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Goed goan!
Mijn oom kwam uit Twente. Hij stond na Kerst 
altijd dagenlang in de keuken om nieuwjaors-röllegies
te bakken. Die knieperties gingen dan de hele familie 
door. Heerlijk en nog lekkerder als je er slagroom 
inspuit. De naam kniepertje komt van het dialectwoord
kniep'n (knijpen). Dit duidt op het samenknijpen van 
het wafelijzer, waarin de wafeltjes gebakken worden. 
Vervolgens wordt het wafeltje rond de achterkant van 
een pollepel gerold en zo wordt het kniepertien een 
nieuwjaors-röllegien. De achterliggende gedachte is, dat het nieuwe jaar nog opgerold voor
ons ligt. We weten niet wat het nieuwe onbekende jaar ons zal brengen. Vandaar op de
opgerolde vorm.

Juist omdat we dat niet weten, beginnen wij mensen elkaar allerlei mooie dingen toe te
wensen: geluk, heil, zegen, gezondheid, er komen veel wensen langs in deze dagen. 

Mag ik er nog eens een andere mogelijkheid aan toevoegen en dan maar weer in ons
dialect? Wens elkaar in deze weken vooral toe, dat het goed met je mag gaan: goed goan
dus! Er zit Veluwse bescheidenheid in deze twee woorden. Je hebt het allemaal niet zelf in
de hand, maar hoe je weg ook zal gaan, moge het je op die onbekende weg toch ‘goed
gaan’. Wanneer je de letter ‘e’ uit dat woordje goed weg laat, dan krijg je er de naam van
God voor terug. Dan wordt goed goan: met God gaon!Zo beginnen we dit nieuwe jaar:
goed goan, met God gaan. Wat er in 2023 voor ons ligt, weten we niet. Het jaar is nog
opgerold, denk aan de nieuwjaarsrolletjes. Maar dit wens ik u toe en dit mag je elkaar toe
wensen: Ga met God en Hij zal met je zijn. Goed gaon dus!ds. Hans van Ark

Twee huwelijksjubilea
Op 3 december waren Adri en Zwier Hottinga veertig jaar getrouwd en op 22 december
waren Wim en Willemien van de Weg vijftig jaar getrouwd. Ik hoop de beide bruidsparen
binnenkort nog persoonlijk te bezoeken, er waren ook al bloemen vanuit de gemeente,
maar ook in dit kerkblad onze hartelijke gelukwensen. Tel uw zegeningen, een voor een, tel
ze allen en vergeet er geen! Het goede toegewenst voor de komende jaren of met de titel
van de inleiding in die kerkblad: goed goan!

Ziekenhuis
Dhr. Veldkamp (Evergunnedijk 14 in Heerde) verbleef een paar dagen in het ziekenhuis in
verband met longproblemen. Ik mocht hem daar bezoeken, hij lag alleen, dus we konden
goed praten samen. Gelukkig mocht hij voor de Kerst al weer naar huis en zat op
kerstavond en eerste Kerstmorgen al weer in de kerk. We wensen u, dat de krachten nog
weer wat mogen terugkomen, er is nog zoveel om van te genieten in en rondom het huis.
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Belangrijk: dinsdagavond 10 januari 2023 extra gemeenteavond over relatie-
ethiek
Nadat de kerkenraad al eerder zelf een studiedag aan dit onderwerp had gewijd, wordt nu
de hele gemeente uitgenodigd mee te denken over dit belangrijke thema.
Wat is relatie-ethiek? Dat gaat over hoe we aankijken tegen relaties tussen man en vrouw,
tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling? Wat zijn onze waardeoordelen?
Maar ook: wat zijn bijbelse opvattingen over dit onderwerp? Dit gaat dus zeker niet alleen
om homo-sexuele en lesbische relaties, maar we trekken het breder: hoe wordt in de bijbel
gesproken over relaties, juist ook tussen man en vrouw? Natuurlijk 
gaat het dan ook om de vraag: hoe lezen we de bijbel, hoe verstaan 
we de verschillende opvattingen hierover en wat vind je er uiteindelijk 
zelf van? Deze avond is zeker niet bedoeld om besluiten te nemen. 
Deze avond is wel bedoeld om als gemeente ook eendrachtig samen 
na te denken over belangrijke thema’s van deze tijd. Oordelen en 
veroordelen is er al helemaal niet bij, het gaat er juist om elkaar 
beter te leren verstaan. We hebben ds. Nynke Dijkstra-Algra 
(dochter van de bekende Hendrik Algra, verzetsstrijder in Friesland 
en oud-hoofdredacteur van het Fries Dagblad) bereid gevonden 
deze avond te leiden. Dominee Nynke Dijkstra werkt voor de 
landelijke kerk, is vertrouwd met de evangelische beweging en 
heeft dit onderwerp tot een van haar specialiteiten gemaakt. 
We beginnen om half acht in de Verbinding, iedereen! Van harte welkom.                                          

