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Korte lontjes
Sinds de coronaperiode langzamerhand wat achter ons komt te liggen, lijkt het wel of
mensen een korter lontje hebben gekregen. Kort lontje, op de Veluwe zeggen we ook wel:
‘hij hef de or’n kort an de kop’.
Als een soort onbewuste tegenreactie op al die maatregelen van overheidswege raken
mensen steeds sneller geïrriteerd en opgewonden. Protesten zijn er natuurlijk altijd al
geweest in onze samenleving, maar ze lijken intenser en heviger te worden: demonstranten
plakken zichzelf met honderden vast aan kunstwerken in musea. Plakken zich aan elkaar
vast op de snelweg. Er werden er afgelopen week meer dan 700 ! door de politie op de A
12 aangehouden, ongekende aantallen. De boerenprotesten zitten nog vers in ons
geheugen. Toen het provinciehuis in Arnhem vorig jaar belaagd werd door een grote groep
motorrijders, geheel in het zwart gehuld, vond ik dat ook op z’n zachtst gezegd
indrukwekkend. Ik stond binnen. Gevolgd door honderden boze boeren met enorme
tractoren, die het verkeer volledig ontregelden. 
Maar ook gewoon op de snelweg in het dagelijks verkeer zie ik het gebeuren. Maak per
ongeluk een klein foutje, dan zijn de woedende gebaren van je mede-automobilisten niet
van de lucht. 
Zelfs op de dorpsapp van Vorchten hebben mensen soms korte lontjes. Mensen die zich
aan elkaar ergeren, nou, als dat zo moet…… Korte lontjes. Eerlijk gezegd, als de dingen mij
niet vlug genoeg gaan of als mensen naar mijn persoonlijke oordeel slordig werk leveren,
toegegeven, dan heb ik ook wel eens een kort lontje.

  

                                    
Weet u wie ook een uitermate kort lontje had? Simson. De sterke Simson, kind van de zon
betekent zijn naam, wil een buitengewoon knap Filistijns meisje trouwen. Een meisje uit het
vijandelijke volk.Maar haar vader vertelt hem dat zijn dochter inmiddels aan een ander is
uitgehuwelijkt. Een explosie van geweld is het gevolg, de ene daad roept de andere op:
1. driehonderd brandende vossenworden door Simson door de Filistijnse akkers gejaagd,
het gaat er heet aan toe.
2. de Filistijnen steken als reactie dan alsnog het huis van zijn schoonvader in brand, ook
Simsons bruid komt daarbij om het leven.
3. Simson mept op zijn beurt –als hij het hoort- uit woede om zich heen. Hij maakt talloze
slachtoffers en trekt zich dan terug in de bergen.
4. Daar sporen zijn eigen landgenoten hem op, nemen hem gevangen, boeien hem in
touwen en brengen hem naar de Filistijnen toe.
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5. Staande voor de Filistijnen rukt Simson met een machtig gebaar de touwen van zich af.
6. Met een ezelskaak slaat hij in zijn eentje duizend mannen dood, Ramat Lechi heet die
plek sindsdien, de hoogte van de ezelskaak.
En dan, dan opeens is het afgelopen van het geweld. Het is net alsof God hier zelf zegt:
“Stop, genoeg geweest. Aan deze geweldspiraal moet een einde komen”. Het is bijna, als ik
het met een beeld mag zeggen, als een reeks dominostenen, zo’n niet te stoppen
kettingreactie van geweld. De ene steen valt en neemt de volgende in zijn val mee. Maar
opeens is daar in die vallende reeks van stenen de hand van God. Stop, het is genoeg
geweest. De stenen vallen niet meer om. Geweld wordt niet meer met geweld beantwoord.
Wel wordt Simson getroffen door een geweldige dorst. Hij dreigt er aan ten onder te gaan.
Wat geen Filistijn vermag, dreigt de dorst nu alsnog met hem te doen. Als er geen redding
komt, zal hij alsnog sterven. Niet door de Filistijnen, maar door de dorst. Simson bidt tot
God. Voor het eerst (!) in het hele verhaal roept Hij nu God aan: “Heer, ik verga”. Dan splijt
de grond zich onder hem. In het dal opent zich dan een bron en Simson drinkt er van. Hij
wordt daar een ander mens van. Zoals wanneer jezelf erge dorst hebt en dan eindelijk
weer iets kunt drinken, je kunt zeggen, tjonge, daar word ik een ander mens van. ‘En
Hakkore’ heet die bron, die we tot op de huidige dag in Israël kunnen vinden. ‘En Hakkore’,
bron van de roepende. Pas daarna kan Simson twintig jaren als Richter over Israel heersen.
Want hij heeft zijn dorst gelest aan Gods water, daar wordt hij een ander mens van.

