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De Pauw
De dubbelheid van deze wereld zit me dwars. De gruwelijke beelden vanuit de Oekraïne, de
complete verwoesting van steden, miljoenen vrouwen en kinderen op de vlucht, is dit
‘beschaafd’ 2022? Aan de andere kant lacht het voorjaar ons tegemoet, de zon krijgt de
overhand, de natuur kondigt de nieuwe lente aan en ondanks alle ellende in de grote
wereld om ons heen wordt het gewoon Pasen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Denk aan een pauw.
Als je de pauw van de voorkant ziet, heeft hij prachtig mooie veren. Als de pauw zijn staart
opzet, is het een lust voor het oog. Wat heeft God zo’n pauw mooi gemaakt! Maar hebt u
een pauw wel eens in de kont gekeken? Diezelfde pauw wel eens van de achterkant gezien?
Hoe lelijk ‘t-ie-dan is? Bruine veren, vieze achterkant. Toch is het één en dezelfde pauw. Zijn
mooie voorkant en zijn lelijke achterkant. Die pauw heeft maar één Schepper. God heeft
die pauw geschapen, zijn voorkant én zijn achterkant
God schiep niet alleen de pauw, God schiep deze hele wereld. Met zijn voorkant en zijn
achterkant. Ook in uw en mijn leven. De mooie en de moeilijke kanten. Goed bestaat niet
zonder slecht. Mooi bestaat niet zonder lelijk. Zo zit deze wereld in elkaar.
We zijn hier nog niet in het paradijs. Het kwaad is hier in alle soorten en maten.
Palmpasen is feestelijke intocht en tegelijkertijd het begin van het einde. Heden Hosanna,
morgen kruisigt Hem.
Pasen is kruis, graf en dood, maar ook opstanding en nieuw leven. Ook hier geldt, het één
bestaat niet zonder ander.
Dat is geloven: aan de ene kant je hart en je ogen open houden voor de pijn en de
lijdensweg, die mensen in deze wereld moeten gaan. Maar er niet in blijven hangen, er niet
aan ten ondergaan. Want die andere kant mag je
ook zien: een nieuwe toekomst, die heeft God ons heeft
beloofd met de Opstanding van Jezus zelf. En mocht je
dat soms even kwijt raken, denk dan aan de pauw.

Afscheid Henry Bredenhoff
Na veertien jaar trouwe dienst neemt kerkrentmeester Henry Bredenhoff afscheid van de
kerk van Vorchten. Hij heeft in die jaren het nodige langs zien komen. Alhoewel Henry niet
graag op de voorgrond staat, willen we hier toch gepaste aandacht aan schenken en dat
gebeurt tijdens de ochtenddienst van zondag 3 april. Na afloop is er gelegenheid tot koffie
en theedrinken en kunt u Henri dan ook persoonlijk bedanken. Inmiddels loopt de
procedure voor de invulling van deze vacature en we hopen, dat deze spoedig vervuld kan
worden. De ambtsdragers staan ‘ten dienste’ van de kerk en zijn ‘in dienst’ van Gods
koninkrijk (net als wij allemaal overigens). Ik hoop dan zelf voor te gaan.
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Open Deur Dienst Palmpasen
De tweede Open Deur Dienst van dit seizoen staat gepland op zondagmiddag 10 april om
16.30 uur. We verwelkomen dan kinderkoor de Herghezangertjes uit Heerde. Henk van der
Maten is de dirigent en hij zal ook de begeleiding verzorgen. Het thema is Palmpasen! Aan de
hand van de palmpasenstok leg ik uit, waar Pasen eigenlijk over gaat.
Het was mooi om te zien dat de vorige keer enkele gemeenteleden ook bewust iemand
hadden meegenomen, die anders niet zo vaak in de kerk komt. Dat is nou ook precies de
bedoeling van die Open Deur Diensten. De deur staat gastvrij open voor mensen die door
welke omstandigheid dan ook misschien niet meer zo bij de kerk betrokken zijn. Maar tja, dan
moet er wel iemand zijn natuurlijk, die ze hartelijk uitnodigt. Dat is wat de ‘eigen’
gemeenteleden mogen en kunnen doen. Wij staan
samen voor een gastvrije kerk. Voorafgaand aan de
dienst er koffie/thee en limonade ter verwelkoming. Ik
hoop zelf in deze dienst voor te gaan.

