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Hé hé, vakantie

Het lijkt wel of zo vlak voor de zomer alles af en klaar moet. Na twee jaren corona lijkt het ook of
alle familiefeestjes en barbecues, die niet door konden gaan de afgelopen twee jaren, nog
ingehaald moeten worden. Erg vermoeiend allemaal. Regelmatig hoor ik mensen om me heen
zuchten: hé, hé, bijna vakantie.......

Nou en daar gaan we dan op overvolle snelwegen, op uitpuilende strandjes en in bomvolle
restaurants. Wat je maar ontspanning noemt. Ik heb wel eens gevraagd aan mensen: wat is
jouw ideale vakantie?

Nou, dan krijg je antwoorden als:
Vakantie, dat is, dat je rust hebt. Iemand zei: als onze kinderen het naar hun zin hebben, dan
heb ik ook vakantie. Iemand antwoordde: vakantie is dat we even niet meer van alles en nog wat
moeten.

In Mattheus 9 vers 36 lees ik hoe Jezus juist om mensen geeft, die er uitgeput en hulpeloos
uitzien. Jezus zelf is in die tijd ook geen moment alleen geweest. De mensen komen zelfs bij
Hem op het strand bij het meer van Galilea. Tijd om te rusten is er voor Jezus niet: Jezus en zijn
discipelen hebben nog geen tijd om te eten. Nou, dat herkennen wij soms ook, zo druk, dan
hebben we ‘avonds nauwelijks tijd om te eten. Wat doet Jezus nou? Hij zegt niet: willen jullie
alsjeblieft weggaan, Ik moet nog eten, Ik heb nu echt geen tijd voor jullie. 
Nee, het is veel simpeler: Jezus wordt ontroerd door die afgematte meute. 
Hij ziet al die vermoeidheid en lijdt eraan mee. Hij ziet schapen zonder herder. Hij komt naast
ons staan.
Ik geef u een paar tips mee voor de komende zomerperiode.
Een tijd geleden vertelde een jongen me: “weet u, ik zal maar eerlijk zeggen, door het jaar kom ik
soms niet voldoende aan het lezen in de bijbel toe, maar in de vakantie, dan ga ik soms ‘s
morgens vroeg mijn bed uit, dan is het nog mooi rustig, dan ga ik ergens boven op een berg
zitten en dan lees ik uit de bijbel. Dan voel ik God echt om me heen. Dat vind ik fantastisch, dat
waren zijn letterlijke woorden.”
Nog een suggestie:
Als je wilt merken hoe God bij je blijft tijdens de vakantie, dan zul je de stilte moeten opzoeken.
In diezelfde stilte kom je jezelf ook tegen. En natuurlijk laat God zich ook aan ons zien in de
natuur, het is op veel plekken zo mooi, dat het gewoon niet bestaat dat wij mensen dat zelf
gemaakt zouden hebben. 
Of loop eens een kerk binnen, soms doemen er in het landschap onverwacht van die kleine
kerkjes op (zoals die van Vorchten).
Ik ben altijd onder de indruk als je daar zo maar naar binnen mag lopen. Je voelt gewoon, hoe
mensen op zulke plaatsen al honderden jaren hun geloof hebben beleden. Soms is zo’n streek
straatarm, maar aan het kerkgebouw kun je zien, dat ze er alles voor over hadden.
Of ga tijdens de vakantie eens naar een Nederlandstalige kerkdienst (www.kerkdiensten-
buitenland.nl). Een bijzondere ervaring, samen met mensen, 
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met wie je in Nederland nooit in dezelfde kerk zou zitten en dan ben je in het buitenland en dan
kan dat opeens wel. Of ga gewoon naar de plaatselijke kerk, misschien versta je er misschien
niks van, maar dan heb je toch de ervaring, dat we allemaal in dezelfde God geloven en dat is
ook zo. Zo reist God met ons mee tijdens de komende vakantie.

