
H E T
VO RCH T E R
K E R K B L A D

 

28e jaargang nr. 12

www.kerkvorchten.nl

December 2022

1



Sinterklaas en Kerst

December is de maand zowel van Sinterklaas als ook van Kerst. Veel mensen denken, dat die
feesten bar weinig met elkaar te maken hebben. Maar niks is minder waar.
 Beide feesten hebben immers een puur christelijke achtergrond. Van Sint (dat woord betekent
zoveel als heilig, denk maar aan het Engelse Saint) Nikolaas is bekend, dat hij ooit de bisschop van
Myra was. Een sociale man, die veel om arme mensen gaf. Dat hij een christelijke bisschop was,
kun je bijvoorbeeld nog steeds zien aan het kruis op de mijter op z’n hoofd.
 Hij staat ook bekend als de beschermheilige van de 
zeevarenden. Om die reden zijn ook hier in deze 
regio een aantal kerken naar hem genoemd: de grote
 kerk in Elburg en ook de Bovenkerk in Kampen 
heetten eigenlijk de Nicolaaskerk. Elburg en Kampen
lagen immers oorspronkelijk aan de Zuiderzee en 
beide steden hadden een eigen haven met schepen 
en zeevarenden. Vandaar dat de kerken in de plaats 
ook de Nicolaaskerk heten. Tot op de dag wordt de 
geboortedag van deze bijzondere man gevierd op 5 
december. Een dag waarop we met een knipoog naar 
elkaar mogen omkijken. Soms hoor ik mensen zeggen,
 sinterklaas, wij hebben geen kinderen meer, dus daar
 doen we niet meer aan. Jammer denk ik dan altijd, 
want je kunt toch ook gewoon om elkaar geven en 
elkaar eens verrassen, dat is christelijk geloof in de 
dagelijkse praktijk gebracht.
Daarna komt kerst. Kerst is natuurlijk een feest van een andere orde. We vieren de geboortedag
van Jezus Christus. Maar veel mensen hebben van Kerst alsnog een soort sinterklaasfeest gemaakt,
ze leggen pakjes onder de bomen en kopen luxe cadeaus voor elkaar. Ik gun natuurlijk iedereen
het beste, daar niet van, maar er is wel echt één essentieel verschil tussen Sinterklaas en Kerst.
Met Sinterklaas geven we elkaar cadeaus, met Kerst krijgen we een cadeau! Een geschenk
uit de hemel. En die twee moet je niet door elkaar halen. Dat goddelijke geschenk uit de hemel in
de geboorte van Jezus, de zoon van God. Ik wens u een inspirerende decembermaand toe!

Geboorte van Indy
Een tweede dochter in het gezin van Stephan en Danielle Vels, zij wonen aan de Pandersakker 12,
8162 XJ in Epe. Wat mooi dat jullie gezin zich zo verder uitbreidt. Stephan is de zoon van Hein en
Jannie Vels en Danielle komt oorspronkelijk uit Kamperveen. Zij voelen zich betrokken bij onze
kerkgemeenschap en zusje Sanne vindt het er ook helemaal geweldig. Ik wens jullie toe dat je Gods
liefde mag doorgeven aan jullie dochter in de opvoeding. Ook de grootouders natuurlijk van harte
gefeliciteerd!
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Geboorte van Gijs
Gerben en Krista van Werven zijn de trotse ouders geworden van Gijs (Losweg 2, 8193KC
Vorchten). Ik vind het machtig mooi. Nadat ik eerder betrokken mocht zijn bij hun
huwelijksinzegening onder de rode beuken aan de Losweg en hun belijdenis tijdens Pinksteren dit
jaar, nu deze kroon op hun huwelijk. Van harte gefeliciteerd, dat geldt ook voor de beide opa’s en
oma’s en Gods zegen toegewenst.

