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Pinksteren: de verjaardag van de kerk
Eerlijk gezegd begrijp ik nooit zo goed, waarom mensen Pinksteren zo’n moeilijk feest
vinden. Want het is misschien wel het mooiste en ieder geval het vrolijkste feest, wat we in
de kerk mogen vieren. Ooit begon het allemaal in Jeruzalem (Handelingen 2) vijftig dagen
na Pasen (vijftig is in het Grieks pentacoste, vandaar ons woord Pinksteren) met een groep
mensen, van wie gezegd wordt dat ze zo enthousiast waren, dat ze in vuur en vlam
stonden. De opwinding over wat er die dag gebeurde was zelfs zo groot, dat anderen
dachten dat deze mensen dronken waren. Misschien waren ze dat ook wel, maar dan wel
dronken van vreugde. Drieduizend mensen werden er die eerste dag toegevoegd aan die
allereerste gemeente, inmiddels zijn het er -ondanks alle christenvervolgingen- wereldwijd
meer dan twee miljard. Wil iemand nog beweren dat de Geest niet meer werkt en de kerk
niet groeit? Dat vieren we allemaal. Met Pinksteren ontstond de kerk en daarom noem ik
Pinksteren wel de verjaardag van de kerk. Dat vieren we elk jaar opnieuw, net als onze
eigen verjaardag.
God kunnen wij niet met het blote oog zien, maar wel ervaren.
 Jezus is terug naar de hemel, ook Hem kunnen we niet meer met het blote oog zien, maar
wel ervaren.
 Hoe ervaar je God en Jezus dan? Doordat de Geest van Christus springlevend in mensen
aan het werk is, Hij bonst dag en nacht op de deur van ons hart en wij hoeven alleen maar
open te doen. Heer, wees welkom, hier ben ik.
Juist op dit prachtige feest zullen negen jonge gemeenteleden in Vorchten belijdenis van
hun geloof doen. Zij staan in de traditie van velen die hen voorgingen en hopelijk zullen er
nog velen volgen. Laat de opwekking van Vorchten maar doorgaan op deze prachtige
feestdag! Ds. Hans van Ark

Belijdenisgroep
Vanaf het najaar van 2021 zijn we samen opgetrokken, eerst als zoekersgroep en vanaf
januari 2022 als belijdenisgroep. Nu met Pinksteren is het zover, negen jonge mensen
willen ja zeggen tegen God en Zijn gemeente in Vorchten! We hebben heel wat af
gediscussieerd de afgelopen maanden, maar steeds duidelijker voelden we met elkaar, dat
de hele groep graag samen belijdenis wilde doen. Op vrijdagavond 27 en zaterdag 28 mei
zijn we met de hele groep in het centrum Don Bosco in Assel bij Apeldoorn geweest, om
ons voor te bereiden op de belijdenisdienst. Zaterdagavond hebben daar ook persoonlijke
gesprekken met de leden van de 
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voltallige kerkenraad plaatsgevonden. Daarna hebben we daar ons samenzijn afgesloten
met een maaltijd -door de jongeren zelf voorbereid- en een korte viering.
Het gaat op eerste Pinksterdag om de volgende gemeenteleden, die belijdenis willen doen:
 Marina Bredenhoff, Wolbertsdijk 3-1, 8191 NW Wapenveld
 Theo van de Berg, IJsseldijk 50, 8193 KA Vorchten
 Ciska van de Berg- Bos, IJsseldijk 50, 8193 KA Vorchten
 Anneke van de Berg, Kerkweg 36, 8193 KL Vorchten
 Chris van Werven, Losweg 3, 8193 KC Vorchten
 Yvonne Verbeek-van Werven, Losweg 3, 8193 KC Vorchten
 Gerben van Werven, Losweg 2, 8193 KC Vorchten
 Christa van Werven- ’t Mannetje, Losweg 2, 8193 KC Vorchten
 Richard Schouten, Kerkweg 2, 8193 KK Vorchten
Eerlijk gezegd zet ik hun adressen er bewust bij, zodat het voor u mogelijk is, naar deze
jongeren toe ook persoonlijk te reageren. Op welke manier u dat doet, laat ik graag aan uw
eigen creativiteit over.