God blijft ook bij u, als u deze zomer om wat voor reden dan ook thuis blijft.
Er zijn wel eens mensen die denken dat als je nou maar ver genoeg reist en hard genoeg zoekt,
dat ze ergens op deze wereld eindelijk God wel een keer zullen ontmoeten. Die mensen zitten
er naast! Want weet u waar GOD woont? Hij woont overál waar mensen Hem toe laten. Als u
Hem daar toe laat, dan woont Hij zelfs in uw eigen hart.
Zo komt u tot rust in deze vakantie, 
omdat ik dan tussen u en God 
déze zomer nog een uitgelezen kans zie.  

Ds. Hans van Ark 

Pastoraal
We leven mee met Harry de Velde (Marledijk 23 in Marle), bij wie (als gevolg van het
bevolkingsonderzoek) darmkanker werd vastgesteld. Een heftig bericht, maar de artsen zijn
optimistisch over het herstel. Inmiddels is de operatie achter de rug, daarna volgden een paar
pittige dagen in het ziekenhuis, maar hopelijk kan Harry inmiddels weer thuis op de boerderij
verder aansterken. We wensen Harry en Marina een ontspannen zomer toe om weer een
beetje op adem te komen.

Voor de familie Jafed was 31 mei een belangrijke dag, toen was hun rechtszaak in Roermond. Ze
zijn al zo lang in afwachting van een definitieve uitspraak. Hopelijk komt deze nu snel, zodat er
een einde komt aan dat lange lange wachten. We wensen vanuit de gemeente Yousaf, Anila,
Zaina en Kasha Gods nabijheid toe.

De stikstofcrisis
Normaliter zou ik over zo’n actueel en heftig bediscussieerd onderwerp niet zo gauw schrijven
in het kerkblad, maar dit raakt een aantal van onze gemeenteleden, die actief boeren in onze
gemeente, rechtstreeks. Dit gaat over hun toekomst en vaak om prachtige boerenbedrijven, die
al generaties lang in de familie zijn. Dit gaat ook over mensen. Jonge mensen met
toekomstplannen. Dit gaat over oudere gemeenteleden, die op de boerderijen in dit gebied
geboren en getogen zijn. Laten we ons als kerkelijke gemeente een hechte gemeenschap
tonen. Een gemeenschap van mensen, die dicht om “onze boeren’ heen blijven staan, die goed
kunnen luisteren, liefst niet al teveel adviezen geven, maar wel laten merken, jullie staan er in
deze onzekere tijd niet alleen voor. En ook: de kop erbij houden, het hoofd koel en het hart
warm. Dat doen we ook vanuit ons geloof in de levende Heer. Spreuken 3 kan in onzekere tijd
ook een weg wijzen: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk
aan hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
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Wij gedenken Evelien Dalhuisen-Veldkamp. 
 
