactie op dit bericht. Dan zorgen wij voor voldoende materialen. We
wensen jullie veel plezier met de PaasChallenge!
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Nieuwe website www.kerkvorchten.nl
Momenteel is er beperkte informatie te vinden op de website. Dit komt omdat er gewerkt wordt aan een
nieuwe website. De verwachting is dat half april de site weer actueel is.
Diaconie collecten
11-04-2021- Zuid-Afrika
18-04-2021- Agapè
Oproep voor kerkenraadsleden
Wat is het fijn om weer een vaste predikant in ons midden te hebben. Maar wat zou het mooi zijn om de kr
ook weer voltallig te krijgen. Net als bij de kerk rentmeesters, is er bij ons als diaconie ook een vacature
vrij...Weet u iemand of misschien heeft u het zelf op uw hart om deze taak te vervullen ..Hebt u vragen , laat
het dan aan de diaconie weten.
Bert Draaijer en Hein Vels
‘Maatje’ worden voor Rosan
De meesten van jullie kennen Rosan de Velde. Als het een beetje kan is ze aanwezig bij alle gezellige,
gezamenlijke activiteiten in en rondom de kerk. Sinds september 2019 woont ze in Broekland waar ze een
eigen appartement heeft op locatie ‘de Ark’ van stichting Ygdrasil. Ze krijgt daar alle verzorging die ze nodig
heeft maar er is niet altijd ruimte om activiteiten met haar te doen, vandaar deze oproep. Wie van jullie zou
het leuk vinden om regelmatig (bijv. om de week een middag) iets met Rosan te ondernemen? We denken
dan aan samen fietsen, een bezoekje brengen aan de bibliotheek, samen koken of iets creatiefs doen,
natuurlijk in overleg met haar. Mocht je ‘maatje’ willen worden voor Rosan, neem dan contact op met
haarzelf (06 31515270) of met Marina de Velde (06 45628883). Alvast bedankt!
Vacaturebank activiteiten
Wil je een bepaalde activiteit (helpen) organiseren laat het weten aan één van de kerkenraadsleden of bij de
persoon die op de lijst staat. De lijst zal telkens aangepast worden zodat er bekend wordt als een activiteit
georganiseerd gaat worden, wanneer en door wie. Ook is het belangrijk dat bij het gebruik van de
Verbinding deze tijdig gereserveerd dient te worden bij John van den Assem of Johan Vorderman. Wel zullen
bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden moeten worden.
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Oppasrooster
Doordat er geen kerkdiensten zijn, is dit momenteel niet van toepassing.
Schoonmaakrooster
Week : De Verbinding: Als er weer activiteiten gaan plaatsvinden, Dinie, Marry en Diane
Week 16: 18-24 april, de kerk: Hettie, Petra, Gerdien
Koffie drinken na de dienst
In verband met de Coronaregels zal er de komende tijd geen koffiedrinken na de
dienst zijn.
Agenda
Op dit moment zijn er geen activiteiten in de Verbinding door de Corona maatregelen. Catechese gebeurd
online en zodra er weer activiteiten mogelijk zijn dan melden we dat bij de mededelingen voorafgaand aan
de kerkdienst en zullen het melden in de groepsapp Kerk Vorchten.
4 april
9. 30 uur Kerkdienst ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
4 en 5 april PaasChallenge, zie artikel kerkblad.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 30 april inleveren bij Johan Vorderman. E-mail: j66vor@gmail.com
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