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Gods eerste preekstoel staat buiten

De natuur, de schepping, trek het bos maar in, fiets door de uiterwaarden van de IJssel. Klim deze zomer
een berg op en geniet. Want het is Gods werk wat je daar ziet!
Om ons heen zien we het schilderij van de schepping. De Maker heeft zelf Zijn handtekening eronder
gezegd. Gods eerste preekstoel staat niet in de kerk. Gods eerste preekstoel staat buiten. De schepping
iséén grote woordeloze preek. Gods naam staat eronder, erachter, erboven en erin. Vandaar, Gods eerste
preekstoel staat buiten.

Psalm 19 zingt erover. De hemel roemt de Heer, het firmament geeft eer, Hem die ’t heelal volbracht. Er is
geen taal, geen woord, toch wordt alom gehoord, een wijd verbreide mare……..Kennelijk, zo zegt psalm 19,
kunnen we buiten zonder taal of woord al veel van God horen. 

 Maar psalm 19 gaat verder en zegt: God richt Zijn Schepping ook in. Een mens heeft ook structuur nodig.
De schepping en hoe wij daarin mogen leven worden geordend door de Thora, door Gods woord.

 Iemand zei het eens als volgt: God leer je kennen door Zijn woord, maar je kunt Hem herkennen in Zijn
schepping. Mooi: Kennen door Zijn woord, herkennen door Zijn schepping. Daarom mag je ook in de zomer
op zondag in de kerk bij elkaar komen. Misschien op uw eigen vertrouwde plekkie in de eigen gemeente.
Misschien wel in een andere plaats in een kerk, die u niet kent. Dat kan heel verfrissend zijn, spring gerust
eens over uw eigen kerkmuren heen. Ik hoop, dat u daar dan gastvrij ontvangen zult worden. Ik hoop, dat
alle gemeentes waar vakantiegangers de kerkdienst bijwonen, hun gasten ook met open armen zullen
ontvangen. Een vriendelijk woord helpt al enorm. Zo zijn wij deze zomer uitgenodigd: de eerste preekstoel
van de Heer staat buiten, Zijn tweede preekstoel staat binnen, daar krijgen we een praatje bij het plaatje.

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Tot slot, in Noorwegen is een bijzondere rotsformatie, die je ook kunt beklimmen. De 600 meter hoge klif
lijkt op een stoel, die oprijst vanuit de rotsen. Bovenop heb je een magnifiek uitzicht op het gebergte om je
heen. Die platte rots noemen ze daar Gods preekstoel. Als u ooit nog een vakantiebestemming
zoekt………..maar alleen het plaatje al is ook indrukwekkend om te zien!

‘Gods preekstoel’ in Noorwegen 
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Geen hei-dag, maar een klei-dag