Evelien werd geboren aan de Evergunnedijk in Heerde op 15 mei 
1977 en overleed op diezelfde plaats op 45-jarige leeftijd op 7 juni
2022. Op zaterdag 11 juni 2022 kwamen we met een grote groep 
mensen bij elkaar in de Johannes de Doper Kerk van Vorchten in
een dankdienst voor haar leven. Zo wilde Evelien dat uitdrukkelijk,
een dankdienst. Want ook al is er onpeilbaar verdriet bij Henk-Jan,
bij haar dochters Thirsa en Ilona, bij haar ouders en het gezin van
haar zus Erika, bij Evelien overheerste de dankbaarheid voor alles wat ze in haar jonge
leven ontvangen heeft. Vanaf het eerste moment, dat wij elkaar in het ziekenhuis
ontmoetten, nadat ze gehoord had dat haar situatie heel ernstig was, lag het geloof op
haar lippen. Haar lievelingslied was het lied van Sela ‘een boog in de wolken als teken van
trouw, staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou.’ Achter haar huis keek Evelien uit over de
weilanden en daar kon ze in de verte de kerk van Vorchten zien liggen en daar verscheen
diezelfde regenboog met enige regelmaat aan de hemel.
Tijdens de dienst keken we eerst naar een prachtige fotocollage over Eveliens leven (ze
had zoveel foto’s geselecteerd, dat zus Erika nog wel een keuze moest maken), begeleid
door muziek van Only Love, door de Griekse zangeres Nana Mouskouri ooit gezongen
met de woorden: alleen liefde kan een herinnering maken, alleen liefde kan een moment
blijvend maken. 
Evelien ging als kind naar de Beatrixschool in Hoorn, de rouwstoet reed langs diezelfde
school en de schoolklok luidde. Toen de stoet vervolgens vanaf haar huis aan de
Evergunnedijk naar de kerk reed, luidde de kerkklok van Vorchten. Ze volgde de opleiding
bloemsierkunst, werkte bij Violet in Wapenveld. Ze was 13 en een half toen ze in 1990
Henk Jan leerde kennen, ze trouwden in de Johanneskerk in Heerde in 1999. Hun
trouwtekst, die tijdens de dankdienst opnieuw door Ilona gelezen werd, luidde (psalm 40
vers 10 en 11)
ik houd mijn lippen niet gesloten
U weet het Heer
ik getuig van uw trouw en uw hulp
in de kring van uw volk verheel ik niet
Hoe liefdevol en trouw u bent.
Twee dochters werden er geboren, Thirsa en Ilona. Evelien was zorgzaam voor iedereen
om haar heen. Ze maakte er zelfs haar beroep van bij de Herbergier in Heerde. Een klein
voorbeeld: een buurvrouw in het ziekenhuis had geen geld om dure mutsjes te kopen
omdat haar haar was uitgevallen, Evelien zette snel een facebookactie op en kwam met
een tas vol mutsjes bij haar ziekenhuis-buurvrouw terug. Evelien en haar zus Erika waren
twee handen op een buik. Ze liepen ook vaak hand in hand. Erika was veel meer dan een
zus, zij werd de laatste tijd ook steeds meer ook haar mantelzorger, de enige, die Evelien
voor 100 procent vertrouwde.
Evelien geloofde, dat er een macht is, groter en sterker is dan wij: God, die ons leven
draagt, vanaf geboorte tot aan de dood. De God, die -als wij mensen denken 
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dat er een punt in je leven gezet wordt- die punt verandert in een komma. God zet geen
punten, maar komma’s, dat vertelde ze me vaak naar aanleiding van een preek die ze daar
in Vorchten over gehoord had. Evelien overleed rond de Pinksterdagen. Het feest van de
Heilige Geest, de Geest, die ook wel de Trooster wordt genoemd. Die Trooster hebben de
families Dalhuisen en Veldkamp nu hard nodig. Samen gaan ze moedig verder. Evelien
heeft zoveel indrukken achter gelaten, dat vergeet je nooit. Haar lievelingslied zal jullie en
ons begeleiden: Ik ben die Ik ben is Zijn eeuwige naam, onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.