Eeuwigheidszondag
Op zondag 20 november waren we in de kerk van Vorchten om de overleden gemeenteleden van
het afgelopen jaar te herdenken. Hun namen werden genoemd en een gedachteniskaars werd
aangestoken. Daarna mocht iedereen naar voren komen om een kaarsje aan te steken, we dragen
immers allemaal gemis aan dierbaren met ons mee. Het was bijzonder, het was passend, het was
gewoon goed. Na afloop van de dienst kregen iedereen een glazen waxinelichtjeshouder mee met
daarop de tekst van de zondag gegraveerd: in Zijn liefde zal Hij zwijgen (Sefanja 3). Eerlijk gezegd
miste ik nog wel wat mensen die er eigenlijk altijd wel zijn. Misschien dacht u, deze dienst is niet
voor ons, maar het is juist ook voor u ! Een volgend keer iederéén van harte welkom dus.

Zondag 4 december
‘Het gaat goed komen!’ is de titel van het project wat de kindernevendienst voor de Adventsperiode
heeft uitgezocht uit de methode Vertel het maar. Deze tweede adventszondag lezen we uit Lucas
1:26-38, Maria wordt opgeschrikt uit haar toekomstplannen, nu ze weet dat ze zwanger is en gaat
te rade bij tante Elizabeth. Ik vind het waardevol, om in de ‘grote mensen kerk’ de verhaallijn uit de
kindernevendienst te volgen, zodat u er thuis nog eens over na kunt praten.

Op dinsdagmiddag 20 december hoop ik velen van u te ontmoeten tijdens de Kerstmiddag in de
Verbinding. U hoeft niet oud of zielig te zijn, deze middag is bedoeld voor iedereen die in deze
maand wel wat inspiratie en gezelligheid kan gebruiken. We zullen zingen en het geboorteverhaal
van Jezus lezen en ik zal er zeker ook nog iets over uitleggen. Hulde aan het team, wat nu al aan
het voorbereiden is.
Eerste Kerstdag zondagmorgen 25 december
We zien er naar uit, eindelijk weer kerst vieren met iedereen gewoon in de kerk. Ik heb dat tot nu
toe nog niet mee mogen maken in Vorchten i.v.m. de coronabeperkingen in 2020 en 2021. We zijn
blij met het initiatief van een gemeentekoor onder leiding van Paul Plug in deze dienst, doet u ook
mee!
Zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdienst
Ook op deze bijzondere ochtend hoop ik in uw midden te zijn. In 2023 valt de nieuwjaarsdag
samen met de zondag. Mooier kunnen we het jaar niet beginnen dan met God en met elkaar. Na
afloop koffie met oliebollen in de Verbinding. Van harte welkom! De dienst zal om 10.00 uur kan 

aanvangen, misschien net iets prettiger na de oudjaarsavond.

Een gezegende decembermaand toegewenst, ook namens Jenny, ds Hans van Ark
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De dankdag collecte, bestemd voor de voedselbank, heeft 495 euro opgebracht. Dank
hiervoor!
De door gemeenteleden ingeleverde boodschappen zijn bij de voedselbank gebracht,
zie elders in dit kerkblad.
De jaarlijkse Kerstmiddag is gepland op 20 december vanaf 14.00 uur.
Bloemengroet: we willen iedereen eraan herinneren dat hiervoor namen doorgegeven
kunnen worden aan Driesje. Dus vindt u/jij dat iemand een bloemetje zou kunnen
gebruiken omdat er iets te vieren is of bij ziekte/tegenslag: laat het weten!

De KND heeft voor de Kerst een project uitgezocht. Aan de gastpredikanten die in de
adventstijd in Vorchten preken wordt doorgegeven welke lezing voor die week op het
rooster staat. Het is dan aan de gastspreken of hij/zijn hier iets mee doet.
We bespreken het idee om de nieuwste Bijbelvertaling (NBV 21) op termijn als
standaard editie over te nemen in de diensten. Ds. van Ark zal hierover kort iets
vertellen op de gemeenteavond. 
Gelegenheidskoortje met de Kerst gaat door. 
Relatie-ethiek: al eerder werd aangekondigd dat we over dit onderwerp een avond
willen beleggen met de gemeente. Nynke Dijkstra is bereid gevonden hierover iets te
vertellen. De avond staat gepland op dinsdag 10 januari, dus: save the date!

