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Een foto van God
Het is de oervraag, die mensen altijd al gesteld hebben: Wie is God eigenlijk? Misschien nog
iets persoonlijker: Wie is God voor mij? Altijd maar weer wijs ik dan naar Jezus. Als je iets
van God te weten wilt komen, kijk dan naar Jezus. Hij lijkt sprekend op Zijn Vader.
In het gebed, dat Jezus vlak voor Zijn dood uitspreekt (Johannes 17) zegt Hij het zelf zo:
Vader, Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt, Uw naam bekend
gemaakt. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam.
Met het volgende gesprekje tussen een vader die zijn jongste dochter naar bed brengt,
wordt het hopelijk nog wat duidelijker. Het gesprekje heeft als titel: een foto van God
De vader brengt zijn dochter naar bed.
Terwijl ze er al inligt, zegt ze opeens: “pap, op wie lijkt God eigenlijk?
God, zegt de vader, kun je niet zien met je ogen, maar je kunt wel iets van Hem zien als je
naar andere mensen kijkt.
“Naar wie dan bijvoorbeeld, vraagt het meisje nieuwsgierig?
“Nou, zegt de Vader, als je naar Jezus kijkt, dan weet je hoe God eruit ziet.
Maar Jezus is hier niet meer, zegt het meisje, dan kan ik Hem toch ook niet zien?
Oké, zegt de vader, dan is het dus mijn taak om jou iets van God te laten zien.
Het meisje grinnikt: echt waar, kun jij dan naar de hemel gaan om een foto van God te
maken?
Nee, natuurlijk niet, antwoordt de vader. Maar als God hier op deze aarde vaders maakt,
dan geeft God aan die vaders een deel van Zijn eigen kwaliteiten,
O ja, zegt het meisje, zoals??????
Nou, bescherming bijvoorbeeld, zegt de vader, ik bescherm jou, zoals ik geloof dat God ons
beschermt.
Ik geef ook leiding aan jouw leven, zoals wij geloven dat God ons leven leidt.
Én zegt hij, terwijl hij naar kietelt, alles waarmee ik jou kan laten glimlachen, dat zijn allemaal
kwaliteiten, die ik van God gekregen heb om aan jou iets over Hem te laten zien.
Nou, zegt het meisje teleurgesteld, dan heb ik toch liever een foto en ze grinnikt opnieuw.
Dan staat de vader op van de rand van haar bed en maakt zich extra groot.
Nou, denk maar als je mij zo ziet, dit is een foto van God.
Ze lachen allebei en de vader stopt zijn dochter in.
En dan fluistert hij: lieverd, ik kan niet alles zijn wat God is, maar ik kan je wel laten zien hoe
Hij van jou houdt, zoals ik als vader van jou houdt. Is dat genoeg voor je?
Ja, zegt het meisje, dat is genoeg.
Mooi gesprekje tussen vader en dochter over wie God ons is.
Moeder Theresa heeft eens gezegd: “Jezus zei tegen ons, heb elkaar lief. Hij heeft niet
gezegd, heb de hele wereld lief.” We kunnen niet alles zijn wat God is, maar we