We gedenken………. Hennie Schutte-Kraaijenbrink

Hendrika Roeloffina Schutte-Kraaijenbrink werd geboren in Veessen op 14 
oktober 1930 en overleed op 91 jarige leeftijd in haar eigen huis in Vorchten
op 9 juni 2022. Ze was ons oudste gemeentelid. Op donderdagmiddag 16 
juni 2022 kwamen we bij elkaar in de Johannes de Doper Kerk. De dienst 
was voorbereid samen met haar neven Gerrit en Albert Kraaijenbrink en 
hun vrouwen Wilna en Ginie. Wilna en Ginie hebben er de laatste jaren voor 
gezorgd, dat hun tante Hennie zelfstandig kon blijven wonen. Want 
zelfstandig én markant, dat was ze zeker! In de afscheidsdienst vertelde 
neef Gerrit over zijn tante. In 1958 trouwde ze met Gé Schutte. Samen boerden ze eerst
aan de Hondenhoekseweg. In 1965 hebben ze aan de Kerkweg 9 het woonhuis ‘Olde Iessel’
en schuur laten bouwen. Jaren later werd voor haar moeder een appartementje in
diezelfde schuur gemaakt. Later verhuurde ze ‘het huusie’ als vakantiewoning. Daar heeft
ze veel kennissen aan over gehouden. De tuin was echt haar ding, in 1987 won ze een prijs
bij de tuinkeuring van Groei en Bloei. Al 17 jaar was René van ’t Oever haar tuinhulp. René
vertelde haar onlangs, dat hij voor zichzelf wilde beginnen als uitvaarverzorger. Hennie
Schutte zei toen tegen hem: ‘misschien word ik wel je eerste klant’. Zo is het ook gegaan.
Met haar overlijden is ook een schat aan informatie over de verre geslachten van Vorchten
en Veessen heen gegaan. Zij wist heel veel over vroeger, maar leefde ook helemaal in het
heden. De computer, facebook, de dorpsapp van Vorchten, daar verschenen soms hele
bijzondere berichten van haar hand op. Hennie Schutte was een opgewekte en montere
vrouw. Op haar hoge leeftijd zei ze dan: Vooruitgang is ons doel. Rust roest. Dat heeft ze
waargemaakt, want ijverig borduren heeft ze haar hele leven gedaan. Het hele huis hing er
vol mee en twee markante borduurwerken stonden voor in de kerk tijdens de
afscheidsdienst. Toen ik een keer in het afsluitend gebed het lied aanhaalde ‘Tel uw
zegeningen, tel ze een voor een’, zei ze tijdens dat gebed hardop, zo is het, zo is het! 
In de afscheidsdienst stond een tekst uit Filippenzen 4 centraal: Laat iedereen u kennen als
vriendelijke mensen, de Heer is nabij. Zo mogen we ons Hennie Schutte herinneren,
vriendelijk en markant. Na de dienst werd ze begraven op de begraafplaats bij haar man,
waarna we met velen nog samen waren voor een goed verzorgde broodmaaltijd, die op
uitdrukkelijk verzoek van Hennie zelf moest plaatsvinden. De familie Kraaijenbrink wensen
we Gods nabijheid toe.
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Tot slot
De zomerperiode breekt aan, mocht er iets nodig zijn, bel of app of mail gerust met een van
de drie ouderlingen of ondergetekende. Wij hopen in augustus een deel van de Vakantie Bijbel
Week bij te wonen en elkaar daarna in goede gezondheid op de afsluitingszondag op 21
augustus weer terug te zien. Ook namens Jenny, ds Hans van Ark  

 

Kindernevendienst op zondag                             Belijdenisdienst op 1e Pinksterdag

1e Pinksterdag hebben 9 jonge gemeenteleden belijdenis gedaan van hun geloof. Afgelopen
winter samen opgetrokken en nu hun ja woord gegeven tegen God en de gemeente.
Hieronder de persoonlijke belijdenisteksten die ze ontvingen.

Anneke van de Berg: Jesaja 41 vers 10: Wees niet bang, want Ik ben bij je. Vrees niet, want Ik
ben je God.
Theo van de Berg: Psalm 121 vers 7: de Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je
leven.
Ciska van de Berg-Bos: Jeremia 29 vers 11b: Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik
zal je een hoopvolle toekomst geven.
Marina Bredenhoff: Filippenzen 4 vers 13: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht
geeft.
Richard Schouten: Exodus 4 vers 15: de Heer zegt, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je
ingeven wat je moet doen.
Chris van Werven: Jeremia 29 vers 11a: Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb
jullie geluk voor ogen.
Yvonne Verbeek-van Werven: Jesaja 40 vers 31a: wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht.
Gerben van Werven: Psalm 8a en 10: Schapen, geiten, al het vee, de dieren van het veld, alles
ligt aan onze voeten. Heer onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.
Krista van Werven-’t Mannetje: Ruth 1 vers 16b: Waar u gaat, zal ik gaan, wat u slaapt, zal ik
slapen, uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God.
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Bericht van de kerkvoogdij
Op zaterdag 2 juli is het weer de jaarlijks heggen knipdag en kerkschoonmaak.
Aanvang +/- 8.00 uur, einde +/- 12.15 uur. Graag zoveel mogelijk eigen gereedschap en/of
machines meenemen.
Voor de inwendige mens zal weer gezorgd worden.
De jaarrekening is inmiddels klaar, deze kunt u t.z.t. middels onze website inzien.