Kerk in Actie project en Kerstconcert op 18 december voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Alles staat hiervoor in de stijgers. De organisatie bestaat uit Wilco en Erika
Dijkhof en vanuit de kerkenraad Adri en Marina. Alle ideeën om deze actie tot een
succes te maken zijn van harte welkom.
Adri en Marina hebben een Ringavond in Oene bezocht met als thema ‘Samen Kerken’.
Het was een informatieve avond met gelegenheid om in gesprek te gaan met
kerkenraadsleden uit onze wijde omgeving, dit leverde mooie gesprekken op. We
kunnen als gemeenten elkaar versterken en van elkaar leren.

We bespreken de gemeenteavond, de agenda hiervoor is klaar en de cijfers zijn
uitgewerkt.
Op 20 november is het Eeuwigheidszondag, de familieleden van de overledenen zijn
uitgenodigd, ook voor koffie na die tijd. De kerkenraadsleden die aanwezig zijn sluiten
hierbij aan.
Nieuwe leden: met nieuwe leden wordt overlegd of zij zich tijdens een kerkdienst willen
voorstellen. Voorstellen in het kerkblad kan ook!

Vanuit de Kerkenraad (nov.2022)
Diaconie 

Predikant 

·Pastoraat

Kerkrentmeesters
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Er wordt in het kerkblad van december twee percelen aangeboden voor geliberaliseerde pacht.
De huurders van de pastorie hebben een voorstel ontvangen om de huur voor onbepaalde tijd
te verlengen.
Voor de brandveiligheid komen er brandblussers in het kerkgebouw die om de 2 jaar worden
gecontroleerd.
Organist Emiel Veldkamp uit Wapenveld gaat bij ons spelen. Onder begeleiding van Albert
Dijkslag zal hij op 12 februari de dienst begeleiden..
Op de beeldschermen in de kerk wordt de notenbalk getoond tijdens het zingen van de
liederen. Zeker bij de wat onbekende liederen zal hierdoor het zingen beter gaan. Er wordt ook
gekeken of het twee beeldscherm wat hoger kan worden geplaatst.
We doen binnenkort een proef met nieuwe headsets (microfoon) voor de predikant omdat we
niet helemaal tevreden zijn met de geluidskwaliteit.
Vanwege de energiekosten wordt de verwarming in de kerk aangepast. We gaan dat uitproberen
door de CV iets lager te zetten en de elektrische voetenverwarming in de banken aan. Hopelijk
kunnen we hiermee kosten besparen. Dat betekent dat het gedeelte bij de stoelen minder warm
wordt.
Kerkbalans 2023 (vrijwillige bijdrage) is van 20 januari t/m 27 januari 2023.
Het 2e inspectierapport van de Monumentenwacht is binnen. We kunnen nu de subsidie
aanvraag starten.

Achter de schermen
Ruim een jaar hebben we ‘livestream’ en hiermee 
wordt onze kerkdienst live uitgezonden via Internet 
en ook opgeslagen om deze later weer terug te zien
 als je de dienst hebt gemist.
Voor de uitzending hebben we 2 microfoons en 3 
camera’s en boven in de kerk zit de ‘eindregie’ (ook 
wel het beamer team genoemd). Deze eindregisseur
bepaald wat er thuis op hert scherm zichtbaar is: 
welke camera er wordt gekozen of er wordt er een 
foto getoond of een filmpje. Dat betekent goed 
opletten voor de eindregisseur en op het juiste moment schakelen. De beeldschermen in de kerken
worden ook bediend door het beamerteam maar dat is niet hetzelfde als wat via Internet zichtbaar
is. Tijdens de preek staan deze beeldschermen op zwart. Voordat de kerkdienst begint is de liturgie
thuis al omgezet om duidelijk op beeldscherm te laten zien en sinds kort wordt ook de notenbalk bij
de liederen getoond. Dit vraagt nogal wat voorbereidingen. 
Het beamerteam wordt gevorm door Richard Schouten, Germa Smit, Theo 

