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In de goede volgorde graag!
Als ik dit schrijft, zijn we in de derde week van november. Om me heen is de wereld al in
grote verwarring. Eerst dacht ik nog dat het een foutje was, toen ik één verlichte kerstboom
spotte. Maar inmiddels schieten de verlichte kerstbomen als paddenstoelen om ons heen
de grond uit. Hoe vreemd, want Sint Nicolaas is nog niet gearriveerd. Ik heb het over die
goed ‘heilig’ man, naar wie vele Nederlandse kerken zijn vernoemd. De magistrale
Bovenkerk in Kampen heet de Nicolaaskerk, zo ook de grote Hervormde Kerk in Elburg en
natuurlijk de imposante Nicolaaskerk in Amsterdam. Niet zo gek, want al deze steden liggen
aan het water en de heilige Nicolaas was de beschermheer van de zeevarenden. 
 Het Sinterklaasfeest mogen we wat mij betreft in ere houden. De Bijbeltekst uit
Handelingen 20 vers 35 zegt niet voor niks: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ik kom
mensen tegen, die zeggen, ach dominee, wij doen er niet meer aan, aan Sinterklaas. Dan
vraag ik altijd: doet u eigenlijk nog wel wat aan elkaar dan? Het is armoede, als mensen niet
meer de moeite nemen om rond 5 december wat aandacht te hebben voor elkaar. Naar
elkaar omzien met een klein cadeautje, een aardige surprise of een aardig gedichtje. Het zit
hem niet in de waarde, maar in het gebaar en in de moeite die je doet. Hoe eenvoudig is
het, om invulling te geven aan die kostbare woorden uit Handelingen 20.

Ik kom ook mensen tegen die zeggen, dominee, wij geven elkaar liever iets met Kerst in
plaats van met Sinterklaas. Dat vinden we leuker. Nou, daar wordt mijn verwarring nog
groter van. Want met Kerst, dan geven wij elkaar geen cadeautjes. Met Kerst krijg je een
cadeau! Een geschenk uit de hemel. Daar moeten we zelf vooral niks aan toevoegen.

Ik merk in de wereld om me heen hoe de beide feesten door elkaar heen

open en het Kerstfeest het van Sint Nicolaas begint over te nemen. Dat is niet alleen door
de commerciële druk. Dat komt ook doordat mensen zich vaak te weinig afvragen, waar
deze beíde op christelijke waarden gebaseerde feesten eigenlijk voor staan. Vandaar mijn
pleidooi: vier de maand december in de goede volgorde! Want met Kerst geven we elkaar
geen cadeautjes, dan krijgen we een Cadeau met een hoofdletter. Want een kind is ons
geboren , een Zoon is ons gegeven en de Heerschappij rust op Zijn schouders en men
noemt Hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Jesaja 9 vers 5.
Hoe groot wil je het cadeau hebben!
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lPastoraat….
Het gezin van Henk Jan en Evelien Dalhuisen-Veldkamp en hun beide dochters
Thirza en Ilona is onlangs lid geworden van onze gemeente, nadat ze al langere
tijd de kerkdiensten in Vorchten bezochten. Zij wonen aan de Evergunnedijk
14a, 8181 SM in Heerde. Zeer recent heeft Evelien te horen gekregen, dat de
nare ziekte, waarvan ze twee jaar geleden genezen van leek te zijn, op een
ernstige manier is terug gekomen. Dat is een heftig bericht. Zeker voor dit
jonge gezin zelf.Er wordt nu een behandeltraject gestart, zoveel mogelijk met
dagopnames, omdat door de coronamaatregelen de bezoekmogelijkheden in
het ziekenhuis erg beperkt zijn. Uw meeleven met dit gezin, zo ervaren zij dat
zelf ook, is overweldigend. Ze zijn daar dankbaar voor. We mogen hen, maar
ook de ouders van Evelien en haar zus Erika met haar gezin, alle drie gezinnen
wonen daar bij elkaar aan de Evergunnedijk (en ze hebben het heel goed met
elkaar), we mogen hen met ons gebed omringen. Dat God kracht, troost en
licht zal schenken in donkere tijden.
Eeuwigheidszondag….
Op zondag 21 november werden in de gemeente de namen van de overleden
genoemd van het afgelopen jaar: Johannes Daalder, overleden op 4 december
2020 in de leeftijd van 79 jaar, Willy Dirkje Broekhuis-Dijkhof, op 22 december
2020 in de leeftijd van 72 jaar en Trijntje van Lohuizen-Harmsen op 23 februari
2021 in de leeftijd van 86 jaar. De drie betrokken families staken een
gedachteniskaars aan ter herinnering van de overledenen, die ze na afloop ook
mee naar huis namen. Ieder gemeentelid mocht een witte steen meenemen
vanuit de dienst. In de Joodse traditie worden bij een bezoek aan het kerkhof
geen bloemen, maar stenen bij de graven van de overledenen gelegd. De witte
steen herinnert ons ook aan de belofte van Jezus (Openbaringen 2 vers 17), dat
je eens aan het einde van je levensloop een witte steen zult ontvangen met
een naam daarop die niemand kent, behalve degene die hem krijgt.
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Het nieuwe kerkelijk jaar…..
begint dus met de eerste adventszondag. De
kinderen van de nevendienst volgen dit jaar het
Kerstproject van Kind op Zondag met als titel: het
plakboek van Lucas. Wat zou de profeet Lucas
allemaal in zijn plakboek hebben geplakt bij de
bijzondere verhalen die hij vertelt rond de
geboorte van Jezus. 



