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Stromen van regen of stromen van zegen?
De Pinksterochtenddienst buiten bij de kerk, waar we zo op gehoopt hadden, viel in het water. Het regende
te hard. Gelukkig hadden we al eerder ook een digitale versie opgenomen, maar het blijft behelpen. Ik zal u
eerlijk zeggen, ik werd er zelf niet erg vrolijk van, toen ik onverrichterzake die Pinksterochtend weer naar
huis reed. Met Kerst zag ik de gemeente niet live, met Pasen niet, met Hemelvaart niet en nu ook met
Pinksteren niet. Tijdens de Pinksterdienst klonk een lied, wat overigens opeens wel heel toepasselijk bleek:
Er komen stromen van zegen, dat heeft God zelf ons beloofd.
Stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen, komen als plasregens neer.
Nu vallen drupplen reeds neder, zend ons die stromen, o Heer.
Nou ja, dat gebeurde dus ook.
Tijdens de preek sprak ik over wat de Geest kan doen in mensen, maar ook in de kerk van Vorchten! Want ik
hoor in Vorchten net iets te vaak: ja dominee, we zijn hier maar met weinigen, het is hier allemaal kwetsbaar.
Maar Pinksteren gaat er nu juist over, dat de Geest juist ook met weinig mensen tot grote dingen in staat is.
Dat we weer durven te geloven in een gezonde en zelfs in een groeiende kerk. Daar geloof ik ook echt in.
Jenny en ik waren een paar jaar geleden in Vietnam, daar was de kerk onder het toenmalige
communistische regime zo goed als verdwenen. Nu schieten de nieuwe kerken daar als paddenstoelen de
grond uit. Want de kerk leeft overal op, waar de Geest zijn werk doet. Ook in Vorchten, maar daar zijn u en
ik wel bij nodig.
Ik verlang voor Vorchten naar een gezonde en vitale gemeente, waar het Evangelie royaal wordt uitgedeeld.
Daar moeten we ook maar voor bidden, dat het zo mag gaan. Een gemeente met gemeenteleden, die niet
alleen ontvangers, maar ook dragers van het Evangelie willen zijn. Dus dat je niet alleen het Evangelie
aanneemt, maar dat je het zelf ook weer uitdraagt. De gemeente van Vorchten mag een gemeente zijn, waar
woorden gebruikt worden, die iedereen kan snappen. Een gemeente waar we transparant en helder met
elkaar communiceren, zodat iedereen weet wat er speelt. Ik geloof, dat de kerk van Vorchten de plek kan
zijn, waar mensen voelen: hier is iedereen welkom. Een gemeente met kerkdiensten die aanspreken voor
jong en oud. Ik geloof en verlang ernaar, dat de Geest de gemeente van Vorchten in beweging kan zetten.
Maar God heeft u en mij er wel bij nodig. Door de Heilige Geest kan de gemeente bloeien als nooit tevoren,
kan er zelfs sprake van opwekking zijn, maar zonder ons allemaal gaat het niet.
Dát zei ik allemaal op Pinkstermorgen tegen de camera en hier schrijf ik het nog een keer op, omdat het
graag met u wil delen. Enne, goed nieuws: het lied stromen van zegen kende nog een couplet over hoe die
toekomst eruit kan zien:
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven weer zijn.
Nieuw leven voor de hele gemeente van Vorchten. Niemand blijft aan de kant staan. Iedereen is nodig.
Iedereen heeft een verschillend talent. De Geest brengt al die talenten in beweging. Stromen van regen??
Regen?? Niks ervan. Stromen van zegen!! Dan kan het natte Pinksterfeest het begin van een gezegende
toekomst met hele mooie dingen in Vorchten zijn. Doet u mee?
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We leven mee…..
Met mevrouw Gerrie van de Vosse ( Papenlandseweg 7) werd opgenomen in het ziekenhuis met
hartritmestoornissen, maar mocht gelukkig ook snel weer naar huis. Ze is er rustig onder en ook dat is een
van God gegeven talent, als je rust mag ervaren in lastige situaties.
Waarneming tijdens vakantieperiodes
Onze eigen privé-vakanties lopen gelijk op met de schoolvakanties, dat heeft met het werk van Jenny (zij
werkt op een middelbare school in Elburg) te maken. Dus hebben de scholen vrij, dan hebben ook de
dominee en zijn vrouw ook vrij. Dat betekent, dat ik er ook in de zomerperiode tijdens de schoolvakantie
niet ben. In de winter, voorjaar en najaar werk ik elke week (veel) meer dan de afgesproken 12 uur en dat
compenseren we dan een beetje in de zomer. Dan zijn er toch ook minder activiteiten in de kerk.
Met ds. Bert Lammers van Veessen sprak ik af, dat wij voor elkaar gaan waarnemen in de vakantieperiodes.
Dat kan ook mooi, want hij gaat juist buiten de schoolvakanties weg. Dus als hij er niet is, dan neem ik voor
hem waar in Veessen en andersom. Ds. Lammers was destijds ook al mijn collega in Wezep (hij in de
Vredeskerk en ik in de Pauluskerk) dus we kennen elkaar goed. Dus in vakantietijd: bij ziekenhuisopname of
overlijden of crisis situaties, dan belt u met een van onze ouderlingen of zelf met ds. Lammers en dan wordt
er pastorale hulp geregeld.