Huwelijk Eric en Joke Kolkert 
Op woensdag 29 juni hopen Eric en Joke Kolkert (Kerkweg 19, 8193 KJ Vorchten)in de kerk
van Vorchten om 13.00 uur om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Eric en Joke zijn
de nieuwe bewoners van de pastorie, Eric verleent bijstand in het pastoraat in de Goede
Herder Kerk in Epe en Joke werkt bij de Evangelische Omroep als programma-maker bij de
radio.
 Ds. Klein Kranenburg (oud-predikant van de Goede Herder Kerk) verzorgt de verkondiging
en ik mag onze collega en zijn vrouw de handen opleggen en Gods zegen meegeven. Mijn
broer Henk, die als jeugdouderling actief is in de Goede Herder Kerk, is ouderling van
dienst.
 Ook de gemeenteleden van Vorchten zijn van harte uitgenodigd deze dienst mee te
maken. Bijzonder, dat dit zo mag en nu na corona weer kan. Voor Eric en Joke is het ook
bijzonder, dat zij elkaar op latere leeftijd mochten leren kennen en nu samen op dat mooie
‘plekkie’ mogen wonen. Een gezegende dag en dienst gewenst!

Overlijden 
 Hij was net negentig geworden, verbleef sinds enkele weken in Rehoboth in Wapenveld en
daar is dhr. Lambertus Jan (Bert) Bruggert (Marledijk 31a, 8198 KP in Marle) op vrijdag 6
mei rustig ingeslapen. Op woensdag 11 mei was er een 
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bijeenkomst voor familie en buren bij de boerderij, waarna de crematie in besloten kring
heeft plaatsgevonden. De familie Bruggert kwam oorspronkelijk uit Twente, totdat ze
verhuisden naar de boerderij in Marle.
Dhr. Bruggert, zo merkte ik tijdens het kennismakingsbezoek, was geïnteresseerd in
geschiedenis. Hij schreef twee boeken over de geschiedenis van zijn familie en ook over
Twente, allemaal in eigen beheer. Elke dag ging hij de laatste jaren met zijn scootmobiel
naar z’n zoon op de boerderij ernaast, daar had ik hem al eens eerder ontmoet. In de
laatste weken van zijn leven spraken we elkaar in zijn tijdelijke behuizing in Rehoboth. Hij
keek tevreden terug op zijn leven, het was in alle opzichten mooi geweest nu. Geen
regelmatige kerkganger, wel een gelovig man. We sloten ons gesprek af met gebed en het
lezen van psalm 23, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Het
was goed zo. We denken aan zijn vrouw Ankie, zijn kinderen en kleinkinderen, jullie
allemaal veel sterkte toegewenst. Tijdens de plechtigheid op de boerderij las dochter Joke
het volgende gedicht, uit de 17e eeuw, gevonden in de kathedraal van Canterburywaaruit
ik hieronder een deel laat volgen:
Waak over mij…..
Ik heb niet zoveel zin om heilig te worden: 
Sommige heiligen zijn moeilijk te volgen
Maar een oude zuurpruim is zeker één van de belangrijkste uitvindingen van de duivel.
Zorg dat ik in staat ben het goede te zien,
Waar ik het niet verwachtte, en talenten te erkennen bij mensen, bij wie ik dit niet
vermoedde;
En geef mij de genade, Heer, hun dat ook te zeggen. AMEN

Zieken
Harry de Velde (Marledijk 23, 8198 KP Marle) heeft als uitslag van een
bevolkingsonderzoek te horen gekregen, dat hij darmkanker heeft. Dat is voor hem en zijn
gezin stevig schrikken. Inmiddels is een behandelingstraject gestart, maar dit is niet niks.
Je leven staat opeens op z’n kop. Je hoopt allemaal, dat dit aan je deur voorbij gaat, maar
soms gaat het dus zo anders. Er is veel meeleven vanuit de gemeente en dat is heilzaam.
Gods nabijheid toegewenst in deze moeilijke periode van jullie leven.
Wilco Dijkhof (Evergunnedijk 14, 8181 SM in Heerde)kreeg te horen, dat hij een ontsteking
aan de alvleesklier heeft en werd om die reden opgenomen in de Isalaklinieken in Zwolle.
Het is een pijnlijke geschiedenis. De behandeling is inmiddels gestart, maar met alles wat
er in de familie toch al speelt, wil je dit er gewoon niet bij hebben. Jullie samen heel veel
sterkte en vertrouwen op een goede afloop toegewenst.
Adri Veldwijk (Veesser Enkweg 52, 8194 LM in Veessen) viel van de trap met als gevolg
gebroken rugwervels. Eerst leek een operatie noodzakelijk, maar uiteindelijk mocht hij met
een brace om zijn rug weer naar huis. Veel platliggen, kalm aan doen, dat past allemaal
niet zo bij Adri, maar soms is het even niet anders. In ieder geval is er nu tijd voor
bezinning, alhoewel Adri al weer op veel plaatsen gesignaleerd kon 
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worden de afgelopen tijd. Jij en Wilma ook moedtoegewenst en een hopelijke voorspoedige
genezing!