Open Deur Dienst zondagmiddag 8 januari om 16.30 uur
We hebben afscheid genomen van Hein Vels, die de opstart van de Open Deur Diensten
vanuit de kerkenraad goed heeft begeleid. We hebben Hein tijdens de laatste
commissievergadering met veel dank uitgezwaaid. Twee mannen komen in zijn plaats het
team versterken, Adri Veldwijk zal namens de kerkenraad deze commissie gaan volgen en
Wilco Dijkhof is als commissielid toe getreden. Fijn, dat dit zo snel rond kwam.
Op 8 januari bezoeken de wijzen uit het Oosten de Johanneskerk in Vorchten. Dat wordt
vast heel bijzonder. Het mannenensemble For You (bestaande uit Gerwin van der Plaats,
Jan Willem ’t Hart, Gerrit van der Heide en Hans van Ark) zal er over zingen en wie weet, zijn
ze zelf zelfs als ‘wijze’ aanwezig. 
Gerwin van der Plaats zal ook het orgel bespelen, 
Gerwin is een bekend en virtuoos organist, dus we 
verheugen ons erop, dat hij voor het eerst zijn kunsten 
in Vorchten zal vertonen. Iedereen van harte welkom, 
en breng vooral je buurvrouw, collega, vriend of vriendin 
mee. Want voor hen zijn de Open Deur diensten in het 
bijzonder bedoeld.
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Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Tijdens de laatste gemeenteavond heb ik in de inleiding als iets 
verteld over de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021. Toen destijds de
Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 verscheen, werd direct al 
aangekondigd, dat er na verloop van jaren op basis van de 
gebruikerservaringen nog een herziene versie zou volgen. Veel 
dominees en vele anderen hebben in de afgelopen jaren 
gereageerd op de eerste Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004. Onder 
verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijbel Genootschap is 
een grote groep vertaaldeskundigen en theologen daarna aan het 
werk gegaan en dat heeft geleid tot deze nieuwe versie. Ik vind het echt een vooruitgang, al
was het alleen al, omdat het woord Heer nu weer met een hoofdletter geschreven wordt.
Vanaf 1 januari gaan we deze nieuwe vertaling ook in Vorchten als standaard gebruiken.
Mocht u nog verlegen zitten om een mooi verjaardagscadeau, dan kan ik deze vertaling van
harte bij u aanbevelen. 

Ik wens u, ook namens Jenny, een mooie start van het nieuwe jaar toe. Wat de toekomst
ook brengen moge, Gods hand zal ons geleiden, dat is ons vertrouwen. Ds Hans van Ark