2

Februari 2022 - Het Vorchter Kerkblad

kunnen wel laten zien, hoeveel Hij van mensen houdt, doordat wij van elkaar houden.
Zo maakt God Zijn naam in deze wereld waar:
Ik ben die Ik ben is Mijn eeuwige naam
onnoembaar aanwezig deel ik Mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Mijn naam is Ik ben én Ik zal er zijn.
ds. Hans van Ark
Vijftig jaar getrouwd
Het echtpaar de Graaf van de Marledijk 13, 8198 KP mocht onlangs met kinderen en
kleinkinderen vieren, dat ze vijftig jaar getrouwd waren. Ondanks alle beperkingen hadden de
kinderen er iets moois van gemaakt. Het huis versierd en ’s avonds gezellig gegeten bij een van
de kinderen in Heerde. Tel Uw zegeningen, zegt het lied van Johan de Heer. Zo mag het voor
hen zijn, Gods zegen toegewenst op uw verdere levensweg.
Ziekte
Zorgen blijven er rond de gezondheid van Christine Rietberg, Weerdhofweg 2, 8198 KS in
Marle. De pijn duurt al zo lang en wordt maar niet minder, terwijl er geen oplossingen lijken te
zijn. Heftig voor haar en haar gezin. Nu wordt een nieuw traject van onderzoek opgestart.
Ook Evelien Dalhuisen gaat met haar gezin nog steeds door een moeilijke periode, er zijn
soms ook wel iets betere berichten, maar het traject is wel loodzwaar. Gelukkig knapt Henk Jan
wel goed op van zijn hernia-operatie. We wensen beide gezinnen in deze nare periode Gods
nabijheid toe
Gift
Op 18 janauri mocht ik een gift van 50 euro in ontvangst nemen, die ik voor de diakonie en de
kerkvoogdij heb bestemd, hartelijk dank daarvoor.
Belijdenisgroep
We waren graag allang van start gegaan, maar coronabeperkingen hielden ons nog even op.
Maar op zondag 6 februari hopen we na de ochtenddienst een nieuwe start met deze groep te
maken en dan gaan we met elkaar door richting Pinksteren!
Open Deur Dienst zondagmiddag 13 maart 16.30 uur
In Februari durfden we het nog niet goed aan. Met de Herghesangertjes hebben we nu
afgesproken, dat ze op Palmpasen meewerken aan de Open Deur dienst. Ook mooi.
Maar op zondagmiddag 13 maart starten we -als het maar even aan kan- nu toch met de
eerste Open Deur Dienst van dit seizoen. We beginnen om half vijf ‘s middags. Een Open Deur
dienst is laagdrempelig, altijd met een muziekgroep erbij en een korte overdenking. De dienst
duurt korter dan een uur. De Open Deur Dienst commissie is al druk met de voorbereidingen
(Hanneke Wonink, Marianne Oorspronk, Jennie Eikelboom, Petra van de Vosse, Hein Vels en ds.
Hans van Ark).

3

Februari 2022 - Het Vorchter Kerkblad

Op 13 maart werkt Harrie Stijf mee als pianist en hij brengt de groep Shine and Testify uit
Wapenveld mee. Open Deur betekent ook: neem eens iemand mee, die niet zo vaak in de
kerk komt. Een kind of kleinkind, de buurvrouw, een collega misschien. Als gemeenteleden
zijn we ook een beetje de ambassadeurs van de kerk, om anderen uit te nodigen in dit soort
diensten!
Hoop in het verpleeghuis
In de serie thema-avonden over HOOP verzorgt dominee Job Smit (uit Vorchten) op
maandagavond 7 februari om 20.00 uur een avond in de Hervormde Kerk van Veessen. Deze
avond heeft als titel Hoop in het verpleeghuis. Job Smit is sinds 2006 als geestelijk verzorger
verbonden aan Viattence, eerst alleen verpleeghuis Wendhorst in Heerde, maar inmiddels
werkzaam op meerdere locaties van Viattence. Een man, die vanuit de praktijk kan vertellen
wat Hoop doet met mensen in vaak moeilijke omstandigheden. Job Smit was vijfentwintig jaar
gemeentepredikant. Hij promoveerde in 2015 op een proefschrift met als thema ‘Antwoord
geven op het leven zelf.‘ De thema-avonden over hoop zijn een gezamenlijk initiatief van de
Hervormde kerken in Vorchten en Veessen. Iedereen is welkom, lidmaatschap van een van de
beide gemeentes is dus niet nodig.