en Ciska van den Berg (foto) en Jeroen Töpfer (coördinator). 
Het beamerteam zoekt uitbreiding: Vind jij het leuk om ook de live registratie van de kerkdienst te
verzorgen? We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken. Meld je aan bij Jeroen Töpfer.
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De landbouwgronden van onze kerk in Vorchten worden uitsluitend ter pacht aangeboden aan
leden van de kerk.
De kerkenraad gaat er vanuit dat deze dan ook gebruikt gaan worden ten dienste van eigen
onderneming of bedrijf.

Gemeenteavond
Dinsdag 15 november was de gemeenteavond. Emiel Weeda heette ons welkom en onze ds. Hans
van Ark deed de opening met het verschil tussen NBV en NBV2021 Bijbelvertalingen. Hij gaf tevens
een korte uitleg over de verschillende teksten. Heel boeiend. Aansluitend hebben we samen een
lied gezongen. Pastoraat nam ons 
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mee in het onderwerp relatie-ethiek. Hierover komt een speciale avond voor de gemeente
waar Nynke Dijkstra samen met ons dit onderwerp zal behandelen. Verder is er stil gestaan
bij de Follow Me en Youth Alpha. Mooie bijeenkomsten voor jongeren. De diaconie heeft
kort de jaarcijfers 2021 getoond en een update over de familie Jafed. Ze mogen blijven!
Maar dat geeft voor hen wel veel veranderingen. Onze gastspreker was Wilco van de Vosse.
Hij is betrokken bij Grip op de Knip gemeente Heerde en onze kerk is daar lid van. Grip op
de knip helpt huishoudens om financiële problemen te voorkomen en daar waar die
problemen al zijn deze mee helpen oplossen i.s.m. andere organisatie. Een prachtig
diaconaal werk en gezien de prijsstijgingen (helaas) noodzaak. Het leven wordt (is) fors
duurder. De kerkvoogdij presenteerde ook de jaarcijfers 2021 en gaf een update over de
restauratie, begroting 2023, verwarming in de kerk, kerkhof, praktische zaken rondom
kerkdiensten en actie Kerkbalans 2023. Er is wat langer stilgestaan bij het verpachten van
gronden en de gemeente is om haar reactie gevraagd. Deze wordt later besproken in de
kerkenraad. Daarna gingen we in groepjes om het conceptbeleidsplan en plaatselijk
reglement te bespreken en te reageren. Deze reacties (waarvoor dank) worden verder
besproken in de kerkenraad. Na de rondvraag en sluiting door Emiel Weeda hebben we
nog even gezellig nagetafeld. Het was een goede avond met een mooie opkomst en
betrokkenheid. 