Ouderenmiddag
Op dinsdagmiddag 12 april hoop ik dan (eindelijk) voor het eerst aanwezig te kunnen zijn bij de
ouderenmiddag in de Verbinding. We vieren met elkaar Pasen. We zingen ervan en vertellen er
over. Fijn om u te kunnen ontmoeten. Mocht u iemand anders mee willen nemen of bent u
geen lid van de kerk, de deur staat altijd open voor iedereen, komt u ook? Laat het dan even
weten van te voren.
De Stille Week
Op alle! avonden in de week voorafgaand aan Pasen bent u van harte uitgenodigd naar de kerk
van Vorchten te komen om ons samen voor te bereiden op het belangrijkste feest van het
Christendom: Pasen.
Elke avond om 19.00 uur is er een korte bijeenkomst van maximaal een half uur met een lied,
een tekst, een gebed en enkele woorden ter overdenking. Even los komen van de hectiek van
alle dag.
Ook op Goede Vrijdag 15 april komen we samen tijdens de Avondmaalsviering. Dat geldt ook
voor de Stille Zaterdag 16 april, dan is er een stiltewandeling die start bij Villa Bakhuis, IJsseldijk
3.Op Paasmorgen is er om 8.30 uur een Paasjubel buiten bij de Verbinding.
Tijdens deze bijeenkomsten denken we na over de Kruiswoorden van Jezus. De Kruiswoorden
zijn de woorden, die Jezus volgens de vier evangelisten gesproken heeft aan het Kruis van
Golgotha. Vanaf Zondag 10 april Palmpasen gerekend, betekent dit, dat we elkaar dus acht
dagen achter elkaar in de Kerk mogen ontmoeten. Dat doen we niet vanwege de gezelligheid,
maar om daarmee het belang van Pasen te onderstrepen.
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Maandag 11 april Marina de Velde (inclusief catechesegroep en belijdeniscatechesanten):
Vader, Kruiswoord 1: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.
Dinsdag 12 april, Johan Vorderman (inclusief kerkenraad)
Kruiswoord 2: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
Woensdag 13 april, Adri Veldwijk
Kruiswoord 3: Dat is uw zoon en dat is je moeder.
Donderdag 14 april, Hans van Ark
Kruiswoord 4: Eli, Eli, lema sabachtani? of Eloï, Eloï, lema sabachtani?
Vrijdag 15 april, Hans van Ark, Viering Heilig Avondmaal
Kruiswoord5: Ik heb dorst.
Zaterdag 16 april, Geertje Plug, Stiltewandeling, start bij Villa Bakhuis
Kruiswoord 6: Het is volbracht.
Zondag eerste Paasdag 17 april, 8.30 uur Paasjubel
Kruiswoord 7 Vader, in uw handen leg ik mijn geest.
Paasjubel
Eerste Paasdag starten we al om 8.30 uur buiten bij de Verbinding. Samen met Herman
Colijn (trompet) en Johan Smit (orgel) zingen we een paar bekende paasliederen en
luisteren naar het laatste Kruiswoord. Hoe mooi om zo samen Pasen echt open te zingen!
U hoeft thuis niet eerst te ontbijten, want aansluitend is er voor iedereen een informeel
eenvoudig, maar vooral gezellig Paasontbijt.
Paasmorgendienst
Om 9.30 uur zetten we de lofzang dan in de kerk voort met de Paasdienst. Aan de orde is
dan het laatste thema van het project, waar de kinderen zeven weken mee bezig zijn
geweest: Hopeloos of hoopvol. Niemand heeft met eigen ogen gezien, dat Jezus opstond
uit de dood. Tot ze Hem ontmoeten! Tot God hun laat zien dat Hij het echt is, Jezus leeft!
Gods belofte is zichtbaar geworden! Dan stroomt de hoop hun harten binnen! De toekomst
is niet hope-loos! De toekomst is hoopvol, want Jezus maakt het verschil!
Paasbelijdenisdienst met Living Letters
Eerste Paasdag ’s middags om 15.00 uur hopen Ilona Dalhuisen en Ashley Dijkhof in een
bijzondere dienst in de kerk van Vorchten belijdenis van hun geloof te doen. In verband
met de ziekte van moeder Evelien Dalhuisen is er -in nauw overleg met de kerkenraad- voor
gekozen om deze bijzondere dienst op verzoek van de families nu met Pasen te laten
plaatsvinden. Samen met ouderling Marina de Velde en mijzelf zelf bereiden Ilona en Ashley
deze dienst voor. Ze hebben de liederen in overleg met hun ouders uitgezocht en ook de
belijdenisteksten voorbereid, die zij ter gelegenheid van hun belijdenis zullen uitspreken. Ze
zijn zich er goed van bewust, dat belijdenis doen geen eindpunt is, maar eerder een halte
op de geloofsweg, die je als mens aflegt. Dat vergt een leven lang geloofsverdieping en
studie. Beiden
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hebben aangegeven de komende jaren ook serieus onder andere via de catechese hun
geloof verder te willen verdiepen. We verheugen ons op deze dienst, waarvoor ook de
gemeenteleden van harte zijn uitgenodigd.
Met Pinksteren zal er opnieuw een belijdenisdienst zijn, dan met de groep die op dit moment