Wat moeten we nou met dit brute bijbelverhaal? Wat kan ik er mee in mijn eigen leven?
Want die vraag mag u wat mij betreft bij elke preek stellen: wat moet ik er nou mee? Nou,
volgens mij moeten we vooral voor onszelf nog maar eens wat bezig zijn met de vraag, hoe
kort of lang zijn onze eigen lontjes eigenlijk? Níet alleen omdat het verhaal over Simson ons
daartoe uitdaagt maar vooral omdat het onderdeel mag uitmaken van een levensstijl, van
hoe je als Christen leven mag, moet misschien zelfs wel. Hoe kort of lang zullen onze lontjes
zijn? De tekst uit Spreuken spreekt boekdelen: “Een driftkop wakkert ruzie aan, maar wie
kalm is sust een twistgesprek”. Wie kalm is, lankmoedig, zachtmoedig, zeggen oudere
bijbelvertalingen.
Zachtmoedigen brengen het vuur van de toorn tot bedaren.
Zachtmoedigen stillen de woede.
Zachtmoedigen gebruiken zachte middelen om wederzijds toenadering te zoeken.
Zachtmoedigen staan nooit tegenover elkaar, maar veel liever naast elkaar.
Ik heb een aantal jaren geleden tijdens mijn studieverlof een tijd in de psychiatrie gewerkt.
Op een middag was ik in een huiskamer met bewoners in gesprek. In de hoek van de
kamer zat een man. We noemen hem nu maar even Piet. Hij had een ernstige psychisch
aandoening, Piet sprak eigenlijk nooit één woord meer, tegen niemand niet. Die middag
werd hij door een verpleger opgehaald. Komt u maar even mee, mijnheer, zei de verpleger.
Hij weigerde en bleef zitten. Er kwam nog een verpleger, sprak iets indringender, het is voor
uw eigen bestwil, maar Piet bleef op zijn stoel. En toen nog eentje, de toon werd steeds
luider, maar Piet bleef weigeren mee te gaan. De discussie duurde voort, toen dropen de
verplegers af. Even later 
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stond een van Piet’s medebewoners op. Zij was zelf ernstig patiënt. Zij ging niet tegenover
Piet staan maar náást hem, legde een hand op zijn schouders en zei toen, kom maar Piet,
dan gaan we samen en ík ga met je mee. Piet stond op en samen liepen ze de kamer uit.
Als we ons die houding eens aan zouden kunnen meten. Als we die houding eens zouden
hebben binnen de christelijke gemeente, waar mensen soms ook een kort lontje hebben.
Als we ons in deze wereld die houding eigen zouden kunnen maken: de weg van de
zachtmoedigen. Was het Jezus zelf niet, die zei, dat juist zij- de zachtmoedigen - zalig,
gelukkig zouden worden, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Was het Jezus zelf
niet, die in Zijn leven en in Zijn sterven ons een weg wees, die begaanbaar en daadwerkelijk
te gaan is, voor ieder die in Zijn naam gelooft? Een weg van zachtmoedigheid, die ons voert
tot de overwinning van de leven op dood, een weg van louter genade. Die weg staat en valt,
begint en eindigt bij de hand van God. De Heer van ons leven, Vader van Jezus Christus, die
onze vallende dominostenen én ons geweld én onze reactie daarop én onze manier van
reageren daarop als enige kan stoppen? Die God, die de grond onder onze voeten, waar wij
vaak met olifantspoten overheen stampen kan veranderen in een weldadige bron. Dat zou
wat zijn! 
De kerk in deze tijd als een en Hakkore, 
De kerk als bron van de roepende
de bron waardoor Simson een ander mens werd
de bron, waaruit wij mogen drinken
met de houding van een zachtmoedige:
“Kom maar mee Piet, dan gaan we samen” Amen 
ds. Hans van Ark

Pastoraat

Opnieuw een geboorte in de gemeente, dit keer in Wapenveld. Bij Ewout en Lisette
Westmaas (Nachtegaalweg 56, 8191 XS in Wapenveld) werd een dochter geboren met de
namen Milou Anne. Milou is het zusje van Sem. Op het geboortekaartje staat geschreven: jij
bent ons gegeven, wij hopen jou een toekomst te geven, in een wereld van geloof, hoop en
liefde. Wij feliciteren het jonge gezin van harte met de komst van dit nieuwe
scheppingswonder, van harte Gods onmisbare zegen toegewenst bij de geloofsopvoeding
van jullie dochter!
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Mevrouw Niessing (Kerkweg 28) is onlangs verhuisd naar de Herbergier aan de Eperweg 23-
25, 8181 ET in Heerde. Ik hoop haar daar binnenkort op te zoeken om te zien, of ze
inmiddels al een beetje ge-aard is op haar nieuwe stekkie.