Nu ik een half jaar in Vorchten als voorganger mag dienen, had ik behoefte om mijn eerste ervaringen met
de kerkenraad te delen. Dus stelde ik een ‘heidag’ voor. Enkele kerkenraadsleden keken mij verbaasd aan,
een hei-dag, waar heeft die dominee het over? In veel organisaties is het gebruikelijk zo nu en dan een dagje
met je collega’s de hei op te gaan. In een andere omgeving een dag lang met elkaar in een ontspannen sfeer
nadenken over hoe gaat het met ons en waar kunnen we ons nog verbeteren. Vandaar het woord ‘hei-dag’ .
Maar omdat we naast de kerk zo’n prachtig gebouw in het groen hebben, de Verbinding geheten, besloten
we dicht bij huis te blijven. Op de IJsselse klei dus. Vandaar geen heidag, maar een kleidag. De wederhelften
van kerkenraadsleden zorgden voor eigen gebakken appeltaart, zelf gemaakte soep en een goed verzorgde
barbecue aan het eind. Dat laatste wel samen met die wederhelften natuurlijk. We liepen tussen de middag
een deel van het klompenpad, wat langs de kerk loopt, dus de ontspanning was goed geregeld. Maar nu de
inspanning. We startten de dag met een bezinning naar aanleiding van Handelingen 2 over de eerste
gemeente. Waar dromen we in Vorchten nou van? Waar hopen we, dat de gemeente over vijf jaar zal staan?
Wat kunnen we zelf doen, waar kunnen we samen voor bidden? Een goede bezinning is het halve werk. Ik
deelde daarna mijn indrukken over de Vorchter kerkgemeenschap, die grotendeels samenvalt met de
Vorchter woon- en werkgemeenschap. Ook mensen die niet bij de kerk horen zeggen tegen mij: dominee,
die kerk moet blijven hoor, dat is waardevol. De hele gemeenschap draagt de kerk een warm hart toe. De
kerkgemeenschap zelf is een bont gezelschap, die zich goed beseffen dat ze het samen moeten rooien. Ook
al wordt er verschillend gedacht. Er is veel openheid in de gemeente en weinig scherpslijperij. We dachten
na over hoe we de samenhang tussen de kerk en de omliggende gemeenschap nog verder kunnen
versterken. Dat noem je met een duur woord missionair gemeente zijn. Bijvoorbeeld door het Vorchter
kerkblad huis aan huis te gaan verspreiden. Kunnen we mensen, die aan de rand van de kerk staan niet
beter bereiken met een ander soort diensten? In het verleden waren de Open Deur diensten in Vorchten
een bekend fenomeen. We besloten deze diensten in principe vanaf het najaar weer nieuw leven in te
blazen, maar wel samen voorbereid met de huidige gemeenteleden. In september hopen we weer voor het
eerst sinds jaren van start te gaan met een groep jonge mensen, die de zoektocht aan willen wat geloof in
deze tijd voor hen betekent, hopelijk volgend jaar uitmondend in een belijdenisgroep. We dachten ook na
over hoe kunnen we de deeltaken die kerkenraadsleden nu hebben, nog beter verdelen onder de
gemeenteleden. Als iedereen wat doet, vorm je samen een levend Godshuis. Aan het einde van de dag
maakten we concrete afspraken, waar we deze zomer al mee aan de gang gaan. Zo werkten we die dag
letterlijk op de vruchtbare klei.
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De nieuweTwee bijzondere vooruitzichten: een huwelijkszegening en een doop

Onder de twee rode beuken voor hun in verbouwing zijnde boerderij willen Gerben van Werven en Christa ’t
Mannetje op vrijdagmiddag 9 juli om Gods zegen vragen over hun huwelijk. In de buitenlucht, dus helemaal
coronaproof. Het burgerlijk huwelijk was al eerder voltrokken, maar nu volgt voor hen het belangrijkste
onderdeel van hun huwelijksvoltrekking. Dat hun liefde zal worden gedragen door Gods liefde. Christa en
Gerben leerden elkaar kennen op de Agrarische hogeschool in Dronten en bouwen inmiddels hard aan hun
eigen boerenbedrijf. Een gezegende dag toegewenst samen met jullie ouders en iedereen, die je lief en dierbaar
is.

Op zondag 18 juli hoopt Sarah van Dijk, zij is veertien jaar, de doop te ontvangen. Sarah is ooit als kind in een
andere gemeente opdragen en gaf nu zelf te kennen graag gedoopt te willen worden. We hadden mooie
gesprekken ter voorbereiding van haar doop en Sarah zal in de dienst ook zelf vertellen, waarom zij hier nu aan
toe is. Sarah wil net zoals in de bijbelse doopverhalen graag in open water gedoopt worden. De Jordaan is wat
ver weg van Vorchten, maar de IJssel is dichtbij. De doopordening van de Protestantse Kerk spreekt zich niet uit
over de hoeveelheid water, die bij een doop gebruik wordt, dus dopen kan zeker ook in stromend water en
heeft bijbelse papieren. Na de ochtenddienst zal deze doop samen met familie, vrienden en gemeenteleden die
daarbij willen zijn, plaatsvinden.

Open deur diensten

Hier volgt een oproep. In de kerkenraad is in principe besloten weer te starten met Open Deur diensten.
Laagdrempelige diensten met veel muziek en zang en een korte preek, gericht op mensen die wat aan de rand
of buiten de kerk terecht zijn gekomen. Alleen in het winterseizoen, een keer in de maand op zondagmiddag om
half vijf. We willen daar heel graag eigen gemeenteleden bij betrekken. Om mee te denken over de invulling en
zelf betrokken te zijn bij een stukje organisatie. Maar ook om te laten zien dat we als gemeente van Vorchten
present zelf zijn in deze diensten. Diaken Hein Vels en ik zelf hebben op ons genomen dit te gaan organiseren.
Wie o wie meldt zich aan om met ons mee te denken?? 
 Bel even met Hein Vels 06-82885228 of ds Hans van Ark 06-21879108, een appje sturen mag ook.

