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Ik ben!
Tussen Kerst en Pasen liggen dit jaar eigenlijk maar drie maanden. Immers, 25 en 26 December
2020 was het Kerst en op 8 april 2021 is het al weer Pasen. Ik denk wel eens bij mezelf, het is eigenlijk
ondoenlijk om in drie maanden tijd het hele leven van Jezus te behandelen. Natuurlijk mag het ná Pasen ook
nog steeds over Jezus gaan, maar je wilt toch de lijn tussen geboorte (Kerst) en dood en opstanding (Pasen)
juist in deze periode goed behandelen in de kerkdiensten.
Maar van die drie maanden zeg maar 13 zondagen zijn er dan ook nog zeven zondagen aangemerkt als
de zogenaamde Lijdenszondagen. Daarin spreken we over de lijdensweg die de Here Jezus in deze wereld
moest ondergaan, want een lijdensweg was het! Overigens ervaren veel mensen deze hele coronaperiode
ook als een grote lijdensweg en dat snap ik.
De kindernevendienst volgt dit jaar (indien nodig digitaal) het paasproject, waarin de ‘Ik ben’ woorden van
Jezus centraal staan. Jezus zegt: Ik ben……..het water dat leven geeft, Ik ben….het brood dat leven geeft, Ik
ben…..het licht voor de wereld, Ik ben………de goede Herder, ik ben………de waarheid en het leven, Ik
ben………..de ware wijnstok en tot slot met Pasen zegt Hij: Ik ben…………..de opstanding en het leven. Als die
“Ik ben….” uitspraken komen uit het Evangelie van Johannes.
Ik kan u niet beloven, dat alle gastpredikanten bovenstaand schema zullen vasthouden, vermoedelijk niet
zelfs. Bij gastbeurten maken veel predikanten gebruik van bestaande preken, die ze nog op de plank
hebben liggen. Ik zeg u maar eerlijk, dat doe ik bij gastbeurten (dus buiten Vorchten) ook wel. Dat is maar
goed ook, want het
schrijven van een nieuwe preek en het maken van een mooie bijpassende liturgie is wel een tijdrovend
klusje. Mijn ervaring is ook, hoe korter de preek duurt, des te langer ben ik ermee bezig. Een lange preek
houden is de kunst niet, daar hebben wij als dominees meer dan genoeg kennis voor verzameld. Maar om
kort en
krachtig de boodschap over te brengen, juist dat vergt veel tijd. En de tijd die je aan de voorbereiding van
een kerkdienst besteedt, kun je als predikant niet besteden aan de gemeente zelf. Om te voorkomen, dat ze
hun eigen gemeente tekort doet, maken gastpredikanten daarom vaak gebruik van bestaande preken. Nou,
dan weet u dat ook al weer eens, hoe dat werkt en wat de reden daarvan is.
Maar ik beloof u, dat ik me dit jaar in Vorchten wel aan het bovenstaande schema zal houden. Ik hoop tot
Pasen drie keer in uw midden te zijn. Op zondag 28 februari, dan behandel ik dus ‘Ik ben het licht van de
wereld’ . U kunt dan thuis vast Johannes 8 vers 12-20 lezen en als u bij dat
gedeelte vragen heeft of iets kwijt wilt, bel of mail me dan even, dan neem ik uw vraag of opmerking mee in
de preek.
Op Goede Vrijdag hoop ik dan voorafgaand aan de avondmaalsviering te spreken over Ik ben de ware
wijnstok, Johannes 1 5, vers 1-8. Met Pasen over de Opwekking van Jezus, als Hij zegt: Ik ben …….de
opstanding en het leven. U vindt dat gedeelte Johannes 20 vers 1-23. Ook voor deze diensten geldt, hebt u
vragen of ideeën over deze bijbelgedeeltes, dan hoor ik het graag.
Alvast één opmerking vooraf over de ‘ Ik ben….’ Uitspraken. We moeten niet denken, dat we
de Here Jezus nu zo maar zullen leren kennen. Hij is zoveel groter dan wij. Het zou aanmatigend zijn Hem te
kunnen doorgronden. Tegelijkertijd nodigt Jezus ons met Zijn ‘Ik ben’ uitspraken wel uit om dichterbij te
komen. Die oefening zullen we de komende weken maken. Dichterbij
Hem die zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en Leven in één persoon verenigd!
Ds. Hans van Ark
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We leven mee……………..
Met Gerdien Wonink (Kerkweg 3). Na een periode van getob met de gezondheid bleek dat de
galblaas de oorzaak was van alle ellende. Een operatie was noodzakelijk. We wensen Gerdien een
voorspoedig herstel toe.
We blijven ook meeleven met de familie Rietberg (Weerdhofweg 2) en hopen en bidden dat er een
keer licht mag komen aan het einde van een lange tunnel.
De familie Jafet maakt (Veesserenkweg) maakt opnieuw spannende tijden door nu er binnenkort
een uitspraak volgt op hun asielaanvraag. Zij gaan deze weg al jaren vol geloof en vertrouwen en
zijn blij met al het meeleven vanuit de gemeente.
Met het echtpaar Remmers (De Rolders 1b Wapenveld) heb ik in principe afgesproken - ervanuit
gaande dat het lockdown regime tegen die tijd hopelijk wat minder streng is en we weer met wat
meer mensen in de kerk samen mogen komen- , dat hun dochter Naomi dan in kleine familie- en
vriendenkring gedoopt zal worden op zondagmiddag 28 maart om 14.30 uur. ’s Ochtends is er dan
(hopelijk ook weer met een bescheiden aantal gemeenteleden) ‘gewoon’ dienst in de Johannes de
Doper kerk.

