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Er klinkt een naam

Er klinkt een naam…..
J-H-W-H, zo komt de naam van God voor in de oudste Hebreeuwse handschriften. Het
Hebreeuws kent geen klinkers, alleen maar medeklinkers. Vandaar.
 Over de vertaling van deze vier letters is altijd veel te doen is geweest, wordt meestal
gekozen voor de vertaling: “Ik-ben-er”. Hoe het nieuwe jaar 2022 zal verlopen in deze
wereld, we weten het niet. Maar elke keer mag daar opnieuw de naam van God klinken: Ik-
ben-er! Een naam vol van troost.
Geen naam………..
Vroegere Joden vonden de naam van God zo heilig, dat ze de naam van God niet durfden
uitspraken. Ze zwegen gewoon elke keer weer, wanneer het woord God moest worden
uitgesproken. Die naam was zo heilig, dat deze niet genoemd mocht worden. Zo werd het
derde gebod over het ‘niet ijdel gebruiken van de naam JHWH’ wel heel vergaand
uitgevoerd. Toch zit er iets waardevols in deze benadering. Het God niet bij Zijn naam
noemen voert ons binnen in de stille ruimte. In het heiligste der heiligen. Het bereidt ons
voor op de heilige ontmoeting met God. Hij kent ons immers zo ook al wel bij name.
Naam voor de toekomst….
Sommigen vertalen de letters J-H-W-H ook wel als: Ik-zál-er-zijn”. Denk aan het prachtige
lied van Sela. Een naam waarin een machtige belofte verscholen is: mensenkind, hoe hoog
je ook zult stijgen, hoe diep je ook zult vallen, Ik zal er zijn, een heel jaar lang! 
De naam krijgt een menselijk gezicht……
Hoe zullen we hem noemen, vroegen Jozef en Maria elkaar? En ze zeiden, laten we Hem
noemen naar God én naar de mensen: Im-ma-nuël, God-met-ons! En zo kreeg God met de
geboorte van Jezus Christus een menselijk gezicht. Een naamgenoot.
In Zijn naam…….
mogen we elkaar voor 2022 een zegen toewensen:
De Eeuwige, Ik-ben-er is Zijn naam,
zegent u en behoedt u.
De Eeuwige, Ik-ben-er is Zijn naam,
doet Zijn aangezicht over u lichten en is u genadig
De Eeuwige, Ik-ben-er is Zijn naam,
verheft Zijn aangezicht over u en geeft u vrede
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Kerkbalans...

We zijn er helemaal aan gewend, eind januari de actie kerkbalans. Even snel dat briefje
invullen en dan is dat ook weer klaar. 

Sta er dit jaar eens extra bij stil, dat deze actie voor de kerk van Vorchten steeds
belangrijker wordt. In het woord kerkbalans zit het woord balans. Dat betekent, dat
uitgaven en inkomsten in evenwicht moeten zijn. In Vorchten hangt die balans al vele jaren
scheef. Als de gemeente alleen van de jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden afhankelijk
was, zou Vorchten al lang geen eigen dominee meer hebben, weinig activiteiten meer
kunnen organiseren en zouden teveel inkomsten opgaan aan de instandhouding van het
historische kerkgebouw. Maar hoe levensvatbaar ben je dan nog als gemeente?
Dankzij de opbrengsten uit landbouwgronden houden de kerkrentmeesters de boel nog ‘in
balans’ maar hoe lang kunnen we zo doorgaan?
Er zit opnieuw een grote restauratie aan te komen. Sinds 1981 is er weinig meer aan het
monument gedaan. De overheid betaalt een deel, maar niet alles.
 We willen zo graag meer doen voor de jeugd, meer activiteiten, meer aandacht, want wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wil Vorchten ook in de verdere toekomst haar eigen parttime-predikantsplaats veilig
stellen, dan zal de eigen bijdrage van de gemeenteleden de komende jaren echt omhoog
moeten.

Daarom, vul het papiertje niet zomaar in, maar denk even goed na over wat de Kerk van
Vorchten (gemeente én gebouw dus) u waard zijn.

Het is zaliger te geven dan te ontvangen, zegt Handelingen 20 vers 35. Het mooie van
geven voor de kerk is, dat je er ook zoveel voor terug ontvangt. Aan gemeenschap, aan
geloofsopbouw, aan onderlinge aandacht en liefde.

Ik wens u en mijzelf veel wijsheid toe bij het invullen van onze bijdrage voor de actie
Kerkbalans.
ds. Hans van Ark
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De techniek…
We zijn er blij mee, dat de kerk vorig jaar heeft geïnvesteerd in goede apparatuur. Op die manier
kunnen we nu op zondagmorgen doorgaan, ook al mogen er geen of weinig mensen in de kerkdienst
aanwezig zijn
Als alles het doet, de camera, de microfoon, de live-stream op zondagmorgen, dan is het allemaal echt
een grote aanwinst. Maar als de techniek hapert of uitvalt, dan is de hele techniek opeens een onding.
Soms gebeurt dat, dan start het filmpje niet goed op of hebben we wel geluid, maar geen beeld, zoals
op zondagmorgen 2 januari. Voor u frustrerend, maar voor mij ook. Jenny zegt dan nuchter: ach, je
moet altijd kijken naar degenen, die het veel erger hebben. Kijk naar de kerken die deze voorzieningen
helemaal niet hebben, die zijn in deze tijd nog veel slechter af. Nou, dat is ook zo. Mevrouw van Ark
heeft weer gelijk. Elke zondag weer nieuwe kansen.