Broodje met de burgermeester…..

Zo eens per jaar nodigt het college van Burgermeester en Wethouders alle dominees uit Heerde, Wapenveld,
Veessen en Vorchten uit voor een lunchgesprek. Met een broodje erbij delen we met elkaar hoe we elkaar
kunnen helpen. Er zijn maar weinig gemeentes waar zulke bijeenkomsten nog plaatsvinden, dus laten we blij zijn
met een gemeentebestuur, wat zulke initiatieven neemt. Het voltallige college van Burgermeester en
wethouders was aanwezig, inclusief de wethouders (ook die van niet-christelijke partijen). Niet alle dominees
waren er, zo was er van de Wapenveldse predikanten slechts ééntje present. Ik bedoel maar, ook dominees zijn
net mensen, soms mopperen als de gemeenteleden niet in de kerk komen, maar nu waren ze er zelf ook niet  .
Gelukkig waren er heel veel collega´s uit de andere kernen van ons dorp ook wel. 
 We spraken dit keer met elkaar om de grote zorgen over toenemend drugsgebruik in de gemeente Heerde
onder jongeren, vaak ook achter de voordeur. Met name de nieuwe synthetische drugs zoals 3-MMC, die nu
zomaar overal verkrijgbaar zijn. Elke jongere krijgt via de telefoon aanbiedingen in zijn of haar app. Allemaal niet
goed en gevaarlijk voor de gezondheid van uw en onze kinderen. Maak het bespreekbaar, praat erover. Onze
lichaam is een kostbaar geschenk van God, richt het niet te gronde.
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Ook spraken we over de afsluiting van de in onze dorpen zo traumatisch verlopen corona-epidemie. Moeten we
samen niet nog iets doen? Daar wordt nu over nagedacht, er is veel onverwerkte rouw, daar was tijdens de
crisis helemaal geen tijd of gelegenheid voor, hoe zouden we op dit punt als gemeente en kerken nog iets
kunnen organiseren of markeren? Dit punt wordt nu verder uitgewerkt, u hoort er meer over, als ik meer
weet.…

Tot slot…

Ik wens u een gezegende zomer toe, Jenny en ik verblijven zoals elke zomer in Katwijk aan Zee. Daar komen ook
alle kleinkinderen bij toerbeurt bij ons logeren. We komen daar in Katwijk vaak bekenden tegen, dus wie
weet………. U weet wel, Katwijk is die badplaats met dat mooie witte kerkje aan de zee.

Ons eigen huis in Wapenveld blijft bewoond, maar bij dringende pastorale kwesties kunt u beter contact
opnemen met een van de ouderlingen of met ds. Bert Lammers uit Veessen, ik neem voor hem waar en hij voor
mij, als dat nodig is. ds. Hans van Ark