Kerkenraadsvergadering 6 december 2022 (voor zover relevant)
Hieronder leest u een kort verslag van de kerkenraadsvergadering 6 december.
1)     Gemeenteavond 15 november 2022.
a.      Beleidsplan 
Op de gemeenteavond van 15 nov. is het conceptbeleidsplan besproken. De
terugkoppeling is over het algemeen positief en het plan wordt gewaardeerd. Er worden
geen wijzigingen aangebracht in het concept. De tekst wordt wel aangepast v.w.b.
leesbaarheid, gemeentegroei (activiteiten) en jongeren. Er wordt door de KR nagedacht hoe
om te gaan met de stilte voor de dienst en hoe we de jongeren meer kunnen betrekken.
Het thema ‘begraven / cremeren’ wordt in 2023 met de gemeente besproken.
Relatie ethiek wordt op 10 januari 2023 met de gemeente besproken.
De volgende versie beleidsplan wordt op de KR van 24 januari 2023 besproken en
vastgesteld en daarna voorgelegd aan de gemeente
b.      Plaatselijke reglement 
Op de gemeenteavond van 15 nov. is het concept plaatselijke reglement besproken. Het
ging voornamelijk over het stemrecht. De opmerkingen over stemrecht van gastleden en
doopleden wordt in de kerkenraad besproken. De KR geeft besloten om dit verder uit te
werken en dit thema met de gemeente te bespreken.
c.      Pachtbeleid
Op de gemeenteavond van 15 november is de gemeente gepolst over pachtbeleid. Er zijn
verschillende mogelijkheden besproken. De opmerkingen worden in de volgende KR
vergadering besproken.
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d.      Gebruik NBV2021
ds. Hans van Ark hield een inleiding over de NBV2021 in vergelijk met de NBV2004. De
nieuwe vertaling is beter dan de oude vertaling. A.h.v. Bijbelteksten werd dit duidelijk
gemaakt. De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 januari 2023 de NBV2021 te hanteren.
e.      GIVT app
Tijdens de gemeenteavond werd een andere giftenapp besproken. We gebruiken nu GIVT.
Na onderzoek bleek dat de andere giftenapp (die idd mooier is) vrij duur is voor de kerk.
Deze nieuwe app kost € 1.209 per jaar. Besloten is om voorlopig de oude GIVT app. te
blijven gebruiken.
1.      Diaconie
a.      Bloemen vanaf 1 januari 2023 elke week. Suggesties voor deze bloemengroet, voor
zowel leden van de kerk als dorpsbewoners, kunnen worden ingediend bij Driesje Wonink.
b.      Familie Jafed krijgt in januari huis in Heerde (Molenkampjes). Diaconie houdt een vinger
aan pols voor de voortgang.
c.      Begroting 2023 is nog niet verspreid aan de kerkenraad. Deze wordt digitaal
afgehandeld voor de besluitvorming.
d.      De kaarsen in de kroonluchter zijn vervangen door ‘led kaarsen’ met een digitaal 
2.      Predikant
a.      De nieuwe Bijbelvertaling van 2021 wordt vanaf 1 januari gehanteerd. Er wordt een
NBV2021kanselbijbel aangeschaft.
b.      Open Deur Dienst: Hein Vels stopt met de commissie omdat dit moeilijk te passen valt
met zijn werk (avonddienst). We benaderen iemand om mee te helpen. Er is ook behoefte
met een link met kerkenraad. Adri Veldwijk neemt tijdelijk plaats in de ODD. In januari nemen
we hierover een definitief besluit.
c.      De oude biezen stoelen kunnen worden opgeruimd door KRM.
1.      Pastoraat
a.      Johan Vorderman geeft kort verslag van Alpha weekend. Het was een hele fijne open
weekend met een goede sfeer. Nog 2 x Alpha bijeenkomsten op zondag. De groep heeft
aangegeven dat het jammer is als deze groep stopt en wil graag samen verder.
b.      Vacature wijkouderling: Geen namen binnengekomen van gemeente leden. Pastoraat
komt met namen die worden voorgelegd aan de kerkenraad. KRM merken op dat de druk op
KRM (als ouderling van dienst) bij afwezigheid van de andere ouderlingen wel toeneemt en
hoopt dat deze vacature spoedig wordt ingevuld.
3.      Kerkrentmeesters
a.      Begroting 2023
Deze is besproken en door de KR goedgekeurd
b.      De pastorie is nu voor onbepaalde tijd verhuurd aan de fam. Kolkert-Bakker.
c.      Er komen brandblussers in de kerk als onderdeel van een veiligheidsplan.
d.      Restauratie 
Monumentenwacht heeft op 10 november hun rapport opgeleverd. Het dak is nu ook
meegenomen. SBKG is nu aan de slag voor een nieuwe begroting (in gesprek met 
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aannemers) en daarna de subsidie aanvraag bij de provincie. Het proces verloopt niet snel.
e.      Restauratie orgel
Uit de gemeenteavond kwam de vraag wanneer de 2e fase restauratie orgel kan plaatsvinden. O.a.
de luchtcompressor moet verplaatst worden. Dit pakken we op wanneer er meer zicht is op de
kosten van de restauratie Kerk&Toren.
f.       Stichting MFC Vorchten
Op 30 november was het jaarlijks overleg met stichting MFC Vorchten. De relatie en de
samenwerking is goed. Kerk heeft – ondanks matig jaar door corona – een gift van MFC ontvangen.