Restauratie kerk
21 juni was de laatste dag dat er bezwaar kon worden gemaakt tegen de vergunningverlening
door de Gemeente voor de renovatie van de kerk en de toren.
Op dit moment lijkt het erop dat er geen bezwaren zijn gemaakt en kan nu dus met de
subsidieaanvraag bij de Provincie worden gestart.
Mvg, Wim.

Bloemengroet
Als diaconie verzorgen wij de bloemengroet in de kerk. Weet u personen die een bloemengroet
kunnen ontvangen geef dan de namen door aan Driesje Wonink. 

                                           Hartelijke groet Bert, Driesje en Hein

Impressie van de classicale vergadering 14 juni
De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de
tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van
de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de
gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten.

Samen kerken
We hebben met elkaar gesproken over samen kerken. Dat zijn twee delen van het plaatselijke kerk
zijn. In groepjes spraken we over de vijf basistaken van een gemeenten: eredienst, pastoraat,
diaconaat, missionair en vorming ne toerusting. Wat kun je daarvan vertellen uit je eigen
gemeente? Dat bleek genoeg te zijn maar ook het tweede deel vraagt toch enige ruimte. Daarin
gaat het over het samen kerk zijn en dat richt zich op samenwerking. Dat kan op verschillende
manieren en daarmee kunnen gemeenten elkaar helpen om vitaal te blijven, om de vierplek in
stand te houden. Dit deden we als opmaat naar de ringbijeenkomsten in het najaar waarin we dit
aan de orde willen stellen.
Lang zal hij leven
In april is zijn proefvoorstellingen geweest rond het thema lang zal hij leven. Een levensecht
gespeeld verhaal over een demente man die niet meer thuis kan zijn en zelf heeft te kennen
gegeven dat als dat gaat gebeuren euthanasie toegepast moet worden. Er ontstaat onder de
gezinsleden een intense discussie. Ook de deelnemers hebben tijdens de voorstelling de ruimte
om met elkaar van gedachten te wisselen. Het voornemen is dat in het najaar verspreid in het
land deze voorstelling gehouden wordt. Er is al met de organisatie overlegd dat we graag ook mee
willen werken aan een middagbijeenkomst voor alle voorgangers en een 
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avondbijeenkomst voor kerkenraads- en gemeenteleden. Het voorstel is dat we dat dan ook
financieel zullen steunen.
Huisgemeente
De gemeenten zijn volop in beweging. Eén van de mogelijkheden is dat een gemeente
huisgemeente kan worden. Dat kan onder de verantwoordelijkheid van een buurgemeente of van
de classicale vergadering. We hebben hier al een keer over gesproken. Nu was aan de orde wat
het voor de classicale vergadering betekent om een huisgemeente om zijn hoede te nemen. De
vergadering is huiverig om dat te doen en heeft daarvoor een aantal voorwaarden opgesteld. De
vergadering heeft de voorkeur uitgesproken dat een huisgemeente aansluiting zoekt bij een
buurgemeente. Alleen als dat echt niet kan, dan kan onder voorwaarden aansluiting bij de
classicale vergadering besproken worden.
Besturenoverleg
Er is al geruime tijd een overleg tussen het moderamen van de synode, de directie van
Dienstenorganisatie en de voorzitters van de classicale vergaderingen. Dat overleg heeft zich in de
loop van de tijd steeds meer ontwikkeld tot een platform waarop de voorbereiding en uitvoering
van het beleid besproken wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere classicale
vergaderingen en de brede moderamina die sterker inzetten op beleid en meer doen voor en met
de gemeenten. Vanuit de classicale vergadering Veluwe steunen we deze koerswijziging met de
kanttekening dat het geen schaduw-overleg-structuur wordt naast de kerkordelijke structuur van
gemeente, classicale vergadering en synode.
Vierjaarlijks verslag
Onze classispredikant heeft het vierjaarlijks verslag opgesteld over hoe het kerkelijk leven zich
heeft ontwikkeld. Het bestaat uit inzage in de rol van de kerk in de samenleving en
gemeenteopbouw. Beiden zijn weer onderverdeeld en geven inzicht wat van belang is en hoe de
kerk ervoor staat. De verslagen van alle classicale vergaderingen worden samengevat is een
landelijk verslag en dat wordt aangeboden aan de generale synode.
En verder
We hebben gesproken over een nieuwe voorzitter voor onze financiële commissie. Henk van de
Bunt uit Barneveld is daarvoor voorgedragen. Hij volgt Coert Wolswinkel op die benoemd is tot lid
van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken. 
Omdat de landelijke kerk de bijdrage aan de classicale vergaderingen heeft verhoogd, vervalt de
bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd.
Ds. Marrit Bassa uit Klarenbeek-Voorst-Wilp is aan het einde van het jaar aftredend als
afgevaardigde naar de synode. Daarmee is ook haar secundus ds. Leendert Plug uit Barneveld
aftredend. Volgens het rooster moet een ouderling-kerkrentmeester benoemd worden. Ook bij de
afgevaardigden naar de classicale vergadering is er wisseling van de wacht. De kerkenraden zullen
eind juni daarvoor benaderd worden om namen in te dienen. 
Met het avondgebed naar Maarten Luther werd deze vergadering gesloten.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
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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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Collecte Diaconie