Van de Kerkenraad
 
 
          Naar aanleiding van de vergadering van 8 juni
-We zijn dankbaar dat Wim van de Weg, na langdurige afwezigheid door ziekte, weer bij de vergadering kon zijn.
Hij pakt zijn werkzaamheden geleidelijk aan weer op en hoopt vanaf september weer volledig terug te zijn. 
-Zoals in het vorige kerkblad al aangegeven werd zal de kerk op zondagmiddag opengesteld worden voor
gasten. De vrijwilliger die ’s middags in de Verbinding is opent de kerkdeur en zorgt ook weer dat deze eind van
de middag gesloten wordt. Waardevolle zaken in de kerk (zoals de piano en de statenbijbel) zijn inmiddels
voorzien van een slot. 
-Het collecteren tijdens de kerkdiensten zal voorlopig via één collecte gaan die vervolgens gedeeld wordt tussen
diaconie en kerkvoogdij. Ook zal het ‘tikkie’ in de kerk app wekelijks verstuurd blijven worden totdat we een
nieuwe manier van collecteren, door middel van de Givt app, zullen introduceren. 
-Op 9 juli hopen Gerben en Krista van Werven, die afgelopen jaar al voor de wet zijn getrouwd, hun huwelijk
kerkelijk in te laten zegenen. Dit zal plaatsvinden op hun boerderij aan de Losweg.
-Sarah van Dijk, die als baby niet is gedoopt, heeft aangegeven dat ze graag gedoopt wil worden deze zomer. Ze
kiest hierbij voor doop door onderdompeling, een vorm van dopen die vanuit de Bijbel goede papieren heeft. In
overleg met haar zullen verschillende opties doorgenomen worden. U hoort hier zeker meer van.
-Al eerder noemden we de bezinningsdag die we als kerkenraad zullen houden. Deze heeft als u dit kerkblad
leest al plaatsgevonden (zie verslag hieronder)
-De jaarlijkse openluchtdienst zal op 27 juni gehouden worden 
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          Overzicht van onze bespreking tijdens de bezinningsdag van 19 juni
-We beginnen de dag met bezinning naar aanleiding van Handelingen 2, het leven van de eerste
christengemeente en we stellen onszelf de vraag wat onze droom/ onze hoop is voor Vorchten. Er komen
verschillende reacties maar ons gezamenlijke verlangen is dat we een kerk zullen zijn die vol is van Gods Geest
waarin alle generaties zich thuis voelen en waarin ieder zijn/haar talenten wil inzetten.
-Veel kerken stoppen met hun extra diensten maar in Vorchten willen we de opendeurdiensten weer oppakken.
We gaan dit één seizoen proberen van oktober tot maart. Bij deze een oproep: wie wil meewerken en inbreng
hebben? Graag melden bij Hans van Ark of Hein Vels.
-Het kerkblad wordt minder goed gelezen sinds het digitaal wordt aangeboden. Het is ons plan om vanaf
september het blad weer in gedrukte vorm uit te geven en (in Vorchten) huis aan huis aan te bieden.
-De gemeenteavond voor komend najaar wordt voor besproken. We willen graag op deze avond twee
onderwerpen aan de orde stellen: Wie mogen er aan het avondmaal? (een onderwerp waar al lange tijd vanuit
de gemeente vragen over worden gesteld en waarover de kerkenraad zich tijdens de vergadering van 13 juli
nog zal beraden) en als tweede onderwerp: hoe kunnen we als gemeente missionair zijn? 
-Er is door meerdere mensen de behoefte aan een belijdenisgroep uitgesproken. Hans van Ark stelt voor om in
september met een ‘zoekersgroep’ te starten. Vanaf januari 2022 kunnen de deelnemers die dit willen verder
om zich voor te bereiden op het doen van belijdenis of ze kunnen ervoor kiezen om op een andere manier
verder te gaan (dit in overleg met de andere catecheten: Geertje, Emiel en Marina)
-We bespreken bepaalde tradities die misschien wat meer aandacht kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan
is de kaars die elke zondag brandt voor in de kerk. Dit is het symbool van Christus zelf die met Zijn licht
aanwezig is. Het plan is om vanaf het volgende Paasfeest jaarlijks een nieuwe Paaskaars te laten branden en de
kaars van het voorgaande jaar aan iemand te geven die het Paaslicht extra hard nodig heeft.
-De kerkenraad wil graag de hele gemeente betrekken in de taken die er zijn en niet alles ‘zelf doen’. Als er weer
nieuwe activiteiten zijn zullen we deze eerst voorleggen aan de gemeente om zo iedereen de kans te geven
zijn/haar talenten in te zetten.
Het beleidsplan is door de kerkenraad opnieuw doorgenomen, een kleine commissie gaat het bestaande plan
eerst actualiseren waarna we tijdens de volgende vergaderingen telkens een aantal punten zullen bespreken en
aanpassen. Zoals eerder genoemd zal de nota ‘homofilie’ ook tijdens dit najaar opnieuw onder de aandacht
komen.