De viering van het Heilig Avondmaal
Na het gesprek tijdens de gemeenteavond, waarbij de gemeente gehoord is (een aantal
gemeenteleden heeft naderhand ook nog via de mail of app gereageerd) heeft de kerkenraad
nu besloten:
1. Dat voor de viering van het Heilig Avondmaal iedereen wordt uitgenodigd die Jezus Christus
lief heeft en belijdt als Heer en Heiland. Dit betekent, dat ook degenen die formeel nog geen
belijdenis hebben gedaan, maar bovenstaande formulering wel voor de volle 100% met hart
en ziel kunnen beamen, welkom zijn. Wat jongeren en kinderen betreft, de leeftijdsgrens is
gesteld vanaf leeftijd middelbare school.
2. De viering van het Heilig Avondmaal zal zo mogelijk tijdens de dienst in één keer
plaatsvinden, doordat we samen met de aanwezigen voor in de kerk in een kring rond de
avondmaalstafel gaan staan.
Ter toelichting hierop nog het volgende:
In de afgelopen jaren is er binnen de gemeente gediscussieerd over dit onderwerp.
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Jongeren die aan de kerkenraad vroegen, waarom mogen wij niet deelnemen aan het
avondmaal? Wij erkennen Jezus toch ook als onze Heer en Heiland. Maar er zijn ook
mensen, die hechten aan de traditie van eerst in het midden van de gemeente
belijdenis doen en dan pas daarna aan het avondmaal aangaan.
Maar wie aan het avondmaal deelneemt, doet daarmee in feite ter plekke elke keer
opnieuw belijdenis. Door het brood te eten en de wijn te drinken, word je immers niet
alleen herinnerd aan de betekenis van het lijden en de opstanding van Jezus voor je
eigen leven, maar stem je daar ook mee in. Je belijdt als avondmaal-deelnemer Jezus
Christus als jouw Heer en Heiland. De kerkenraad wil geen belemmeringen opwerpen
voor zij die dit voor zichzelf oprecht kunnen beamen, vandaar dit besluit. In de
Heidelbergse Catechismus staat treffend opgeschreven, dat je geen deel hebt aan het
avondmaal als je niet eerst de Here Jezus persoonlijk toebehoort. Dat is primair een
zaak van je eigen hart. Natuurlijk nodigen we degenen die deel willen nemen aan het
avondmaal uit om dan ook deel te nemen aan de belijdenisgroep, sommigen doen dat
overigens inmiddels ook al.
Dan wat de vorm betreft. Tijdens de gemeenteavond heb ik verschillende
mogelijkheden geschetst. Zittend rond de avondmaalstafel in meerdere rondes of:
blijven zitten in de banken en dan brood en wijn doorgeven of: persoon voor persoon
naar voren komen of: in een grote kring staande de kerk rond. In het gesprek in de
kerkenraad werd benadrukt, dat het samen in één keer avondmaal kunnen vieren, de
voorkeur heeft. We gaan dat dus doen in een grote kring staande rond de
avondmaalstafel, dan kun je elkaar zien en dat geeft ook verbondenheid met elkaar
rond de tafel van de Heer. Het betekent ook dat je dan echt aangaat, want je staat op
uit de banken en gaat naar voren. Voor degenen die slecht ter been zijn, wordt
natuurlijk een stoel geregeld.
Nog een laatste opmerking: een goede voorbereiding van de avondmaalsviering is
belangrijk. Door daar in de voorafgaande dienst aandacht aan te besteden, maar ook
persoonlijk door je in je eigen binnenkamer voor te bereiden op deze bijzondere
ontmoeting met Christus in de tekenen van brood en wijn.

Ik schrijf deze berichten aan u op een stormachtige maandagmorgen, het wil in
Nederland nog maar niet echt winter worden. We verlangen naar het voorjaar, naar
het nieuwe leven, de eerste zonnestralen. Op naar Pasen dus! Ook namens Jenny,
ds Hans van Ark
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Vanuit de Kerkenraad:
Het is tijdens de ‘week van gebed’ als we onze vergadering houden en het thema van deze dag
is ‘Doorbreek onze gewoonten‘. We realiseren ons dat het goed is om ons met regelmaat af te
vragen waarom we bepaalde dingen doen. Soms blijkt dit nog steeds zinvol en waardevol,
soms is het beter om iets te wijzigen
· Kerkrentmeesters
We bespreken Actie Kerkbalans, de vernieuwde pachtcontracten en de solidariteitskas. Over
de eerste twee onderwerpen vind u elders in dit kerkblad meer, de solidariteitskas komt over
enkele maanden aan de orde.
Een ander punt is de vacature voor kerkrentmeester die vrijkomt omdat de termijn van Henry
Bredenhoff erop zit. We bespreken de te volgen procedure hiervoor.
Als actiepunten staan het opzetten van ons archief en de restauratie van onze kerk en de
toren op de agenda. Voor het laatste zijn de subsidies aangevraagd, we houden u hiervan op
de hoogte
· Vanuit de Predikant
Tijdens de gemeenteavond (en in reacties via de app) is naar voren gekomen dat het idee om
het avondmaal open te stellen voor iedereen die Jezus Christus aanvaardt als Heer en Heiland
breed gedragen wordt. We nemen als kerkenraad nu het besluit om het avondmaal op deze
grond open te stellen. De eerstvolgende keer is Goede Vrijdag, we kiezen er als kerkenraad
voor om dit te vieren in één staande kring.
- Met de belijdenisgroep zal overlegd worden op welke zondag de belijdenisdienst zal
plaatsvinden. Omdat al een aantal avonden wegvielen door corona zal Pasen (of Palm Pasen)
hiervoor te vroeg zijn.
- Avonden over Hoop: 7 februari staat de volgende avond gepland, deze zal onder de huidige
maatregelen door kunnen gaan. De twee gemiste avonden zullen volgend seizoen ingehaald
worden.
De Open deur dienst van februari (met de Herghezangertjes) wordt geannuleerd, we hopen
dat de volgende avonden (middagen) door kunnen gaan.
· Pastoraat
- Wat fijn dat we weer kerkdiensten kunnen houden met gemeenteleden! We besluiten ook de
kinderen weer volop deel te laten uitmaken van de diensten. Het blijft voor iedereen een eigen
besluit of hij/zij het ziet zitten om in de dienst te komen en we mogen uitgaan van ieders eigen
verantwoordelijkheid om bij klachten thuis te blijven.
- Mocht het weer nodig zijn online diensten te houden dan zouden we een aantal mensen
kunnen vragen om voorin de kerk te zingen. Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om
hiervoor ook jonge mensen te vragen. Mocht dit nodig zijn dan nemen we via de kerk app
contact op.
- Het jaargesprek met Hans van Ark is verzet naar februari omdat we dan weer fysiek bij elkaar
hopen te zijn.