De zwaluwwand
Net als zoveel mensen, ben ik gaan wandelen in coronatijd. Mijn favoriete rondje is vanuit Wapenveld de
Revelingseweg af, over het Apeldoorns kanaal Broek in, dan het fietspad op langs de watergeul richting de
IJsseldijk en vanaf de dijk via de achterkant van Wapenveld weer langs het Apeldoorns kanaal naar huis. Zo
haal ik ook mooi de 10.000 stappen. Elke keer zie ik dus ook die zwaluwenwand langs de wetering, maar ik
heb er nog nooit ook maar ene vogel gespot, weggegooid geld, dacht ik.
In mei maakte ik op een druilerige zondagnamiddag m’n rondje weer. Verrassing! Bij de zwaluwwand
aangekomen vlogen de vogels af en aan. Eindelijk, in mei leggen alle vogels een ei en een zwaluw kennelijk
wel meer dan één. Het was er een drukte van belang. Ik probeerde behoedzaam dichterbij te komen om
een foto te maken, anders geloofde niemand me. Maar zwaluwen zijn niet gek. Die dachten, zolang die
dominee daar stil staat, laten we ons mooi niet zien. Terwijl ik daar vruchteloos stond te wachten, moest ik
denken aan Psalm 84 oude berijming. Daar staat: al vindt de mus een huis o Heer, de zwaluw legt haar
jongskens neer, in ’t kunstig nest bij Uw altaren. Volgens de bijbel voelt de zwaluw zich dus vooral thuis bij
Gods altaren. Misschien kunnen die zwaluwen hun geluk eens proberen bij de kerk van Vorchten en lukt
m’n foto dan wel……..
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De nieuwe website….
Hebt u al een kijkje genomen op de nieuwe website van de gemeente? Is mooi geworden. Ons gemeentelid Adri
Hottinga heeft ook de geschiedenispagina nu helemaal herschreven. Hartelijk dank daarvoor. Het is echt de
moeite waard om binnenkort weer eens te lezen welke rijke geschiedenis de kerk kent. Klik hier om de website
te bekijken.
Tot slot….
Deze dominee houdt niet van opgeven, dus ben ik een paar dagen later nog een keer terug gegaan naar de
zwaluwenwand, want ik moest en zou die foto inclusief rondvliegende zwaluwen maken. En zowaar, ik hield er
een paar natte voeten aan over, maar de foto lukte, al die zwarte vlekjes links boven voor de witte muur, dat zijn
echt zwaluwen.

Een hele goede junimaand toegewenst, ds. Hans van Ark
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Van de Kerkenraad
Kerkenraadsvergadering 11 mei 2021
Ds. van Ark merkt tijdens de kennismakingsbezoeken dat er somsonvrede is over de manier waarop met de
uitgifte van pachtland van de kerk wordt omgegaan. Ongeveer 10 jaar geleden is besloten om de pacht te
laten lopen via de KKG om geen belangenverstrengeling te krijgen van kerkenraadsleden die ook zelf mee
willen schrijven op de te pachten gronden. Dit is een wijs besluit geweest, maar voor de uitgangspunten, op
basis waarvan land in pacht wordt uitgegeven, zijn wellicht andere mogelijkheden. Het gesprek hierover
wordt binnenkort gevoerd door de betrokken kerkenraadsleden.
De bezinningsdag van de Kerkenraad was gepland op 3 juli, maar dit blijkt ook de jaarlijkse heggen snoei
dag te zijn. We plannen de dag nu op 19 juni en stellen voor om eind van de middag onze partners erbij uit
te nodigen voor een gezellig BBQ.
Er is een vraag van Monumentenzorg binnen gekomen of we de kerk voor exposities en eventuele andere
publiekelijke evenementen willen openstellen. Onze reactie hierop is dat dit alleen kan, zolang dit niet
schuurt met de identiteit waarvoor we als Kerk van Christus staan.
Een andere vraag, is of de kerk ook open zou kunnen voor geïnteresseerden op de zondagmiddagen dat de
Verbinding open is. We vinden dit een goed idee, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Eén daarvan is
dat we dan graag willen dat er ook iemand uit de gemeente in de kerk is op die momenten. Bij deze dus de
vraag: wie zou hiervoor af en toe een zondagmiddag tijdens de openingsuren van de Verbinding in de kerk
willen zijn?
Al een aantal jaren komt met regelmaat de vraag aan de orde hoe we als gemeente omgaan met de
toegang tot de avondmaalsvieringen. De plannen die er vorig jaar waren om hierover in gesprek te gaan
met geïnteresseerden zijn door de pandemie in het water gevallen. Om het gesprek hierover zorgvuldig te
voeren hebben we als kerkenraad in juni een extra avond gepland. We houden u op de hoogte van het
verloop van dit proces en zullen t.z.t. uw inspraak hierover vragen.
De doelcollectes van de diaconie werden tot begin vorig jaar via de schermen in de kerk getoond om de
betrokkenheid van ons als gemeenteleden te vergroten. Helaas is dit er bij ingeschoten toen alles
gedigitaliseerd moest worden. Gelukkig dat één van u aan de bel trok: er wordt aan gewerkt om dit weer
duidelijk te vermelden.