Het verhaal dat niet verteld mag worden
Vluchtelingen die in Griekeland aankomen, wacht niet het welkom waar ze op hoopten.
Soms worden ze meedogenloos teruggeduwd, de zee op (pushbacks). Mensen die hen
willen helpen riskeren een boete. Journalisten die over hun situatie willen schrijven, wordt
de mond gesnoerd. Dit verhaal mag niet worden verteld. De Griekse overheid (EU-land!)
maakt het leven van vluchtelingen in toenemende mate onmogelijk. Dit is klein gedeelte
van een artikel uit het blad #protestant 4/2022 van Kerk in Actie (pagina 66 en 67). Dit blad
ligt ter inzage bij de kerk. Het artikel vervolgt: “Opvangcentra in Griekenland zijn
detentiecentra. Vluchtelingenkinderen groeien daarop, worden daar onder erbarmelijke
omstandigheden volwassen en 
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kunnen niets doen. De uitzichtloosheid druipt ervan af. Ook al mogen we niet zien wat er gebeurt,
kerken zijn eensgezind in hun houding. We kijken niet weg.”
Wij (Vorchten en regio) willen ook niet wegkijken en dit verhaal wel vertellen. Daarom organiseren we
op zondag 18 december om 20.00 een ‘kerstconcert’ met Delise in de kerk Vorchten. Delise maakt
catchy Nederlandstalige popliedjes met een vleugje singer-songwriter en folk. Met haar teksten wil ze
de luisteraar aan het denken zetten over serieuze en minder serieuze zaken. Haar christelijk geloof is
een onmisbare inspiratiebron.
In het kader van de ‘Geef Licht’ concerten, geeft Delise een aantal akoestische optredens met als
thema ‘Kinderen op de vlucht’. Tijdens deze concerten in kleine, intieme setting, zal Delise haar eigen
gemaakte muziek en bekende (christelijke) liederen laten horen, waarbij ze ook een inkijkje geeft in de
verhalen achter haar muziek. Laat je meeslepen met haar prachtige stemgeluid en mooie,
ontroerende en vrolijke liedjes!
Het concert begint om 20.00 uur maar kom gerust eerder want voor de kerk staat een tent om ons
even stil te zetten bij deze vluchtelingenkinderen. Want het is erg en aangrijpend en dat verhaal moet
verder verteld worden. In de tent is ook meer informatie over deze onmenselijke situatie. En natuurlijk
kunt u ook geven. Het geld gaat naar Kerk In Actie die er voor zorg draagt dat het besteed wordt aan
de vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Kom op 18 december 19.30 naar de kerk in Vorchten. Voor een toegangskaart is aanmelding verplicht
en dat kunt u hier doen https://zingenindekerk.nl/evenementen/delise-vorchten-1/ 

Kindernevendienst.
Iedere zondag komen we tijdens de schriftlezing en prediking samen met de kinderen in de
Verbinding.
Het is een moment waar er ruimte is voor alle kinderen om hun verhaal te doen, over wat ze hebben
meegemaakt die week of wat hun bezig houdt. Dit doen we oa door samen te bidden met de
kinderen.
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Aansluitend lezen we een bijbelverhaal, waarbij we 
geïnspireerd worden door een methode. Waar we de 
afgelopen jaren geïnspireerd werden door de 
methode ‘Vertel het Maar’ gaan we vanaf januari 2023 
starten met BijbelBasics van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. Na het lezen is er ruimte voor 
interactie door middel van een (rollen)spel / 
knutselen.Ook komt Knorretje het spaarvarken 
iedere zondag langs, 1x per jaar wordt Knorretje 
geleegd voor een goed doel, welke we samen met 
de kinderen bedenken. Naast de zondagen hebben
1keer per jaar een uitje, dit kan een uitje in de buurt 
zijn of een gezellige middag in de Verbinding. 5 
november 2022 hebben we een erg gezellige middag gehad in de Verbinding met elkaar. We
aten patat met knakworst, deden een piratenspeurtocht met een echte schat op het eind en
we knutselden onze eigen zeepjes en zijn zelfs alvast begonnen met de voorbereidingen voor
het kinderkerstfeest.

Oproep leiding kindernevendienst

Op zaterdag 17 December om 9:00 word de kerk versierd voor kerst. Hiervoor hebben we
vrijwilligers nodig, want vele handen maken licht werk. Dus zet het in je agenda!

Op 24 December word er in de kerk kinderkerstfeest gevierd en daarvoor is IEDEREEN
welkom! Nodig je tante, oom ,opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes uit. En dan maken we er
met z’n alle een mooi feestje van! De kerk is vanaf 18:30 open en de dienst begint om 19:00 .
Na afloop is er wat lekkers en wat te drinken in de Verbinding. 
Hopelijk tot ziens.