het belijdenistraject volgt.
Pastoraat
Dhr. Bruggert (Marledijk 31a) is in verband met afnemende gezondheid verhuisd naar
Rehoboth in Wapenveld. Wij wensen hem en mijn vrouw veel sterkte toe bij deze moeilijke
stap.
Ik wens u alleen een goede voorbereiding op Pasen en een gezegend Paasfeest toe, ook
namens Jenny, ds. Hans van Ark
Stiltewandeling – 16 april
Wil je eens op een heel andere manier bezig zijn met het lijden en sterven van Jezus, doe dan
mee aan de stiltewandeling op stille zaterdag 16 april. De wandeling duurt van 19.00 uur tot
ongeveer 20.30 uur. Deelnemers verzamelen om 18.50 uur bij de parkeerplaats achter Villa
Bakhuis (IJsseldijk 3, start van het klompenpad). Van daar wandelen we in stilte naar een punt
waar we op een bijzondere manier kunnen beseffen dat Jezus zijn leven gaf voor ons. We
laten de stilte van het graf op ons inwerken. We wandelen ook in stilte weer terug naar het
beginpunt. In totaal lopen we ongeveer 7 kilometer. Aanmelden is niet nodig. Vragen? Neem
contact op met Geertje Plug, geertjeplug@solcon.nl
Gastvrouw/gastheer bij de ingang van de kerk
Vanaf 10 april zal er elke zondagochtend een gastvrouw/gastheer bij de hoofdingang van de
kerk staan om gemeenteleden en gasten welkom te heten. We hebben hier een aantal keren
met elkaar over gesproken en nu zal het er dan van komen! Voor ons in Vorchten is dit nieuw
maar bij veel andere kerken is het al jarenlang een goede gewoonte om op deze manier
ontvangen te worden op zondagmorgen.
Er zijn nu tien mensen die zich hiervoor opgegeven hebben maar ik hoop dat de groep nog
wat groter wordt. Aanmelden hiervoor kan bij Marina de Velde.
Na de zomer zullen we met elkaar evalueren hoe dit ervaren wordt, we besluiten dan of en
hoe we verder gaan.
Vanuit de Kerkenraad:
Kerkrentmeesters
Archief: De archiefkasten in de consistorie staan vol met documentatie van vele jaren, de
kerkrentmeesters hebben contact gehad met het streekarchief in Epe. Het streekarchief biedt
de mogelijkheid het archief over te nemen.
Pachtcontracten: de fam. Spruit heeft het nieuwe pachtcontract ondertekend voor 26 jaar,
de andere twee contracten zijn verlengd.
Kerkblad: Het kerkblad komt nu telkens uit na de eerste zondag van de maand, vanaf mei
gaan we proberen het blad eerder te maken zodat iedereen het voor de eerste zondag van
de nieuwe maand in huis heeft.
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Diaconie
Fam. Jafed: de zorgen rondom dit gezin blijven, er is nog steeds geen verblijfsvergunning en de
situatie blijft onzeker. Laten we, ook nu andere vluchtelingen meer op de voorgrond staan, dit gezin
niet vergeten in tijd, aandacht en gebeden!
Oekraïne: via GIVT is al veel binnen gekomen. De diaconie sluit ook graag aan bij initiatieven die via
de Vorchter dorp-app gedeeld worden.
Pastoraat en predikant
Paaskaars: in juli hebben we hierover gesproken en besloten dat we met Pasen een nieuwe
Paaskaars zouden kopen. Deze zal op eerste Paasdag voor het eerst aangestoken worden.
Open deur diensten: zondag 6 maart was de eerste keer. Dit zijn erediensten waarbij ook
ambtsdragers aanwezig zijn, in principe zijn dit degenen die ook ’s morgens dienst hebben. Verder
moet overlegd worden met de vrijwilligers uit de Verbinding omdat deze ook ’s middags open is.
Thema Verslaving september 2022: De gemeente Heerde wil hier in September aandacht aan
geven. Deze vraag is ook naar de kerken gekomen. Wordt vervolgd.
Paasjubel: Op eerste Paasdag willen beginnen we met een Paasjubel: samen zingen tot eer van de
opgestane Heer. Meer hierover elders in dit blad.
Relatie ethiek: Al eerder hebben we gemeld dat de Kerkenraad zich hierover zou buigen. De
Kerkenraad heeft een dag gepland en Nynke Dijkstra (als deskundige op dit gebied) hiervoor
uitgenodigd. Tijdens de volgende gemeenteavond (dit najaar) willen we hier graag met elkaar over in
gesprek gaan.
Belijdenis: Dit jaar zijn er zelfs twee belijdenisdiensten. Op 1ste Paasdag is hiervoor een speciale
middagdienst (zie uitnodiging in dit kerkblad) en op 1ste Pinksterdag zullen de overige
catechisanten die daar voor kiezen belijdenis doen. Op zaterdag 28 mei gaat deze groep in gesprek
met Hans van Ark, aan het eind van de middag sluit de kerkenraad hierbij aan.
Overige groep: Er is een groep catechisanten die begin dit jaar heeft aangegeven nog geen
belijdenis te willen doen maar liever nog met elkaar in gesprek te gaan over geloofszaken. Zij zullen