We gaan na Pinksteren in de gemeente voor mij 
een wat rustiger tijd in.  Wilt u in de komende 
maanden graag bezoek, dat kan zeker. Laat het 
even weten, ik kan niet altijd ruiken bij wie bezoek 
gewenst is, dus een berichtje helpt me wel! 

Hartelijke groet, ds. Hans van Ark

Vanuit de Kerkenraad

•        Diaconie 
Stoelen in de kerk- We bespreken het idee om de eerste rij stoelen te vervangen voor
mensen die rugklachten hebben of anderszins moeite met zitten. De kerkvoogdij gaat
kijken naar houten stoelen met armleuningen zoals de trouwstoelen die we hebben.
Bloemen in de kerk- Misschien is het jullie al opgevallen dat we nu, in plaats van 1x per
maand, om de week een bloemengroet doen. Het is de bedoeling is dat dit uitgebreid
wordt naar elke week. We willen de gemeente hierbij actief betrekken, ook wat betreft het
voordragen van mensen die we een bloemetje willen geven. Gemeenteleden kunnen
iemand voordragen bij Driesje Wonink. Iedereen die iets te vieren heeft of die een
bemoediging nodig heeft, oud of jong, gemeentelid of dorpsgenoot, komt in aanmerking
voor de bloemengroet. Elke week wordt gevraagd aan de gemeenteleden wie de bloemen
wil brengen. Zijn er geen vrijwilligers dan vragen we de gastheer/gastvrouw. Als niemand
zich aanbiedt zullen de dienstdoende kerkenraadsleden zorgen dat de bloemen op de
juiste plek terecht 

•        Predikant
Bevestiging van Henk Jan Dalhuisen op 15 mei: Net als de voorgaande keren zullen we als
volledige kerkenraad na de inzegening om hem heen staan.
De belijdenis kandidaten hebben een avond gehad met leden van de kerkenraad over de
verschillende ambten in de kerk en hoe het financieel in elkaar zit. Johan heeft deze avond
voorgezeten, Bert en Wim waren erbij; het was een geslaagde avond. Maandag de 16de
wordt aan de groep de vraag gesteld wie daadwerkelijk belijdenis wil doen. 
Op 27/28 mei gaat de groep een nachtje weg met Ds. van Ark. Tijdens dit weekend
schrijven de kandidaten op waarom en hoe ze tot deze stap gekomen zijn. Aan het eind van
het weekend schuift de kerkenraad aan om met de catechisanten in gesprek te gaan. 
Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, is het dan zover: de belijdenisdienst.
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•        Pastoraat
Muziek tijdens de kerkdiensten: Variëteit in liederen wordt op prijs gesteld door de gemeente.
In het nieuwe beleidsplan en in het liturgie voorstel dat toegestuurd wordt aan
gastpredikanten zal vanaf nu het Nieuwe liedboek niet meer specifiek genoemd worden als
leidraad voor het kiezen van de muziek.
Buiten kerkdiensten: We spreken af dat we in principe in de maanden juni/juli/augustus de
diensten buiten houden, tenzij het door de weersomstandigheden niet kan. Dit wordt, zoals
we gewend zijn, via de app gecommuniceerd. De diensten blijven om 9.30 uur, hier is tijdens
de gemeenteavond over gestemd.
De buitendiensten starten bij mooi weer vanaf 12 juni.
Johan en Jeroen gaan op zoek naar nieuwe geluidsboxen.
Youth Alpha: Graag willen we in september 2022 starten met een Youth Alpha (15-25 jaar).
Wie op enige manier hierin wil meehelpen kan contact opnemen met Emiel. Bij genoeg animo
om dit te organiseren kan het doorgaan.
Beleidsplan: We gaan het beleidsplan splitsen in een Plaatselijke Regeling (huishoudelijk
regelement) en een inhoudelijk gedeelte. Adri gaat zich inzetten om de Plaatselijke Regeling in
te vullen.
Follow Me: op 16 mei zal de laatste keer zijn, daarna wordt met de groep nog een leuke
afsluiting gepland. Marina zal namens de kerkenraad vragen of de groep op zondag 12 juni
iets wil laten zien van het afgelopen seizoen (Power Point, filmpje o.i.d.). 
Vakantie Bijbel Week: hierover is 11 mei vergaderd. Dit is een activiteit die we traditiegetrouw
met Veessen samen doen. Er worden altijd nieuwe mensen gezocht om te helpen met de
organisatie. Wil je meehelpen of meer hierover horen, neem dan contact op met Hettie
Töpfer.
•        Kerkrentmeesters
Onderhoud: De voor-en achterdeur van de kerk + de garagedeur van pastorie hebben
onderhoud nodig: Wim regelt schilder van Werven hiervoor. 
Organisten: Het is niet altijd eenvoudig om organisten te vinden voor onze zondagse diensten.
Het is de kerkvoogdij gelukt een aantal nieuwe mensen te vinden: Wilco Veldkamp + Jenny van
Ark hebben toegezegd en Wilma Veldwijk wil een aantal keren begeleiden of reserve zijn. Het
is de bedoeling om vanaf nu jaarlijks een moment te plannen met alle organisten samen. 
Open monumentendag: tijdens deze dag in September gaat de kerk weer open. De vraag is
wie er in de kerk wil zijn als gastheer/gastvrouw. Adri zal hiervoor mensen benaderen die dit al
eerder hebben gedaan, daarnaast zijn vrijwilligers van harte welkom. Aanmelden kan bij Adri
Veldwijk.