Collectemunten
Nu er weer diensten zijn met bezoekers komt er weer vraag naar de collectemunten.
Op zaterdagmorgen zijn de collectemunten van € 1,00 en € 2,00 verkrijgbaar bij Gerrit van Ewijk aan de Losweg
5 in Vorchten. Ook kunt u ze vooraf bij hem bestellen via sms of app
via 06 51632526 
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Voorstellen wijkouderling Emiel Weeda

In dit kerkblad mag ik me voorstellen als wijkouderling van Heerde, Oene, Epe en Zwolle. Ik ben Emiel Weeda, ik
ben getrouwd met Jet Eikelboom. We wonen sinds 2014 in Veessen en zijn al weer een aantal jaar lid van de
kerk in Vorchten. De afgelopen jaren heb ik catechisatie gegeven aan de groep 16+, dit doe ik samen met
Geertje Plug. Na heel wat maanden online bijeenkomsten hebben we elkaar als groep afgelopen juni weer voor
het eerst ontmoet met een BBQ. Daarnaast ben ik sinds september 2020 scriba binnen de Hervormde
gemeente van Vorchten.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Rondom ons huis is er genoeg onderhoud aan heggen, weiland en bomen.
Daarnaast vinden Jet en ik het leuk om te reizen. Daarnaast doen we nog aan logeeropvang / respijtzorg in de
weekenden en vakanties. U zal ons vast eens in de kerk hebben gezien met een van de jongeren die af toe bij
ons logeert. Daarnaast werk ik bij een zorg organisatie als coördinator van een woonlocatie in Kampen. 
Dan even terug naar het voorstellen, want ik merkte tijdens het schrijven van de kaarten waarin we ons als
wijkouderling kort introduceren dat ik veel van u / jullie nog niet ken. Graag leer ik u wat beter kennen en hoop
u in de komende maanden, nu we weer naar de kerk kunnen komen, te ontmoeten en eens een praatje met u
of jouw te maken. 

Groeten ,

Emiel Weeda

Nieuwe website www.kerkvorchten.nl
Neem eens een kijkje op de vernieuwde website van de kerk. Hier staat ook een link naar de kerkdienst. 
 
Kerkdienst bekijken en luisteren
De dienst kan gevolgd worden via kerkdienst www.kerkdienstgemist.nl 

Ook kan deze app worden gedownload 
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Diaconie collecten
 11-07-2021    Noodhulp Griekenland
 18-07-2021    Groot Nieuws Radio
 08-08-2021    Zending Pakistan
 15-08-2021    Gevangenenzorg Nederland

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 Assem of Johan
Vorderman. Wel zullen bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden moeten worden. 
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Heggenknip - en kerkschoonmaak dag

Op 3 juli zijn alle heggen geknipt rondom de kerk, begraafplaats en de Verbinding. Verder zijn de
kussens uit de kerk uitgeklopt, ramen gelapt en de ruimte onder de toren weer geordend.
Met een groep van 22 mensen was de klus rond 11.00 uur geklaard.   
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Oppasrooster 
 JULI
 
 4        Gerdien     - Elise
11       Gerrieke    - Anne R
18       Hanneke    - Sarah
25      Tonnie         - Jonathan
  
AUGUSTUS
 
1         Gera          - Marina B
8       Nicolette     - Thomas
15     Karlijn          - Laura
22     Henriet       - Déline
29      Driesje       - Elise
 
SEPTEMBER
 
5 Gerdien   - Anne R
               

Schoonmaakrooster
Week  28: 12-17 juli de kerk Hetty, Petra en Gerdien 
            32: 9-14 aug.              Marjolijn, Henriët 
Week  30: 26-31 juli  de Verbinding Jennie, Zwier, Driesje, Christien
            34: 23-28 aug.                      Gerrie, Gerrieke

Koffie drinken na de dienst   
Starten weer met koffiedrinken op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
4 juli    Fam. H. Vels en fam. H. Bredenhoff
1 aug. Fam. G.J. Bekamp en mw. D. Wonink
5 sept. Fam. A. Veldwijk en fam. H.G. van Werven

Agenda
11 juli 10.00 uur viering avondmaal
 12 juli 20.00 uur gebedsavond bij Harry de Velde
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 3 september inleveren bij Johan Vorderman. E-mail:
j66vor@gmail.com

 
Juli 2021 - Het Vorchter Kerkblad

<----- Openluchtdienst 27 juni
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