Mededelingen Kerkvoogdij
Legaat van mevrouw Schutte € 25.000 is ontvangen.
De biezen stoelen worden door de kerk aangeboden aan de kerkleden.
De begroting 2023 is door PKN centraal (CCBB) goedgekeurd.
Er hebben zich 3 leden aangemeld voor BHV (BedrijfsHulpVerlening). We proberen er altijd een
BHV’er in de dienst aanwezig te hebben.
Eind december zijn de onderstaande percelen toegewezen aan pachters.
Perceel 1, sectie N 1580, Ziebroeksweg, ca 1.25.10 ha (van de diaconie) gaat gepacht worden door
H. de Velde, Marle
Perceel 2, sectie N 1884, Vorchter Enkweg, ca 0.52.96 ha gaat gepacht worden door R. Schouten,
Vorchten
Perceel 3, sectie M 845, Ziebroekseweg, ca 6.52.50 ha gaat gepacht worden door M. Kraaienbrink,
Vorchten.
Er is een gift ontvangen van € 750 van stichting MFC de Verbinding Vorchten.

Aangeboden aan gemeenteleden
Wie interesse heeft in 28 stoelen waarvan 2 met armleuningen kan binnen 
3 weken een bieding doen. Voor informatie contact opnemen met 
kerkrentmeester Henk Jan Dalhuisen. 

Vrijdag 20 januari start de actie Kerkbalans 2023. 
Alle kerkleden ontvangen een flyer van onze kerk met de vraag om een 
vrijwillige gift. Zonder uw vrijwillige bijdrage kan de kerk niet functioneren. 
Uw bijdrage kunt u op een apart briefje invullen en retourneren aan de 
kerkenraad. In die brief die komen gaat staat dat duidelijk beschreven.
Op 27 januari worden de briefjes verzameld door de kerkrentmeesters in het MFC.
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Oud organist Vorchten overleden
Mevr. Derkje van Piekeren - Koele is in december overleden. Ze werd verpleegd op Rehoboth.
Ze is vele jaren organiste geweest in onze kerk te Vorchten. Via ons kerkblad bleef zij altijd goed op
de hoogte van al onze ontwikkelingen.

Van de diaconie 
Kerstbakjes
De diaconie mocht vorige week weer kerstbakjes rondbrengen.
Aan de leden van 70 jaar en ouder. Ook de zieken onder ons.
ds. van Ark had een kerstbrief erbij geschreven.
Er zijn 32 bakjes weggebracht.

We willen ook dank zeggen voor de giften.
Voor de kerk kregen we €100,-
En voor de diaconie €80,-

We wensen u allen gezegend nieuwjaar 

Diaconie.                                                                                                        
Mevr. D. de Velde

Kerstviering 20 december
Op 20 december hebben we gezamenlijk in de Verbinding met gemeenteleden, variërend in
leeftijd Kerst mogen vieren. Het was deze middag een geweldig mooi samen zijn, met een grote
opkomst en gezellige sfeer in een mooi versierde ruimte.
Na gezellig koffie/thee gedronken te hebben werden er prachtige kerstliederen gezongen begeleid
door Albert Dijkslag.
Ds van Ark hield een overdenking met als thema “Engelen”,: dat wij vooral voor 
de eenzame mens een bode mogen zijn, door ruimte te maken in ons hart en deze mensen echt
te zien en dichtbij hen te zijn door hun deur niet voorbij te lopen maar bij hun aan te kloppen met
de volgende gedachte:
Aandacht : MOET NIETS maar DOET veel..
Driesje vertelde een mooi kerstgedicht in alfabetvorm en na de viering was er tijd voor een drankje
(of advocaat met slagroom) en hapje. Ondertussen kon de commissie zich bezig houden met de
voorbereiding voor de gezamenlijke 
broodmaaltijd. Iedereen heeft genoten van de heerlijke soep die door 2 gemeenteleden waren
gemaakt en de broden.
Tot slot hebben we deze viering gezamenlijk mogen afsluiten met het prachtige lied Ere zij God.
Nadien kan er nog een kop koffie gedronken worden.