Kerst….
Als alles door kan gaan, zal muziekvereniging Vivo medewerking verlenen aan de ochtenddienst van
Eerste Kerstdag. De lezing komt die ochtend uit het bekende Lucas 2 (misschien doen we wel in het
dialect) en het thema is ‘Wat neem je mee?’ Ik laat die Veluwse dialectversie hieronder even volgen,
misschien aardig om alvast aan elkaar voor te lezen rond die tijd.
Lucas 2 vers 1 tot en met 19 (in het Veluws dialect)
1.En ’t gebeurn in die daegn, dat der ’n besluut ofkwamp van keizer
Augustus, dat alle bewoners van zien riek zich mossn laotn inschrievm.
2.Die eerste inschrieving vond plaessse toen Quirinius goeverneur
was aover Syrië.
3.En allemaole gungn ze op pad umme zich te laotn inschrievm; iederiene
naor de stad of ’t dârp van zien veurolders.
4.Zo trök Jozef weg uut Nazareth in Galilea naor Judea, de stad van
David, die Bethlehem heet, want hie was ’n ofstammeling uut ’t geslach,
’t koninkshuus van David
5.Daor leut e zich inschrievm met Maria waor hie met op trouwm
stond. Zie leup op ’t leste.
6.En ’t gebeurn toen ze daor waarn, dat ’t zo wied was met heur.
7.Zie beveult van ’n zeune, heur eerstn. En zie wikkeln um in doékn en
léé um in ’n voerbak, want der was veur eur gien plaesse in de
hârbârg.
8.In de umgeving daor waern hârders die ’s nachts in ’t veld de wach
heuln bie de schaopm.
9.Onverwachs was ter ’n engel van de Heer bie eur en stunn zie in ’n
hemels lich. Zie waern meraekels bange
10.Mâr de engel zèè; Wèès mâr niet bange, want kiek; ik heb goed
niejs veur uule, waor ’t hele volk bliej met zal wèèn:
11.Vandaege is uule redder geboorn, Christus de Heer, in de stad van
David.
12.En dit zal veur uule ’n anwiezing wèèn, ie zult ’t vindn in doekn
ewikkeld en ’t lig in ’n voerbak.
13.En op slag was daor bie de engel ’n hele koppel andere engeln: ‘n
hemels leger. Die preezn God en zèèdn:
14.Ëre an God in de hoogstn hemel en vrèè op aarde veur alle
mèènsn waor hie ’n welbehaagn in hef.
15.Toen de engeln weerumme waern naor de hemel zèèdn de hârders
teegn mekaere: “Kom lao’w nao Bethlehem gaon, kiekn wat der gebeurd
is; wat de Here ons hef laotn weetn.
16.En zie gongn der op ’n draf op of en tröffm Maria, Jozef en ‘t kiend
die in de voerbak lag.
17.Toen ze ‘m ezèèn haddn, verteldn zie alles wat ze aover dât kiend
eheurd haddn.
18.En iederiene die ’t heurdn, verwondern zich, mâr Maria nam dat
allemaole goed in zich op en dach ter aover nao.
19.En de hârders gungn terugge en preezn God veur alles wat zie
eheurd en ezeen haddn; net zoas ’t eur verteld was.
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Met de zoekersgroep…….
zijn we vanaf de herfstvakantie een aantal keren op zondagmiddag bij elkaar geweest
in de Verbinding. We behandelden bijzondere vragen, door de jongeren zelf
opgeworpen, zoals:
·      Bewijs maar eens dat God bestaat! 
·      Komen niet alle wereldgodsdiensten op het zelfde neer? 
·      Waarom zijn er eigenlijk zoveel verschillende kerken? 
·      Waarom is de kerk soms zo ouderwets?