6

Februari 2022 - Het Vorchter Kerkblad

· Diaconie
- Er zijn 27 kerstbakjes rondgebracht dit jaar, het is fijn om mensen blij te maken op deze
manier.
- De diaconie heeft namens de gemeente een pakje meegegeven naar Zuid Afrika via de
ouders van Jessica Teekman in verband met de geboorte van Luka (zoontje van Jessica en
Machiel)
Bericht van de kerkvoogdij,
De voorlopige totaalstand van de actie kerkbalans is
€ 18540,-- waarvoor onze welgemeende dank!
Er ontbreken nog een aantal toezeggingen, wilt u die alsnog
inleveren? Er komen ook toezeggingen binnen met contante
betaling erin. Voor de kerk is dit uitstekend, maar in principe zijn
ze deze niet aftrekbaar.
€ 75,-- ontvangen voor de huur / jacht.
Vacature kerkrentmeester-ouderling
Henry Bredenhoff stopt per 1 maart a.s. als
kerkrentmeester-ouderling. Zijn termijn zit er na 14 jaar op.
We zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid voor de
kerk Vorchten. Op een later moment zullen we stilstaan bij
het uittreden van Henry.
Dit betekent dat we per 1 maart een vacature hebben voor
kerkrentmeester-ouderling. De verantwoordelijkheden zijn
het beheer van gebouwen en financiën. Daarnaast gaan we
dit jaar beginnen met de restauratie van de kerk en toren. Er is behoefte aan een
kerkrentmeester die zich bezig gaat houden met het opzetten van vrijwilligersbeleid,
aanspreekpunt is voor vrijwilligers en beheer van het kerkrooster. De taken worden tussen
de kerkrentmeesters onderling verdeeld. In bijzondere gevallen kunnen ook ouderlingtaken
van toepassing zijn.
Mocht u geschikte kandidaten (m/v) weten, die volgens u passen bij deze vacature, dan
waarderen wij het bijzonder wanneer u de namen van deze kandidaten voor 15 februari
a.s. wilt doorgeven aan de scriba Emiel Weeda, 0638 315 672 of scriba@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeester zijn is een mooie bediening in het Koninkrijk van onze Heer en in het
bijzonder natuurlijk binnen onze kerk. Het is een gevarieerd ambt met veel aspecten en
contacten en dat maakt het boeiend. Bidt u mee dat de Heer voorziet in een spoedige
invulling van de deze vacature
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Gastvrouw/gastheer bij de kerk
‘Wat lijkt het me mooi als er elke zondag iemand bij de kerkdeur zou staan om ons welkom te
heten’ merkte iemand op. Dat lijkt ons als kerkenraad inderdaad een mooi plan en tijdens de
laatste gemeenteavond is dit dan ook voorgesteld aan de gemeente. Er was maar een kleine
groep bij elkaar die avond maar vanuit die kleine groep waren al drie mensen die zich
spontaan opgaven hiervoor, te weten Adri Veldwijk, Hein Vels en Ton van de Vosse (de laatste
als reserve voor als iemand niet kan). Deze taak kan door bijna iedereen, jong of oud, gedaan
worden want waar het om gaat is tijd, aandacht en een vriendelijk woord.
Wat er van u/jou verwacht wordt is een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn
bij de kerk om de mensen te begroeten. Als er mensen komen die je nog niet kent is het
prettig hun namen te vragen zodat je de volgende keer weet wie je voor je hebt. Soms zal er
tijd zijn voor een kort gesprekje, soms zal het bij een ‘goedemorgen’ blijven, maar hoe fijn is
het als er al iemand naar je geglimlacht heeft voordat je je plekje in de kerkbank inneemt? Ook
dit kan helpen om elkaar als gemeente beter te leren kennen en elkaar nog meer te
waarderen.
Hoe gaan we dit doen? Geef je op als gastvrouw/gastheer bij Marina de Velde en je wordt
ingedeeld in het schema voor een bepaalde zondagochtend. Het zou prachtig zijn als we
hiervoor veel aanmeldingen krijgen. Hoe meer aanmeldingen, hoe minder vaak je aan de
beurt bent .
Zondag 20 februari zal na de dienst aan de opgegeven personen e.e.a. worden uitgelegd.
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)
Vacature secretaris m/v MFC en benoeming nieuw bestuurslid
Het bestuur van stichting Mfc Vorchten is blij te kunnen meedelen dat per 17 januari als nieuw
bestuurslid is benoemd Marten van Oorspronk. Marten heeft een ruime horeca-ervaring en
wordt verantwoordelijk voor het beheer en de verhuuractiviteiten van het Mfc. Hij neemt deze
taken over van John van den Assem. Marten woont aan de Kerkweg nr. 11 en is bereikbaar op
nummer 06-22 65 39 34 of per mail marten@vanoorspronk.net
Vanaf 1 februari kunt u met hem afspraken maken over het gebruik van het Mfc.
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Omdat John dit jaar gaat stoppen met zijn andere taken is de stichting op zoek naar een nieuw
bestuurslid voor de functie van Secretaris (m/v). Tot de taken behoren het maken van de
agenda, het notuleren van de bestuursvergaderingen (eenmaal per maand, ongeveer 10 keer
per jaar) en het bewaken van de actielijst. Het afhandelen van inkomende en uitgaande post,
het beheer van de website en overige sociale media. Het is een leuke en boeiende functie met
veel contacten in Vorchten en daarbuiten. Deze functie vraagt gemiddeld ongeveer 4 uur per
week van uw vrije tijd. Bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.
Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatie naar mfcvorchten@gmail.com t.a.v. Johan
Vorderman. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris John van den Assem op
06-31 17 56 76
Geboren