Juni 2021 - Het Vorchter Kerkblad

Bericht van de Kerkvoogdij
Zaterdag 3 Juli is het weer heggen knipdag.
Aanvang 8.00 uur. Het dan weer de bedoeling om met zo veel mogelijk vrijwilligers de beukenheggen om de
kerk en pastorie te knippen.
Graag zoveel mogelijk uw eigen gereedschappen meenemen. Voor de verzorging van de inwendige mens wordt
gezorgd.
Voortgang pastorie
Inmiddels zijn de werkzaamheden buiten de pastorie vrijwel klaar. Een groep vrijwilligers heeft hier veel arbeid
verricht.
De terrassen zijn gerenoveerd. Ook zijn de afvoeren van de regenpijpen verbeterd. Etc. Etc.
Heel veel dank aan de groep die dit allemaal heeft gedaan!!
Met de Fa. van Werven is afgesproken dat ze dit jaar de buitenkant v.d. pastorie en schilderbeurt gaan geven.
Tevens moeten er dan binnen nog een paar kleine zaken worden afgewerkt.
Daarna is dit project afgerond. Zo te zien blijven we ruim binnen het budget wat voor de pastorie was
gereserveerd. Dit mede door de geweldige inzet van de vrijwilligers.

Groot onderhoud kerk en toren
Het is nu 40 jaar gelden dat de kerk en toren gerestaureerd zijn. Groot onderhoud is hard nodig!
Er zijn 2 verschillende subsidie aanvragen hiervoor ingediend. Als deze toegewezen worden dan kunnen we
gedurende de jaren 2022 t/m 2027 dit onderhoud gaan laten uitvoeren.
Mvg Henry en Wim.
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Voorstel wijkouderling Marle-Wapenveld
Lieve mensen,
In één van de vorige kerkbladen hebben jullie kunnen lezen dat de gemeente in drie wijken is opgedeeld en dat
iedereen voor rouw en trouw, voor goede en slechte berichten en voor alles wat meldenswaard is contact met
zijn/haar wijkouderling op kan nemen. Maar wie zijn die wijkouderlingen nu eigenlijk?
In dit kerkblad mag ik, Marina de Velde, wijkouderling van Marle en Wapenveld, mezelf voorstellen. Voor de
meesten ben ik geen vreemde want samen met Harry woon ik al bijna 30 jaar in Marle. Onze vier kinderen
wonen inmiddels allen niet meer thuis. Marleen, de oudste van het stel, woont al jaren in Nijmegen en hoopt in
september te gaan trouwen. Rosan woont sinds anderhalf jaar in Broekland en Rien is samen met zijn vriendin
Erinn afgelopen december naar Wapenveld verhuisd. Karel, de jongste, studeert in Dronten en heeft daar een
kamer. Dit betekent niet dat ons nest nu leeg is, want sinds bijna twee jaar woont Déline bij ons in huis en
regelmatig hebben we nog andere gasten of gastjes 😉 te logeren op onze boerderij.
Naast de logeeropvang die we bieden op de boerderij heb ik jarenlang bij de zendingsorganisatie Agapè
gewerkt en vijf jaar geleden ben ik begonnen met een HBO studie theologie die ik deze zomer hoop af te
ronden. Binnen de kerkelijke gemeente Vorchten ben ik sinds september 2019 jeugdouderling en ik geef met
veel plezier catechisatie aan de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar. Het is mijn verlangen om alles wat ik van de
Here God heb gekregen: mijn tijd, mijn energie, mijn gaven en talenten en al het andere, in te zetten om te
helpen bouwen aan het Koninkrijk van God. Ik hoor daarom ook graag hoe ik u/jou van dienst kan zijn.
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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

Diaconie collecten
13-06-2021
Missonair werk - Dorpen
20-06-2021
Compassion
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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Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!
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Oppasrooster
Juni
6
Gera
- Marina B
13
Karlijn
- Thomas
20 Henriet
- Laura
27 Driesje
- Déline
Juli
4

Gerdien

- Elise

Schoonmaakrooster
Week 26: 27 juni-3 juli de Verbinding Dinie, Merry, Diane
Week 24: 14-19 juni de kerk Gera, Lieneke,Ina,Marina

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
6 juni koffie drinken na de dienst.
8 juni kerkenraadsvergadering
18 juni bijeenkomst catechisanten 16+
3 juli 8.00 uur heggen knippen terrein
kerk/pastorie en de Verbinding

Heggen knippen enkele jaren geleden
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 1 juli inleveren bij Johan Vorderman. E-mail: j66vor@gmail.com
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