We hadden echt boeiende discussies met elkaar. Soms dacht ik wel eens, oh, dat zou
voor ouderen ook nog wel eens interessant zijn om hierover met elkaar in gesprek te
gaan. Als daar behoefte aan is, dan hoor ik dat graag. Dan organiseren we volgend
seizoen wel wat. Met een aantal jongeren gaan we in januari verder als
belijdenisgroep, daarover meer in het volgende kerkblad.

Tot slot…..
Wilt u in deze donker maanden graag bezoek?
Dat kan! Bel of app of mail of spreek me gewoon aan, dan maken we een afspraak.
Een gezegende decembermaand gewenst, ook namens Jenny,
Ds. Hans van Ark

Vanuit de kerkenraad
- De hoge coronabesmettingen maken het noodzakelijk dat we als kerkenraad
besluiten nemen over het organiseren van de diensten. Het advies is om de
anderhalve meter te handhaven op plekken waar geen QR code gecheckt wordt. Dat
betekent voor Vorchten dat we weer teruggaan naar maximaal 30/35 personen per
dienst. We hebben daarom de keuze gemaakt om voor een aantal speciale
gelegenheden (eeuwigheidszondag, de gemeenteavond en de Kerstdiensten) bij 
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uitzondering toch QR codes te checken omdat we in dat geval alle zitplekken kunnen
benutten. (situatie 16 november).

Kerkrentmeesters 
-Er is een gesprek met de KKG geweest over de pachtgronden. Er komt dit jaar voor drie
percelen erfpacht vrij (dit is voor 26 jaar). Aan de betreffende boeren is voorgesteld de
erfpacht te verlengen onder bepaalde voorwaarden:. Twee van de drie boeren hebben dit
aangenomen, het derde perceel wordt daarom onder dezelfde voorwaarden aangeboden ter
inschrijving. Gunning is voorbehouden aan de kerkenraad. 
In het gesprek met de KKG is ook gesproken over extra criteria bij pachtcontracten zoals
biodiversiteit, biologisch boeren, bredere groenstroken etc. De kerkenraad wil hierin graag
positief ondersteunen en een bijdrage leveren voor ‘anders boeren’ wanneer subsidies
hiervoor onvoldoende blijken te zijn.
- Vanaf januari 2022 gaat de kerkenraad werken met de nieuwe online omgeving Office 365.
Hiervoor zal door Adri Veldwijk een interne workshop worden gegeven aan de
kerkenraadsleden.
Predikant
- Ds. van Ark is nu bijna een jaar in Vorchten, tijdens de vergadering van januari zal er een
jaargesprek gevoerd worden om het afgelopen jaar te evalueren.
-Iedereen die een kennismakingsbezoek op prijs stelde heeft inmiddels op bezoek van ds. van
Ark gehad. Een bezoek aanvragen kan altijd, een telefoontje is genoeg. Voor contact of bezoek
kan ook altijd de wijkouderling benaderd worden.
Pastoraat
-Er zijn Bijbels in Gewone Taal aangeschaft voor de Follow Me groep, de Bijbels liggen in de
kast in de Verbinding en zijn natuurlijk ook voor andere doelen te gebruiken
- Voor het al aangekondigde Kerstconcert op 19 december kunnen tickets besteld worden, zie
elders in dit kerkblad
Diaconie
-Jessica en Machiel uit Zuid-Afrika vragen gebed voor verlenging van hun visum