Gift
Kerkrentmeester Adri Veldwijk heeft op 24 mei een gift van € 50 ontvangen voor de kerk. Deze
gift komt van Probus Heerde-Epe. Dit is een vereniging van oud ondernemers uit Heerde-Epe
die een rondleiding hebben gehad in onze kerk.
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Heggen knippen
Op zaterdag 2 juli willen we graag de beukenhaag bij de kerk en De Verbinding knippen. Verder
willen we de kerk weer een grote poetsbeurt geven.
We hopen dat we weer voldoende vrijwilligers hebben (zoals vorig jaar) om deze klus te klaren.
We beginnen om 8.00 uur en we verwachten rond de lunch klaar te zijn. Voor de inwendige mens
zal goed verzorgd worden.
Meer info bij Wim van de Weg 0578 - 69 10 32

 

Vergunning restauratie kerk en toren
Op 24 mei heeft de gemeente onderstaande bericht gepubliceerd.
“Verleende omgevingsvergunning Kerkweg 17 in Vorchten: het restaureren van de
Rijksmonumentale kerk en toren van Vorchten
Het college van Heerde maakt bekend dat zij op 10 mei 2022 een omgevingsvergunning heeft
verleend voor het restaureren van de Rijksmonumentale kerk en toren van Vorchten op het
perceel Kerkweg 17 in Vorchten (verzenddatum: 12 mei 2022).” 
Dit betekent dat we nu gaan beginnen met de aanvragen van de subsidies voor de restauratie.

Vakantie Bijbel Week
Dit jaar zal er weer een vakantiebijbelweek komen. In samenspraak met de beide kerken van
Veessen en Vorchten hebben we weer besloten voor een drie-daagse waarin we Gods liefde
mogen uitdragen en delen met de kinderen. Dit jaar komt de tent weer in Vorchten te staan. Als
commissie gaan we het met enthousiasme organiseren en voorbereiden. Maar in de week zelf
willen we écht vragen om dit samen te doen als gemeente. Op dinsdag 16, woensdag 17 en
donderdag 18 augustus hebben we jullie hulp nodig. Dus kan je een uurtje, ochtend of meerdere
momenten meehelpen die week, heel graag. 
Namens de VBW-commissie, Hettie Töpfer

Openluchtdienst 26 juni 19.00uur
Op 26 juni vindt de jaarlijkse openluchtdienst plaats.
Dit jaar komt Xing uit Hattem deze dienst begeleiden. Xing is een 15-koppige praiseband uit
Hattem. Spreker tijdens deze dienst in Henk Jan Brommer. 
Het thema van de dienst is ‘Zekerheid?’
'Hoe zeker kun je zijn? Wat als je gevoel anders is dan je verstand? Wat als je het even niet zo ziet?
Hoe verhoudt mijn (on)zekerheid tot Gods aanwezigheid? 
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Alle liederen gaan uit van een bepaalde stelligheid en 
zekerheid. Maar is die er altijd en mag die er ook niet 
zijn?' We zoeken nog hulp voor het bereiden van soep
en een eenvoudige broodmaaltijd voor +-20 personen
rond 18.00uur. Mocht je hierbij willen helpen kan je dit
aangeven bij Gerben van Werven of Nicolette Schouten. 