Op 7 december 2021 is Luca Marius geboren.
Hij is het 2e zoontje van Machiel en Jessica en broertje van Finn Teekman . De naam Luca
betekent: "bringer of light"
Namens de diaconie is er een kraamcadeautje gedaan .
Daarvoor hartelijk dank namens de familie.

Collecte diaconie
13 febr. Nepal
20 febr. Fam. Teekman
9
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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
FEBRUARI
6
Gera
13
Karlijn - Marina B
20
Henriet
27
Gerdien - Anne R
MAART
6
Gerrieke
Schoonmaakrooster
Week 6 7-12 febr.. De Verbinding Jennie, Zwier, Driesje
Week 8 21-26 febr. De kerk Janny, Marjolein, Henriet
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
6 februari 11.00 uur Belijdenisgroep
7 februari 20.00 uur Thema avond over Hoop in de kerk van Veessen
8 februari 19.00 uur Handwerkcafé
8 februari 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
14 februari 19.00 uur catechese 12-16
17 februari 9.30 uur vrouwenochtend Zus en Zo
20 februari na de kerkdienst uitleg gastvrouw/heer
21 februari 19.00 uur catechese 12-16
21 februari 20.00 uur Mannenavond (Romeinen 4)
28 februari 19.00 uur catechese 12-16
3 maart 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
7 maart 19.00 uur catechese 12-16
8 maart 19.00 uur Handwerkcafé
Kerkdiensten
06-02-2022 09:30
13-02-2022 09:30
20-02-2022 09:30
27-02-2022 09:30
06-03-2022 09:30
09-03-2022 19:30

ds. J.P. van Ark
ds. R. Perk
ds. J. de Goei
ds. B. Lammers
ds. J.P. van Ark
ds. E. Kolkert (biddag)

Hardenberg
Amersfoort
Veessen
Vorchten
11

beeld/geluid
Germa
Jeroen
Theo
Germa
Germa
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Radio 794
06-02-22
13-02-22
20-02-22
27-02-22
06-03-22

6 Hervormde gemeente Wapenveld
09:30u
7 Verbindingskerk Heerde
09:30u
9 Hervormde gemeente Vorchten ds. J. de Goei 09:30u
10 Hervormde gemeente Emst
09:30u
11 Protestantse gem. Wapenveld
09:30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 2 maart inleveren bij Johan Vorderman e-mail: j66vor@gmail.com
Diensten zijn online te volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1599-Johannes-de-Doper-kerk
Givt app

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
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