De ochtenddienst van zondag 2 april zal naar het zich nu laat aanzien een doopdienst zijn,
dan zullen in ieder geval Indy Vels en Gijs van Werven gedoopt worden.
En verder:
De komende Open Deur dienst op zondagmiddag 12 februari om 16.30 uur zal een Johan
de Heer dienst zijn, zie ook elders in dit kerkblad. U kunt tot maandag 6 februari
verzoeknummers bij mij indienen. Het gemengd koor de Lofstem uit Wapenveld verleent
medewerking onder leiding van Harrie Stijf, die ook weer de begeleiding ter hand zal nemen.
Wordt weer een mooi muzikaal spektakel!
De Youth Alphagroep wil graag door met hun bijeenkomsten. Ze komen nu elke eerste
zondag van de maand na afloop van de dienst (en het aansluitende koffiedrinken) bij elkaar
in de Verbinding op door te praten over de dienst. Ik zal proberen daar in de dienst ook
goed rekening mee te houden, naast alle anderen met wie ik ook rekening mag houden: de
ouderen (niet te kinderachtig graag), de kinderen (niet te moeilijk graag en vrolijke liedjes), de
luisteraars thuis (niet te lang graag) en de tieners (graag een beetje kort en pakkend).
Zondag is het thema: ‘Wat is Gods koninkrijk eigenlijk’. Mocht nu nog wensen hebben, ik
hoor het graag, Vorchten is gelukkig net een gewone gemeente…….(-:
We hadden een goede gemeente-avond onder leiding van Nynke Dijkstra over het
onderwerp Relatie-ethiek. Relatie-ethiek gaat over relaties tussen mannen en vrouwen én
over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Er werd tijdens deze avond in de Verbinding serieus naar elkaar geluisterd en er was veel
openheid. Mooi om dit als gemeente zo samen te doen. In het komend kerkblad komt er
nog een verslag van deze bijeenkomst. Ik miste overigens nog wel wat mensen, die ik
eigenlijk wel verwacht had deze avond. We horen graag álle stemmen in de gemeente.
De kerkenraad buigt zich nu over de vraag hoe gaan we er verder mee. De huidige teksten in
het beleidsplan ervaart de kerkenraad niet meer als passend in deze tijd, maar hoe dan wel
met respect voor ieders standpunt? Iemand zei, hoeveel ruimte kunnen we als gemeente
aan elkaar bieden om ergens verschillend over te kunnen denken en toch een stap verder te
kunnen zetten. Vermoedelijk komt er voor de zomer nog een tweede avond om met elkaar
door te praten. Wordt vervolgd.
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Ik weet niet hoe het met u gaat, maar ik verlang wel naar wat meer warmte en zon in deze
tijd van het jaar. Die koude is niet zo aan mij besteed. Ook nooit geweest overigens. Maar
tja, het is nog winter. In februari gaan Jenny en ik daarom maar een weekje naar de zon toe.
Daar zien we naar uit na de drukke december- en januarimaand. 
 

Hartelijke groeten, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark

Vanuit de kerkenraad 24 januari 2023
Het beleidsplan is vastgesteld en zal op korte termijn worden gepubliceerd op de website.
De gemeenteavond (10 januari) over relatie ethiek is geëvalueerd en er komt een verslag in
het kerkblad. De kerkenraad organiseert een extra gemeenteavond om zoveel mogelijk
gemeenteleden bij dit onderwerp te betrekken. Na die gemeenteavond zal de kerkenraad
vaststellen wat het beleid op dit onderwerp gaat worden.
De open Deur Diensten gaan door in seizoen 2023/2024. Vier diensten in het voorjaar en
drie diensten in het najaar.
De bloemengroet is nu elke week voor kerkleden en dorpsbewoners. U kunt uw suggesties
indienen bij Driesje Wonink.
De Kerstperiode is geëvalueerd met de onderstaande bevindingen:
•De adventsperiode met een gezamenlijk thema voor kerkdienst en kindernevendienst
heeft gewerkt.
•De kerstmiddag (60+) op 20 december was goed bezocht, goed georganiseerd en werd
bijzonder gewaardeerd. Complimenten aan de organisatie.
•Kinderkerstfeest op 24 december was erg goed. De complimenten voor het team van de
kindernevendienst. Het was een fijn kinderkerstfeest met veel belangstelling.
•De kerstdienst op 25 december was goed bezocht met het voorstel om iets meer
aandacht te besteden aan de kinderen (ook al is er een kinderkerstfeest).
•Een woord van dank aan Albert Dijkslag. Hij heeft het Vorchter Kerstkoor opgepakt en
binnen één week de liederen gerepeteerd. En Albert heeft het koor (en ons) aan het zingen
gekregen en wat klonk dat mooi op 1ste Kerstdag.
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•Nieuwjaarsdienst op zondag werd ook goed bezocht en de koffie en oliebollen na afloop
vielen in goede smaak. De Kerkenraad overweegt om elk jaar op 1 januari bij elkaar te
komen voor een korte overdenking, zingen en daarna koffiedrinken met oliebollen.
Op 2 april is een doopdienst gepland.
De Youth Alpha Groep gaat door. Ze komen op de 1ste zondag van de maand om 12.00
uur bij elkaar in de Verbinding. Hans van Ark gaat deze groep ook meer betrekken bij de
kerkdienst daaraan voorafgaand. Deze groep begint op zondag 5 februari as.
Vanwege personeelswisselingen bij SBKG (projectleider voor onze restauratie) loopt het
restauratieproject vertraging op. We hopen dat we in de loop van 2023 de subsidie van de
provincie rond hebben.
De kerkstoelen worden aangeboden op Marktplaats. Er zijn reacties geweest n.a.v. het
aanbod in het kerkblad van december.