Pastoraal
De zorgen over de gezondheidssituatie van Evelien Dalhuizen blijven groot. Zij wonen aan de
Evergunnedijk 14a, 8181 SM in Heerde. Tegelijkertijd is het wonderbaarlijk om te zien, hoe Evelien
vanuit haar geloof deze periode beleeft en daarmee ook een getuigenis aflegt over hoe dichtbij God
nu voor haar is. Dit is letterlijk Im-ma-nuel, God met haar. Haar man Henk Jan is inmiddels geopereerd
aan een hernia. Hij herstelt voorspoedig. De gemeente van Vorchten laat zich van haar beste kant zien
in de veelvuldige enhartverwarmende blijken van medeleven en dat ervaart het gezin Dalhuizen als
een zegen.
Mevrouw Schutte van de Kerkweg moest enkele keren naar het ziekenhuis in verband met haar hart.
Ze is inmiddels 91 jaar en daarmee ons oudste gemeentelid. Maar ze is nog kraakhelder en goed bij
de tijd. We wensen haar toe, dat er nog iets te doen valt aan haar gezondheidsproblemen. Gods
nabijheid toegewenst.
Net na Kerst was ik ook op bezoek bij Attie Draaijer van de Wolbertsdijk. Haar man was ook thuis, dus
we hadden samen een mooi gesprek over dankbaarheid en gezondheid. Attie is er nog lang niet, maar
gelukkig is de situatie wel verbeterd ten opzichte van een paar maand geleden. Veel sterkte
toegewenst.

Veel Heil en Zegen
Over deze tekst preekte ik op zondagmorgen 2 januari. Want in plaats van het ietsje afgezaagde
‘Gelukkig Nieuwjaar’ gaat deze wens zoveel dieper: Heil in de zin van heel maken (zo nodig in deze tijd),
die onze Hei-land wil bieden. Zegen in de zin van: Ga met God en Hij zal met je zijn. Immers, waar
liefde woont, daar gebiedt de Heer Zijn Zegen.
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Kerstkaarten
We ontvingen de nodige Kerstkaarten uit de gemeente. Het is onze gewoonte, om
iedereen die ons een Kerstkaart stuurt, ook een hele persoonlijke kaart van de
uitdijende familie van Ark terug te sturen. Dat doen we al vele jaren zo. Mocht u het
leuk vinden volgend jaar die kaart ook te ontvangen, nou, dan weet je nu hoe u
daaraan kunt komen, gewoon eerst een gezellige Kerstkaart sturen. Jenny is er elk jaar
reuze druk mee. 

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

Kerstbakjes ouderen
Dit jaar mochten er ook weer kerstbakjes rond gebracht worden voor 70 jaar en
ouder.
Ze werden dankbaar in ontvangst genomen ook werden er giften ontvangen waarvan
enkele bestemd waren voor het project
"vluchtelingen kinderen in Griekenland"
Men vind het jammer dat ze niet naar de kerk kunnen en elkaar niet kan ontmoeten.

We hopen en bidden dat we het aankomende jaar weer bij elkaar kunnen komen.
Een voorspoedig 2022
Diaconie.
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Actie `jongeren voor jongeren`
De actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland heeft uiteindelijk 1372,- opgebracht,
iedereen die hiervoor gegeven heeft hartelijke dank. Wist je dat deze gift door God gezien
wordt als een lening aan Hem? Lees maar na in Spreuken 19:17: ‘Wie barmhartig is voor een
arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden’. De zegen werkt dus twee
kanten op, niet alleen voor degenen aan wie gegeven wordt maar ook voor de gever zelf 😊.
Gezegend ben je als je barmhartig bent voor de ‘armen’!
En, ik denk dat we ook als jeugdclub gezegend zijn door deze actie. Het was hartstikke stoer
om met alle meiden van de Follow Me samen in de regen de tent op te zetten, echt ‘girl power’
(we waren alleen wel blij dat Harry net langs kwam toen het tentdoek over het dak moest
worden getrokken… 😉). Van het afbreken van de tent hebben we ook weer een klein feestje
gemaakt. Toen alles op de aanhanger lag hebben we genoten van warme chocomel met
slagroom en iets lekkers erbij, buiten bij de Verbinding. We konden elkaar goede Kerstdagen
wensen en voor elkaar bidden. Ik hoop dat we ook in het nieuwe jaar de zegen die we zelf
krijgen door kunnen blijven geven aan de mensen om ons heen. Echte toppers zijn het, die
jongeren in onze gemeente!
Hartelijke groet,
Marina

Ontvangen
Tijdens bezoekwerk € 40 ontvangen voor de kerk door Johan Vorderman.
Op huisbezoek ontving ds. van Ark op 14 december een gift van 100 euro en op 28 december
een gift van 20 euro, bestemd voor kerkelijke doeleinden. Beide gevers hartelijk dank, de helft
wordt voor de kerk bestemd en de andere helft voor de diaconie. 