zelf data plannen en onderwerpen aandragen hiervoor.
Kamp voor de jeugd: Het nachtje in de tent tijdens de vluchtelingenactie kon niet doorgaan, het
zou leuk zijn om wel iets te doen met de jeugd. Marina heeft de jongeren gevraagd mee te gaan
naar Opwekking.
Stille week: Het voorstel is om tijdens deze week elke avond kort samen te komen als gemeente.
Meer hierover elders in dit blad.
Tijdens de vergadering in maart is ook het eerste jaargesprek met Ds. Hans van Ark geweest.
Tijdens dit gesprek konden zowel de kerkenraadsleden als de voorganger aangeven hoe de
samenwerking wordt ervaren, wat er goed gaat en wat er beter kan. Er is van beide kanten
waardering uitgesproken over de samenwerking en we willen graag de komende jaren met elkaar
verder, in principe voor een periode van vijf jaar vanaf de aanstelling van Hans van Ark in december
2020.Wel blijft de mogelijkheid van beide kanten bestaan om de samenwerking met een
opzegtermijn van drie maanden te beëindigen. Dit heeft te maken met de getermineerde
aanstelling als gevolg van de financiële situatie van de gemeente. We hopen natuurlijk geen gebruik
te hoeven maken van deze mogelijkheid!
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Uitnodiging
Ashley Dijkhof en Ilona Dalhuizen doen op 17 april
2022, 1e paasdag
Openbare Belijdenis van het Geloof in de Johanneskerk,
Kerkweg 17 te Vorchten.
Wij zouden het op prijs stellen als u hierbij aanwezig
kunt zijn.
Aanvang van de dienst is 15.00 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen
een kop koffie/thee te drinken in De Verbinding.
Graag tot dan!
Mocht u bij deze dienst aanwezig willen zijn, bent u van harte welkom!
Graag ontvangen wij dan van u een berichtje op tel nr: 0624709946
Collecte diaconie
10 april Paas Challenge
17 april Agapé
Collecte Oekraïne
De collecte voor Oekraïne heeft opgebracht € 1340,De diaconie heeft er een rond bedrag van gemaakt
nl.€ 1500,- . De kerkrentmeesters hebben dit verhoogd
naar € 2500,Namens de diaconie Driesje Wonink
Luiers en wasmiddel
Gemeenteleden bedankt voor de spullen voor de vluchtelingen
uit Oekraïne. Er zijn inmiddels al mensen aangekomen op Groot Stokkert.
Er kan nog steeds wasmiddelen en luiers worden gebracht bij Hein Vels of Driesje Wonink.
Donatie Pelgrimage
11 Maart een groep van 11 wandelaars uit Wijhe/Olst mogen ontvangen in MFC. Ze maakten een
pelgrimstocht naar de overkant.
Het was een prettige ontmoeting waarbij de kerk werd bekeken en is er iets verteld over de
geschiedenis. Een aantal van hen hebben verbindingen met Vorchten (oudtantes) en met de fam.
Van Marle.
Als dank hebben we € 25 contant ontvangen.
Namens kerkrentmeester Adri Veldwijk
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Kerkarchief
De kerkenraad heeft besloten om het archief onder te brengen bij het streekarchief Epe-HeerdeHattem. Gerrit Kouwenhoven (uit Veessen) is de streekarchivaris. Er moeten formeel nog een paar
zaken geregeld worden voordat het archief daar heen gaat. Het archief blijft eigendom van de
kerk (het is een uitleen overeenkomst) en wordt door het streekarchief veilig, beschermd en
geconditioneerd opgeslagen zodat het archief heel lang goed bewaard blijft. Tegelijkertijd zal het
archief toegankelijk zijn voor bezoekers (streekarchief zit in gemeentekantoor Epe) en op de
website zal de inhoud worden gepubliceerd conform de privacywetgeving. In het volgende
kerkblad meer info hierover.
Oproep: mocht iemand nog (oude) documenten thuis hebben die bij de kerk behoren, of over de
kerk gaan, dan willen we die graag meenemen in het archief. Bel met Adri Veldwijk op 0653 502
803 en dan komt hij deze documenten bij u ophalen. Adri is tevens benieuwd naar de verhalen
achter deze documenten.
De kerkrentmeesters
(Herhaling oproep)Vacature TV-team
Nu de kerkdiensten veelal online zijn, maken wij volop gebruik van de nieuwe audio en
videoapparatuur om de diensten bij iedereen in de huiskamer te krijgen.
Lijkt het je ook leuk om ‘achter de knoppen’ te zitten en de kerkdienst te live streamen? Dan is er
goed nieuws! Wij zoeken nog iemand die ons team wil versterken voor het uitzenden van de
kerkdiensten.
Heb je affiniteit met het maken van een PowerPoint en vind je het leuk om met camera’s een
mooie livestream op te zetten, laat het ons weten. Je kunt altijd eens meekijken achter de
schermen om een idee te krijgen wat het inhoudt.
Het TV team, Germa, Theo, Richard, Jeroen
Voor meer info: 06-36229728 (Jeroen)