Open Deur Dienst 12 februari, 16.30 uur.
Johannes de Heer is op 23 mei 1866 in Rotterdam geboren. In 1905 kwam hij in contact
met de Rotterdamse stadsevangelist 'Jeruël', waar hij de samenzang begeleidde. Hier viel
het hem op, dat een geschikt liedboek ontbrak. Geïnspireerd door de 'gospel hymnes' uit
Amerika en gezangen uit Engeland en Wales stelde hij zelf een liederenbundel samen uit
deze gezangen. De liederen hadden als hoofddoel de evangelisatie. Hier werd de basis
gelegd voor zijn Zangbundel die in 1905 voor het eerst verscheen en inmiddels 1.000
liederen heeft. Heel veel liederen zijn bij ons bekend en daarom organiseren we op 12
februari om 16.30 uur de open Deur Dienst met als thema: Wie zingt mee! We gaan
bekende liederen zingen samen met het koor de Lofstem uit Wapenveld. Verder houdt
Hans van Ark een korte overdenking over dit thema. Je kunt zelf jouw favoriete ‘Johannes de
Heer lied’ opgeven bij Hans van Ark hans.van.ark@kerkvorchten.nl en graag voor 7 februari.
Maak het mee en neem je vriend, vriendin, buurman en buurvrouw mee. Kom iets eerder
voor koffie/thee.
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Collecte
12 febr. Werelddiaconaat Pakistan
19 febr. Fam. Teekman

Oppasrooster
Februari
5       Gera          -Dora
12     Karlijn                                                         
19     Ashley        - Ilona                                      
26     Henriet                                                                 
Maart                                                          
5       Gerrieke    - Anne

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  6  6-11 febr. Jennie, Zwier, Driesje                               
De kerk           week  8 20-25 febr. Janny. Marjolijn, Henriet     

Koffie drinken na de dienst        
5 maart. fam. H. Bredenhoff en fam. G.J. Wonink
2 april    fam. J. Vorderman en fam. G. Smit 

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
  5 febr.  9.15 uur Youth Alpha vervolg.
  6 febr. 20.00 uur Mannenavond Romeinen 9
  8 febr. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
12 febr.16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
13 febr.20.oo uur Gebedskring bij Harry de Velde 
15 febr. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar 
16 febr.9.30 uur Zus en Zo
22 febr.  18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar        
 2 maart 9.30 uur Zus en Zo 

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 21 februari inleveren bij Johan Vorderman 
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Opwekking 796 Bouw Uw koninkrijk 

Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
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Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.



Onderstaand een opsomming van activiteiten die zoal georganiseerd worden. Wil je een activiteit
(helpen) organiseren laat het weten aan je wijkouderling.

10                Februari 2023 - Het Vorchter Kerkblad



Persbericht
Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op
woensdagmiddag 15 februari om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.
Deze middag is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de jaarstukken van 2022 behandelen.
Daarna geven we het woord aan Els Jansen, voorlichter van REMEDICA. Zij zal spreken over de
DIGITALISERING VAN DE ZORG. Veel ouderen lopen tegen problemen aan, hebben vragen en twijfels.
Er is tijdens de bijeenkomst alle ruimte voor individuele vragen over zorgappsen daarbij hulp te
krijgen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Vacant                                                                                                                         Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216         marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672        scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
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

mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:j66vor@gmail.com
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