Kerstmiddag
Hierbij nodigen wij u uit voor onze kerstmiddag in 
de Verbinding.
We vieren deze middag op d.v. 20 december en 
beginnen om 14.00 uur.
De leeftijd is vanaf 60 jaar.
We drinken koffie of thee en zingen en luisteren naar 
het kerstverhaal. Aan het einde nuttigen we een broodmaaltijd.

Groetjes van de activiteitencommissie 
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Gelegenheidskoor in de dienst op 1e kerstdag 
Wie lijkt het leuk om op 1e kerstdag mee te zingen in 
het gelegenheidskoor van Vorchten? Paul Plug wil ons 
daarbij ondersteunen door 2 of 3 keer samen te oefenen 
en dan tijdens de dienst een aantal liederen te zingen.
Doe je mee? 11 december willen we na de kerkdienst voor 
de 1e keer bij elkaar komen. Wees welkom jong en oud !!

Van de diaconie
Namens de voedselbank hartelijk dank voor al uw ingeleverde boodschappen. Het ging om totaal 1
rolcontainer met volle kratten boodschappen. Hartverwarmend.  

Collecte Diaconie
11 december KiA en 18 december Stichting Gave

Oppasrooster
DECEMBER
 4 Tonnie - Sarah
11 Ciska
18 Gera - Jonathan
25 Karlijn

JANUARI
1 Henriët

Schoonmaakrooster
De Verbinding week 50  12-17 dec. Dinie, Merry, Diane                               
De kerk           week 48 28 nov. 3 dec. Gera, Lieneke, Ina, Marina     
                       week 52 26-31 dec. Hettie, Petra, Gerdien
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Koffie drinken na de dienst 
4 dec. Fam. J. Nijmeyer en H. de Velde 
1 jan. Fam. G.J. Bekamp en mw. D. Wonink (van Voorstweg)

De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals op
de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
30 nov. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
 6 dec. 19.30 uur kerkenraadsvergadering
 7 dec. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
 8 dec. 9.30 uur Zus en Zo
 8 dec. 20.00 uur Handwerkcafé
11 dec. Na de kerkdienst start gelegenheidskoor in de kerk
11 dec. 12.00 uur Alpha Youth 
12 dec. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
14 dec. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
18 dec. 12.00 uur Alpha Youth
18 dec. 19.30 uur Concert Delise in de kerk (zie kerkblad voor kaarten bestellen)
20 dec. 14.00 uur Kerstmiddag 60+
21 dec. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest in de

Kerk
10 jan. 19.30 uur Bijeenkomst relatie ethiek met Nynke Dijkstra 
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 27 december inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld/Veessen/Vorchten
Kerstviering samen met de PCOB
De kerstviering van de PCOB vindt plaats op donderdagmiddag 15 december om 14.30 uur in de
Spikke, Stationsstraat 8 te Heerde. We hebben een liturgie samengesteld en Zwier van der Weerd zal
enkele liederen voor ons zingen. Om 16.30 uur is het gratis programma afgelopen. Om 17.00 uur start
het avondprogramma met een koud en warm buffet. Hiervoor moet men zich opgeven door een   
 betaling te doen van€30,- op reknr. NL79RABO0396513875 t.n.v. PCOB afdeling Heerde.
Senioren uit de gemeente van harte uitgenodigd! 

De redactie en bezorgers van het kerkblad
wensen u een gezond en voorspoedig 2023

12                 December 2022 - Het Vorchter Kerkblad

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hansvanark@planet.nl
Kerkrentmeesters:
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41     henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Scriba: Emiel Weeda   06-38315672         scriba@kerkvorchten.nl
                                                                      Ouderling: Heerde-Epe-Oene-Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216          Ouderling: Marle-Wapenveld
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
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