Coronamaatregelen
Momenteel zijn de kerkdiensten alleen online te volgen en zijn er geen activiteiten in de
Verbinding. Als er weer een persconferentie wordt gegeven en er zijn wijzigingen dan zullen
deze worden gedeeld in de groepsapp `kerk vorchten`. Zit u nog niet in de app groep en wilt
u op de hoogte worden gehouden geef het door 0612098831
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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 rentmeesterskantoor ten dienste van de
Protestantse Werk
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Actie Kerkbalans

“Als gemeente zijn we geen losse verzameling
mensen, maar samen één lichaam waarvan Christus
het Hoofd is. We kunnen niet zonder Hem, maar ook
niet zonder elkaar. Laten we na een ingewikkelde
coronatijd nu weer bouwen aan die betekenisvolle
verbondenheid. De Actie Kerkbalans maakt het
mogelijk.” 
Binnenkort ontvangen de leden van de kerk een
brief met de oproep om bij te dragen voor de kerk
en gemeente van Vorchten.
Bent u geen lid maar wilt u toch een gift doen voor
de kerk?
NL04RABO0326501401   Kerkrentmeesters
Hervormde gemeente Vorchten

mailto:r.radstake@kkgkka.nl


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 (als er weer fysieke kerkdiensten zijn)
JANUARI
16        Hanneke - Sarah                                      
23        Tonnie                                                             
30        Nicolette - Jonathan                                 
 
FEBRUARI                                                                  
6          Gera                                                                
13        Karlijn - Marina B                       

Schoonmaakrooster
Week 2 10-15 jan. De Verbinding Dinie, Merry, Diane 
Week 4  24-29 jan. De kerk Hetty, Petra, Gerdien 

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 (alles onder voorbehoud corona maatregelen)           
10 januari 20.00 uur gebedskring online
17 januari 19.00 uur catechese 12-16 
17 januari 20.00 uur mannenavond 
18 januari 19.30 uur kerkenraadsvergadering 
20 januari9.30 uur Vrouwenochtend Zus en Zo 
Eind januari Actie Kerkbalans
24 januari 19.00 uur catechese 12-16 
31 januari 19.00 uur catechese 12-16 
 3 februari 9.30 uur Vrouwenochtend Zus en Zo
 7 februari 19.00 uur catechese 12-16
 7 februari 19.30 uur Thema avond over Hoop
 8 februari 19.00 uur Handwerkcafé
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 24 januari inleveren bij Johan Vorderman 
E-mail: j66vor@gmail.com

Diensten zijn online te volgen: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1599-Johannes-de-Doper-kerk
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Download de givt app om te geven. Aan het eind van het jaar kan er een overzicht worden uitgedraaid met
het totaal aan giften welke u mee kunt nemen bij de jaarlijkse belastingaangifte. 
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Alle goede dingen

5 januari - dag 5

We streven allemaal naar geluk. We zijn allemaal op zoek naar liefde. We smachten allemaal
naar rust en vrede. Maar vaak zoeken we op de verkeerde plaatsen.

 Augustinus bad: "Heer (...) U hebt ons gemaakt voor Uzelf en onze harten vinden geen rust
totdat zij rust vinden in U." God is de bron van alle goede dingen.

 
Psalm 4:1-9

1. De bron van vreugde en vrede

Vaak zoeken we vreugde en vrede op de verkeerde plaatsen. 'Hoe lang nog … is de schijn u
lief, de leugen uw leidraad?' (v.3). Wij denken dat geld, bezit of succes de oplossing is. Maar
dat is schijn en een leugen. David vertelt ons dat we echte vreugde en vrede kunnen vinden
in een relatie met God (v.4).

 De Bijbel belooft ons niet dat ons leven probleemloos zal zijn. De psalm begint met een roep
om hulp: 'Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees genadig, hoor mijn gebed' (v.2b). David is
ervan overtuigd dat God hem hoort: 'De HEER luistert als ik tot hem roep' (v.4b).

 God alleen is de ware bron van vreugde en vrede: 'HEER, laat het licht van uw gelaat over
ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik
mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis'
(v.7b-9).

 Er is meer vreugde bij God dan in materiële welvaart en luxe. Welvaart geeft, ondanks de
schijnveiligheid die het lijkt te bieden, niet noodzakelijkerwijs een goede nachtrust. Alleen in
de wil van God kunnen we werkelijk 'wonen in een vertrouwd en veilig huis' (v.9b).
https://bibleinoneyear.org/en/
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