Eten en Praoten
Bij het “éten en praoten” geniet je van een driegangen
diner op een bijzondere locatie; bij mensen thuis! Of 
eigenlijk moeten we zeggen locaties, want elke gang 
eet je op een ander adres. Je krijgt zelf ook een gang
toegewezen. Deelnemers krijgen ruim van te voren te 
horen welke gang bereid moet worden, voor hoeveel 
personen (max. 6) en welke dieetwensen er eventueel
zijn. 
Op de dag van het “éten en praoten” krijgen de 
deelnemers op de startlocatie (In De Verbinding), 
drie gesloten enveloppen overhandigd met daarop 
een tijdstip waarop die envelop geopend mag worden.
19.00 uur envelop 1 adres voorgerecht
20.00 uur envelop 2 adres hoofdgerecht
21.00 uur envelop 3 adres nagerecht
Bij aanvang de eerste envelop openen en begeeft zich naar het in de envelop genoemde adres
voor het nuttigen van het voorgerecht. Tijdens het “éten en praoten” weet je vooraf niet met wie je
eet en, met uitzondering van jouw gang, waar en wat je eet. Je fietst (of met de auto) van adres
naar adres en maakt, onder het genot van een voor-, hoofd- en nagerecht, kennis met mede
deelnemers.
 Na het voorgerecht openen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip hun volgende envelop. Na het
hoofdgerecht gebeurt dit nog eenmaal voor het dessert. In een van de drie enveloppen staat dus
altijd het eigen adres vermeld. In de andere twee enveloppen tref je gastadressen aan.
Het is dus rennen geblazen! Want het kan wel eens zo zijn dat je als deelnemer een voorgerecht
als gast nuttigt en gastvrouw of -heer bent voor het hoofdgerecht. Het is de uitdaging om op tijd
thuis te zijn om de laatste hand aan jouw gerecht te leggen en de gasten te ontvangen voor hun
culinaire verrassing. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging, wat zorgt voor hilarische momenten
en voldoende gespreksstof!
Het bereiden van jouw gang bekostig je zelf, verder is meedoen GRATIS! 
Om 22.00 uur richting De Verbinding om na te praten. 

Jet Weeda
Johan Vorderman
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Opgave formulier:
Wij melden ons aan voor “éten en praoten” op vrijdag 1 juli aanvang 19.00 uur.
Naam: 
1……………………………………………………………………………………………………………………...................………….………
2……………………………………………………………………………………………………………………..................………….……….
Adres (waar wij onze tafelgasten zullen ontvangen):
………………………………………………………………………………………………………………………..................………….………
Telefoon: ………………………………………………………….....................................................................………….………
Eventuele opmerkingen (bijv. geen vis, dieetwensen, voedselallergie):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…
………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….………………….………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Alleenstaande mensen kunnen hier aangeven of ze wel/ niet willen koken:
 Ja, ik wil graag koken 
Nee, ik kook liever niet (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Formulier uiterlijk 27 juni inleveren bij: 
Jet Weeda Veesserenkweg 58 of mailen ageikelboom@hotmail.com
Voor vragen: 06 30171878

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) 

9                 Juni 2022 - Het Vorchter Kerkblad

mailto:ageikelboom@hotmail.com


Collecte Diaconie

12 juni uitgangscollecte KIKA
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Oppasrooster 
JUNI
5         Gerrieke          - Dora                               
12       Gerdien
19       Hanneke          - Sarah                                     
26       Tonnie
JULI
3         Ciska - Anne

Schoonmaakrooster
De Verbinding   week 22  30 mei- 4 juni Gerrie en Gerrieke
De kerk              week 24  13 –18 juni Gera, Lieneke, Marina, Ina

Koffie drinken na de dienst   
Bardienst koffieschenken:
5 juni fam. J. Wonink en fam. T. van de Berg
3 juli  fam. G. van Werven Losweg 2 en fam. A.M. Hottinga Kerkweg 10  
7 aug. fam. W. v/d Vosse Kerkweg 15 en fam. H. Jongerman Bankenburgerweg 

Agenda 
  5 juni   9.30 uur Belijdenisdienst 
 13  juni 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde
 14 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
 18 juni 19.30 uur Concert Dorpelwachters
 26 juni 19.00 uur Openluchtdienst 
  1 juli19.00 uur Eten en Praoten
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 22 juni  inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com

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
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
 Johan Vorderman           06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten

18 juni 19.30 uur concert Dorpelwachters in de kerk www.dorpelwachters.nl
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