Als commissie willen we iedereen bedanken voor u komst en een ieder die op welke wijze dan ook
geholpen heeft.
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We hopen dat u net zo genoten heeft als wij dat hebben gedaan en we u bij een volgende viering weer
mogen verwelkomen. Maar bovenal dank en Glorie aan onze God!

Namens de commissie: Janny, Driesje, Gerdien, Dianne en Gerrieke 

Alpha Youth weekend
26 en 27 november zijn we als groep naar 
het terrein van Don Bosco (bij Apeldoorn) 
geweest en hebben we ons beziggehouden 
met het onderwerp De Heilige Geest (wie 
is het en wat doet het).
Hieronder de opmerkingen van de 
jongeren.
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Opendeurdienst
In veel (zuidelijke) landen wordt op 6 januari ‘Driekoningen’ gevierd. In Nederland is het geen feestdag
maar dat wordt in Vorchten anders. Op zondag 8 januari komen er ‘drie wijzen’ naar Vorchten. Zij gaan
ons vertellen wat ze komen doen en ze gaan voor ons zingen. Nieuwsgierig? Je kunt het meemaken
om 16.30 in de kerk Vorchten. Komt iets eerder voor koffie en thee. Van harte welkom en maak
kennis, luister en zing mee met de drie wijzen in deze open-deur-dienst in de kerk van Vorchten. Ds.
Hans van Ark (rechts op de foto) vertelt meer over deze ‘drie koningen’ en zingt mee. Het is een open-
deur-dienst dus neem je buurvrouw of buurman mee. Tot dan!

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2023 15-22 januari
Doe goed, zoek recht

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht
te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht
van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar.
Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de
Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een
Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg
van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen
van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt
gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid.
Op elke avond willen we van 19.00-19.45 uur bidden in de 
Verbinding. Kom één of meerdere avonden meebidden. 
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Oproep: Voorgangers in de kerk Vorchten
Het jaar 2023 is begonnen en wordt er gestart met het invullen van het preekrooster van 2024 en het
opvullen van de laatste plekken van 2023.
De gemeente van Vorchten heeft naast de eigen voorganger ds. Hans van Ark ook ruimte voor gast
sprekers/predikanten. 
Hebt u/jij eens een voorganger gehoord en dacht die zou ik graag eens in Vorchten op de kansel zien,
geef de naam door aan Johan Vorderman.

Collecte Diaconie
8 jan. KIA 15 jan. Missionair werk protestantse kerk

Oppasrooster
JANUARI
1       Henriet 
8       Gerrieke    - Sarah                                    
15     Hanneke                                          
22     Ciska         - Jonathan                    
29     Gerdien                                            
FEBRUARI                                                          
5       Gera          -Dora 

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  2   9-14 jan.. Dinie, Merry, Diane                               
De kerk           week 4 23-28 jan. Hettie, Petra, Gerdien     

Koffie drinken na de dienst   
5 febr.    fam. J. Nijmeyer en fam. J. Draaijer           
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
 4 jan . 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
 8 jan. 16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
10 jan. 19.30 uur Bijeenkomst relatie ethiek met Nynke Dijkstra                
11 jan. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
12 jan. 20.00 uur Handwerkcafé
16-20 jan. 19.00-19.45 uur Week van gebed
18 jan. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
19 jan.   9.30 uur Zus en Zo 
25 jan. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
27 jan. 19.30 uur Telling Actie kerkbalans (podium)

10                Januari 2023 - Het Vorchter Kerkblad



Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 25 januari inleveren bij Johan Vorderman e-mail: j66vor@gmail.com
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hansvanark@planet.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Vacant                                                          Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216          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          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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Persbericht
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

Op woensdagmiddag 18 januari om 14.30 uur worden alle senioren uit onze gemeente
van harte uit uitgenodigd voor de PCOB-bijeenkomst in het Trefpunt aan de
Kanaalstraat te Heerde. 
Henny Mostert van “De Regenboog” zal deze middag verzorgen.
Zij geeft al jaren kleur- en stijladvies aan vrouwen en mannen, jong en oud, dik en dun
en zelfs mensen uit het buitenland weten haar te vinden. Nieuwsgierig hoe jij je
zelfvertrouwen kunt versterken door het verdoezelen van je lichamelijke minpunten
kom dan naar deze middag! U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.