Verslag gemeenteavond
Vanaf 19.00 was er inloop in de Verbinding met koffie en de mogelijkheid tot het inzien van de
jaarcijfers, waarna we met elkaar de kerk in gingen.
Emiel is onze gastheer en opent met gebed. Hans doet hierna de opening vanuit Spr.3:6 ‘Ken
Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken’ en zijn blog ‘de katte van Salomo’. Alle
wijsheid begint bij het kennen van God, het omgaan met God. Als we dichtbij God leven zal zijn
kennis op ons overgaan en worden we zo wijs als ‘de katte van Salomo’. 
Kerkrentmeesters: Wim geeft uitleg over de jaarcijfers en doet melding van de op handen
zijnde restauratie.
Diaconie: Bert is afwezig, Hein laat de cijfers zien en stelt dat men contact met Bert op kan
nemen als er vragen zijn.
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Adri vertelt nog een keertje hoe het geven met de Givt-app werkt, we kijken nog een keer naar
het instructiefilmpje en oefenen met elkaar het geven met de app.
Pastoraat: Marina brengt de activiteitenlijst weer onder de aandacht en gemeenteleden
worden opgeroepen om zelf activiteiten in te brengen. Er zijn twee concrete vragen: wie wil
gastheer/gastvrouw zijn en op zondagmorgen bij de deur staan om iedereen welkom te
heten?
- Adri, Hein en Ton geven zich op . Ton met de kanttekening dat hij wel invaller wil zijn voor het
geval er een keer niemand is.
- Het volgende onderwerp is het stemmen over de aanvang van de kerkdiensten. Opties: in de
zomer (van mei tot oktober) bij goed weer buiten dienst houden om 9.30 en in de winter om
9.30 binnen of in de zomer buiten om 10.00 uur. Ook andere opties zijn denkbaar, zoals altijd
om 10.00 uur. Hierop kan gereageerd worden tot januari 2022, daarna zal de kerkenraad
hierover een besluit nemen.
Avondmaal:
Al geruime tijd klinken vanuit de gemeente stemmen om ons te bezinnen op zowel de vorm
waarop we avondmaal vieren alsook op de vraag wie aan het avondmaal mogen gaan. Hans
neemt ons in een aantal stappen mee in wat de kerkorde hierover zegt (kerkenraden zijn vrij
om hierover te besluiten nadat zij de gemeente hierin gehoord hebben) en laat vervolgens de
Bijbel aan het woord over de instelling en achtergrond van het avondmaal. 
Als reactie op de twee bovengenoemde punten kwam in de eerste plaats naar voren dat we
graag als gemeente in één grote kring het avondmaal vieren en dat het jammer is om dit in
meerdere groepen te doen. Wat betreft het tweede punt ‘ wie mag aan het avondmaal gaan’
werden er twee opties genoemd: Houden zoals het is, avondmaal alleen voor belijdende leden
of de open uitnodiging: Iedereen die Jezus Christus liefheeft en belijdt als Heer en Heiland
mag aangaan. Door alle aanwezigen werd gekozen voor de laatste optie. Wie niet aanwezig
was maar toch wil reageren op deze punten kan dit alsnog kenbaar maken bij de kerkenraad.