De avondklok……
Die avond was ik op huisbezoek geweest en dat liep iets uit. Het was al ver over half negen, ik
dacht nog, ik moet me wel haasten om vóór de avondklok van negen uur binnen te zijn. Helaas
bleek het vervolgens op de fiets toch verder te zijn dan ik dacht. In de watergeul keek ik bij de
ene spaarzame lantaarnpaal op mijn horloge, deksels, bijna negen uur! In de verte zag ik al een
paar koplichten dichterbij komen en dacht, nou ben ik erbij. Ik had natuurlijk geen
werkgeversverklaring bij me, alleen de Bijbel in de fietstas. Dan moet ik die agent dat Grote Boek
maar laten zien dacht ik, de Bijbel is voor nu dan maar even mijn Werkgeversverklaring van de
grote Werkgever Gelukkig bleek de auto geen politieauto, maar een verlate Vorchtennaar. Hard
doorfietsen! Met het zweet op de rug zeilde ik een paar minuten over negen thuis het pad op. Zo
zie je maar, in het zweet des aanschijns moet ook de dominee zijn brood verdienen en de bijbel
kon als bewijs van Werkgeversverklaring gelukkig in de fietstas blijven……..
Over huisbezoek gesproken……..
Ik probeer zo voorzichtig mogelijk aan te doen, maar ga wel door. Nu nog met 1 bezoek per dag en
dat doe ik nu tijdelijk op drie dagen in de week. Marina van de Velde maakt nog steeds de
afspraken, maar als u liever later in dit jaar wilt afspreken, dat kan, alle begrip daarvoor. We
hebben prachtige ontmoetingen en ik leer heel snel bij over alle Vorchter familiegeschiedenissen.
Mooi is dat.
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Praktisch….
Mijn werkdagen zijn in principe dinsdag en donderdag, maar u mag mij de hele
week bellen en mailen. Zet mijn 06 nummer maar in uw telefoon, 06-21879108, email
hansvanark@planet.nl
Neem ik soms niet op, spreek dan even de voicemail in, dan bel ik snel terug.
Voor nu een vriendelijke groet van Jenny en mij, in Christus verbonden, ds. Hans van Ark

Bericht van de kerkvoogdij.
Actie kerkbalans.
Het totaal van de toezeggingen is op dit moment € 23.000,-Ieder die hier aan bij gedragen heeft, hartelijk dank! Door Corona hebben we dit jaar niet, zoals
gebruikelijk was, de enveloppen bij u op gehaald. We missen er toch nog wel een stel. Zodoende
een vriendelijk verzoek deze alsnog in de witte brievenbus bij de kerk te doen. Of bij een van de
kerkenraadsleden in te leveren.
Ontvangen
voor de Jacht, € 75,--

Verpachting perceel Losweg
Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Vorchten biedt per 22 februari
202I bij inschrijving onder doopleden en lidmaten voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op
basis van artikel 7:395 van het Burgerlijk Wetboek): Een perceel bouwland kadastraal bekend
gemeente Heerde, sectie N, nummer 468, groot 0.67.10 ha. Dit perceel is gelegen aan de Losweg
te Vorchten. U kunt uw inschrijvingen tot 16 februari 17.00 uur inleveren bij een van de
kerkrentmeesters of in de witte brievenbus bij de kerk.
De gunning wordt voorbehouden aan de kerkrentmeesters
Mvg,
Henri Bredenhoff & Wim van de Weg.

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.
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Ontvangen
€50 ontvangen (€ 25 diaconie en € 25 voor de kerk) door Johan Vorderman
Diaconie collecten
14 febr. Bangladesh
21 febr. Bartimeus
Op weg naar Pasen
Binnenkort ontvangt u onderstaande kalender voor de 40 dagentijd.

Oppasrooster
Doordat er geen kerkdiensten zijn momenteel niet van toepassing.
Schoonmaakrooster
Week de Verbinding Als er weer activiteiten gaan plaatsvinden, Dinie, Marry en Diane
Week 8. 1e week maart de kerk Janny, Marjolein, Henriët

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 kerkvorchten.

15 feb. 20.00 uur Gebedsgroep (online )
16 feb. 20.00 uur kerkenraadsvergadering (online)
17 febr. Op weg naar Pasen, start 40 dagentijd
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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 Assem of
Johan Vorderman. Wel zullen bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden moeten
worden.

Februari 2021 - Het Vorchter Kerkblad

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 4 maart inleveren bij Johan Vorderman. E-mail: j66vor@gmail.com

Voorganger:
ds. Hans van Ark Hondenbergseweg 5-1 8191 KV Wapenveld 06-21879108
Kerkrentmeesters:
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR
Vacature Diakenen:
Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
Bert Draaijer
Wolbertdijk 2a

Wapenveld 038 4477930
Heerde 0578-691032

8198KJ
Vorchten
0578 631575
8191NW Wapenveld 038 4470061
8191NW Wapenveld 06-24145890

Ouderlingen:
Emiel Weeda
Veeserenkweg 58 8194LM Veessen
Johan Vorderman Losweg 5
8193KC Vorchten
Marina de Velde Marledijk 23
8198 KP Marle

06-38315672
0578 631650
0578 631216

Koster:
Ton v/d Vosse

Papenlandseweg 7 8193KH Vorchten

0578 631316

Organist:
Albert Dijkslag

Losweg 8

Ledenadministratie:
Theo van de Berg IJsseldijk 50a

hansvanark@planet.nl

8193KC

Vorchten

0578 631205

8193KA

Vorchten

06-12538571

Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401
Girorekening
,,
NL82INGB0001687120
Bankrekening diaconie
NL93RABO0326583025
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