10 juli  Wereld diaconaat
17 juli  Groot Nieuws radio
14 aug. Zending Egypte
21 aug Gevangenenzorg   

Oppasrooster 

JULI                                                  AUGUSTUS
3 Ciska - Anne                                 7 Hanneke
10 Gera                                           14 Tonnie - Dora
17 Henriet - Sarah                          21 Gera
24 Gerdien                                      28 Ciska - Marina
31 Gerrieke - Jonathan

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  26    27 juni-2 juli Dinie, Merry, Diane
                                 30    25-20 aug. Jennie, Zwier, Christiene, Driesje 
De kerk           week 28   11-16 juli Hettie, Petra, Gerdien   

Koffie drinken na de dienst   
Bardienst koffieschenken:
3 juli  fam. G. van Werven Losweg 2 en fam. T. van de Berg IJsseldijk  
7 aug. fam. W. v/d Vosse Kerkweg 15 en fam. H. Jongerman Bankenburgerweg 
4 sep .fam. J.A. Topfer Kerkweg 18a en fam. C. van Werven Losweg 3

Agenda 
 1 juli  19.00 uur Eten en Praoten
 2 juli    8.00 uur Heggen knippen en kerk schoonmaak
 3 juli   Avondmaalsviering
 6 juli  20.30 uur Kerkenraadsvergadering
 11 juli  20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
 16-17-18 aug.      Vakantiebijbelweek
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 23 augustus  inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hansvanark@planet.nl
Kerkrentmeesters:
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41     henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Scriba: Emiel Weeda   06-38315672         scriba@kerkvorchten.nl
                                                                      Ouderling: Heerde-Epe-Oene-Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216          Ouderling: Marle-Wapenveld
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
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Van 9.30-12.00. De tent
staat in Vorchten bij de
kerk achter de
Verbinding.
Henry komt de
kinderen uit VEESSEN
ophalen met onze
prachtige kar.
Om 9.15 vertrek bij de
Kerkweg 19 Veessen. 
Kom allemaal zingen,
luisteren naar goed
nieuws, knutselen,
spelen en
huttenbouwen (voor de
grote kinderen)
Op donderdagavond
19.00 uur is de
opententavond voor
iedereen die wil komen
kijken wat de kinderen
zoal gedaan hebben die
dagen. 
Om het allemaal goed
te kunnen laten
verlopen hebben we
veel vrijwilligers nodig
die mee willen duiken in
de organisatie. Heb je
een uurtje of misschien
wel 2 vrij om te helpen
vul dan je naam in op
het formulier. Wij
hebben er ook graag
tieners bij.
Meer info: 

www.kerkveessen.nlof
www.kerkvorchten.nl
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Wie duikt er mee??
 Op dinsdag 16 woensdag17 en donderdag 18 augustus staat de TENT van de 

 VAKANTIE BIJBELWEEK Veessen en Vorchten weer wijd open voor ALLE basisschool
 kinderen, IEDEREEN IS WELKOM!

 

http://www.kerkveessen.nl/
http://www.kerkvorchten.nl/