Afsluiting: zingen lied 247 ‘Blijf bij mij Heer’ 

Kerstconcert 19 december gaat niet door
Zoals eerder aangekondigd zou er op 19
december een Kerstconcert gehouden
worden in Vorchten. Een concert met vooral
Nederlandstalige liedjes, gezongen door
singer/songwriter Delise die zichzelf muzikaal
begeleid. Dit concert is niet zomaar een
mooie avond om in Kerstsfeer te komen
maar een concert met als doel aandacht te
vragen voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Wil je luisteren naar Delise kijk
en luister naar het lied ‘Kleine dingen’
https://youtu.be/U1QerEMWPQA
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De jeugd van de Follow Me groep gaat de nacht van 18 op 19 december in een tentje slapen om
te voelen wat het is om geen warm bed te hebben in een koude nacht. Ze laten zich hiervoor
sponsoren dus iedereen kan zijn/haar steentje bijdragen. Ook bent u/ben jij ’s avonds welkom bij
het kampvuur om de nacht niet te lang te laten worden voor de jeugd..

Loting uitgifte in erfpacht
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vorchten biedt per 1 januari
2022 door loting onder doopleden en lidmaten in erfpacht voor 26 jaar aan:
een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie M, nummer 845, groot
6.52.50 ha. Dit perceel is gelegen aan de Ziebroekseweg te Vorchten.

De koopsom bedraagt € 10.000,-- per ha., zijnde totaal C 65.250,-. De aanvangscanon is
vastgesteld op € 1.000,-- per ha. per jaar, zijnde totaal € 6.525,-- per jaar.
De gunning wordt voorbehouden aan de Hervormde Gemeente te Vorchten.
inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen,
Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mailadres
r.radstake@kkgkka.nl

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag 14 januari 2022 te zijn ingeleverd bij ons
kantoor. Opening van de enveloppen vindt plaats op dinsdag 18 januari 2022. Iedere inschrijver
ontvangt daarna schriftelijk bericht.
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesters kantoor ten dienste van de
Protestantse Werk
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Follow Me groep  
Tijdens de eerste Follow Me avond
werden de jongeren uitgedaagd om
zichzelf te tekenen als boom of plant met
daarbij de vraag: hoe sta jij in het leven
en wie of wat heb je nodig om te
groeien? 
Noortje: de regen is voor de minder
leuke dingen en de zon, vlinders en
bloemen voor de leuke dingen, maar de
minder leuke dingen en de leuke heb je
nodig en de wortels heb ik getekend
omdat ik stevig in het leven sta.
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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 John van den Assen of
Johan Vorderman. 
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 Oppasrooster 
DECEMBER                                      JANUARI 
5      Karlijn       - Laura                    2 Gerdien -Anne R 
12    Gera         - Céline
19    Henriet     - Elise
25    Nicolette  - Anne R
26    Driesje      - Sarah
                           
Schoonmaakrooster
Week 48 13-18 dec. De kerk Gera, Lieneke, Ina Marina
Week  50 27-31 dec. De Verbinding Dinie, Merry, Diane

Koffie drinken na de dienst   
Op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
In verband met de 1.5 meter regel 
geen koffiedrinken na de dienst.                           
                      
Agenda            
Tot en met 19 december is de Verbinding van 17.00 uur tot 5.00 uur gesloten 
ivm de Coronamaatregel.  
 7 december 19.30 uur  Kerkenraadsvergadering (online)
 9 december   9.30 uur  vrouwengroep Zus en Zo
13 december 19.00 uur  Catechese 12-16
20 december  19.00 uur Catechese 12-16
20 december 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde 
23 december 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest (onder voorbehoud) 
 3 januari       19.00 uur Catechese 12-16
 6 januari         9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo 
10 januari      20.00 uur Hoop Paul Plug locatie: Boerbrink Veessen 