Met twee vaste en één verplaatsbare camera`s er een mooie dienst van maken
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Paasviering
Op dinsdagmiddag 12 april nodigen wij u uit voor de Paasviering van de gemeente. Na twee jaar
waarin dit niet mogelijk was mogen we het nu weer organiseren. Aanvang: 14.30 uur, inloop vanaf
14.00 uur.
Wij hopen op u komst, zodat wij er samen een fijne middag van
mogen maken.
Wilt u voor 10 april uw komst doorgeven aan:
Gerrieke van Noorel, tel: 0578- 631644
Hartelijke groet van de activiteitencommissie kerk Vorchten.

De handen van de Hovenier
Het zijn de handen van de Hovenier,
die zorgen dat alles weer gaat bloeien.
In de levenstuin van ons bestaan.
Is Hij liefdevol aan het snoeien.
Hij haalt het dorre hout weer weg.
Zo ontspruiten nieuwe loten.
Soms worden bomen opnieuw geënt,
om jonge aanwas te kunnen poten.
Het snoeien kan soms pijnlijk zijn,
waardoor er tranen zullen vloeien.
Die tranen droogt Hijzelf weer af.
Zodat nieuwe vruchten groeien.
Ook het onkruid uit onze levenstuin,
wil Hij met liefdevolle handen wieden.
Dan zal de schone levensgrond,
weer nieuwe kansen bieden
Zo gaat de hemelse Hovenier,