Kindernevendienst start zondags gelijk in de Verbinding!!!!!!!!!! 
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 27 december inleveren bij Johan Vorderman 
E-mail: j66vor@gmail.com

December 2021 - Het Vorchter Kerkblad

mailto:j66vor@gmail.com


Kerstkaartenactie Woord en Daad 
Graag bezorgen we als Stichting Woord en Daad ook dit jaar weer uw kerstkaarten in Heerde, Veessen,
Vorchten en Wapenveld. Voor 60 cent per kaart. 
Juist nu, omdat het zo waardevol is om kaarten te versturen en om zo naar elkaar om te zien!

Hoe kunt u meedoen? 
1.    U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een plastic zak. 
2.    U doet het bezorggeld, 60 cent per kaart, in een envelop en plakt die dicht.
3.    De plastic zak met daarin de kaarten en de envelop knoopt u goed dicht. 
4.    U kunt deze vanaf 7 december inleveren bij: 
-Plus Supermarkt, Brandstraat 1, Heerde
-Boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36b, Wapenveld
Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m dinsdagmorgen 14 december (uiterlijk 12 uur).
Voor de tweede (laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m dinsdagmorgen 21 december (uiterlijk
12 uur). 

Helaas liggen veel andere acties stil voor Woord en Daad, waardoor er minder inkomsten zijn. Het geld is
echter juist hard nodig. Giften zijn van harte welkom en kunnen overgemaakt worden op NL61 RABO 0326
5818 55.

Wij hopen dat u ons helpt van deze actie een succes te maken, 
comité Woord en Daad Heerde/Wapenveld

Amnesty Heerde bestaat 40 jaar en vraagt uw medewerking
Amnesty Heerde organiseert op 10 december- de internationale dag van de Rechten van de Mens- een
schrijfactie in restaurant de Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde. Er worden op die dag wereldwijd miljoenen
brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden
omdat ze opkomen voor hun rechten of hun geloof. 
Burgemeester Wiggers komt op 10 december om 14.00 uur de eerste brief tekenen. Vanaf 14.00 uur is
iedereen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn en om zelf één of meer brieven te schrijven of te
ondertekenen, dit kan tot 16.30 uur. Ook kunnen er schrijfpakketjes (met daarin 10 voorbeeldbrieven en
schrijfpapier) opgehaald worden. Als u bekend bent bij Amnesty Heerde en thuis al een schrijfpakket heeft
ontvangen, kunt u de geschreven brieven op 10 december bij ons brengen in de Spikke. Of kijk op onze
website waar er inleveradressen zijn.
Wij vieren tevens ons 40-jarig bestaan en hebben een traktatie voor iedere bezoeker. Oud-werkgroepleden
worden uitgenodigd en er is gelegenheid foto's van het werk van Amnesty Heerde door de jaren heen te zien.
Heeft u thuis geen schrijfpakket ontvangen en wilt u wel graag meedoen en van te voren vast de brieven
schrijven, dan kunt u een schrijfpakket aanvragen door een email te sturen naar: amnestyheerde@gmail.com
met als onderwerp “aanvraag brieven” en in de mail graag uw naam en adres.
 De aangevraagde schrijfpakketjes worden dan bij u thuis bezorgd. 
Verdere info over de werkgroep Amnesty Heerde is te vinden op de website: www.inheerde.nl/amnesty
Dus vier en schrijf met ons mee! Iedereen is van harte welkom op vrijdag 10 december van 14.00 uur tot
16.30 uur in De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde. 
Denkt u eraan om de corona QR-code mee te nemen? We nemen de corona-maatregelen die genomen
moeten worden in acht.

Een hartelijke groet, 
Amnesty werkgroep Heerde
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