liefdevol door de tuin van ons leven.
De levenslente breekt weer ruim baan.
Nieuwe loten kunnen vruchten geven.
De levenstuin komt opnieuw tot bloei.
Knoppen ontbotten, zaden ontkiemen.
Het leven krijgt weer kleur en geur,
door handen vol met striemen.
Dat zijn de handen van de Hovenier.
Ze geven weer kracht om te leven.
De bloemen staan weelderig in bloei.
Onze levenstuin kan weer wasdom geven.
Bloeiende heesters, borders vol kleur.
Sieren de levenstuin van ons bestaan.
Knoppen ontspruiten rijk is de geur.
Een eeuwig leven breekt ruim baan.
Tiny van der Linde-Altena
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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 Marten van Oorspronk
(verhuur activiteiten en privé verhuur) of Johan Vorderman (kerkelijke activiteiten).
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Oppasrooster
APRIL
3
Karlijn
10
Henriet
17
Gerdien
24
Gerrieke
MEI
1

- Marina B
- Anne R

Hanneke

- Sarah

Schoonmaakrooster
Week 14 4-9 april
De Verbinding Dinie, Merry en Diane
Week 16 18-23 april De kerk Hettie, Petra en Gerdien
Koffie drinken na de dienst
Op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
1 mei fam. P. van Dijk en fam. H. Schouten
5 juni fam. J. Wonink en fam. T. van de Berg
Agenda
3 april11.00 uur Belijdeniscatechese
4 april 19.00 uur Catechese 12-16
11 april 19.00 uur Stille week project
20.00 uur Belijdenis catechese
12 april 14.00 uur Paasmiddag
19.00 uur Stille week project
Aansluitend Kerkenraadsvergadering
13 april 19.00 uur Stille week project
14 april 19.00 uur Stille week project
15 april 19.30 uur Stille week project met avondmaal (Goede Vrijdag)
16 april 19.00 uur Stilte wandeling Start Villa Bakhuis IJsseldijk 3
17 april 8.30 uur Paasjubel met ontbijt
Kerkdiensten
03-04-2022
10-04-2022
10-04-2022
15-04-2021
17-04-2022
17-04-2022
24-04-2022
01-05-2022

09:30
09:30
16:30
19.30
09:30
15.00
09:30
19:30

ds. J.P. van Ark
ds. P. Plug
Veessen
ds. J.P. van Ark
opendeurdienst
ds. J.P. van Ark
Goede Vrijdag
ds. J.P. van Ark
Pasen
ds. J.P. van Ark
Belijdenisdienst
ds. A. Groeneveld Lunteren
ds. C. van Dam
Ermelo
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Radio 794
03-04-22
10-04-22
17-04-22
24-04-22
01-05-22

Vrije evangelische gemeente
Vrijzinnigen Heerde e.o.
Gereformeerde kerk Heerde
Hervormde gemeente Veessen
De Brug Wapenveld

Br. R. Dragstra
10:00u
dhr. M. Kruimer
10:00u
ds
09:30u
ds
09:30u
ds. K.F. Dwarshuis 09:30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk20 april inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com
COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark
06-21879108
Kerkrentmeesters:
Henry Bredenhoff
038 4477930
Wim van de Weg
0578691032
Adri Veldwijk
06-53502803
Diakenen:
Hein Vels
0384470061
Bert Draaijer
06-24145890
Driesje Wonink
06-45671064
Ouderlingen:
Scriba: Emiel Weeda 06-38315672

hansvanark@planet.nl

scriba@kerkvorchten.nl
Ouderling: Heerde-Epe-Oene-Zwolle
Ouderling: Vorchten
Ouderling: Marle-Wapenveld

Johan Vorderman
06-12098831
Marina de Velde
0578631216
Koster:
Ton van de Vosse
0578631316
Organist:
Albert Dijkslag
0578631205
Ledenadministratie:
Theo van de Berg
06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit
06-82659093
Johan Vorderman
06-12098831
j66vor@gmail.com
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk
06-51632526
Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL04RABO0326501401
Diaconie
NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk 06-22653934
Reserveren algemene activiteiten en privé
Johan Vorderman
06-12098831
Reserveren kerkelijke activiteiten
Diensten zijn online te volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1599-Johannes-de-Doper-kerk
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