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Goud in handen, juist nu
We maken verwarrende weken mee.
Eerst twee weken sportvreugde, Olympische spelen met als hoogtepunt, toen de
Olympische sporters op bezoek waren bij Koning Willem Alexander en koningin Maxima.
Vol trots lieten ze hun medailles zien. Maar liefst acht gouden plakken namen de
Nederlandse sporters uit China mee naar huis. Ze hadden letterlijk goud in handen. Later
in diezelfde week brak na weken vol heftige spanning de oorlog in de Oekraïne uit. We
geloofden onze ogen niet. Anno 2022 nog oorlog op het Europese continent? Ja, een
oorlog met onnodig veel slachtoffers en bruut geweld. Vreselijk.
Juist in deze tijd is het goed om elkaar eraan te herinneren, dat niet alleen de sporters
goud in handen hebben, maar dat ook gelovige mensen goud in handen hebben.
Alleen dit is het verschil, ik vat een prachtige tekst uit 1 Korinthiërs 8 vers 24 nu maar even
in mijn eigen woorden samen: atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, maar
gelovige mensen doen het voor een onvergankelijke erekrans. Het gaat om de belofte van
God voor jouw leven als Hij zegt: Ik ben er nu al voor jou, elke dag. Maar Ik zal er ook altijd
voor jou zijn. Hier op deze aarde en straks in de hemel, Ik zal er zijn!
Dat is een belangrijke boodschap juist in deze periode, nu we ons veel zorgen maken over
al het geweld. In de nacht vol strijd (!)en zorgen, kijken wij naar U omhoog, biddend om een
nieuwe morgen, en een toekomst vol van hoop. Want er is een toekomst vol van hoop, dat
heeft God ons zelf beloofd, niemand anders, Hij alleen, leidt ons door dit duister heen.
Geloven is een teamsport.
Juist in deze angstige is het zo belangrijk deel uit te maken van een kerk, van een
geloofsgemeenschap. Geloven is echt teamwork. Denk maar een houtvuur, allemaal
blokken die prachtig tegen elkaar aan liggen te branden. Maar haal er een blok uit, leg dat
ene blok apart en dan blijft dat ene blok niet branden. Een vuur brandt juist omdat
meerdere blokken elkaar brandend houden.
In dat alles mag u vasthouden aan het goud, dat niet alleen de sporters, maar ook gelovige
mensen in handen hebben:
Het is goud in onze handen, te weten je niet alleen een aardse vader hebt, maar ook
hemelse vader.
Het is goud in onze handen, dat God ons Zijn eigen zoon heeft gegeven, Jezus Christus.
Het is goud in onze handen, dat we mogen weten dat we de liefde dus niet uit onszelf
hoeven te halen, maar dat je het ontvangt als je je armen voor Hem opendoet.
Het is goud in onze handen, als je je beseft dat je leeft van genade, dat het woord vergeving
daarbij een kernwoord is.
Het is goud in onze handen, als je het Kruis van Golgotha kent als vaste rots van uw
behoud!
Ds Hans van Ark
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De tien mooiste kerkliederen
Onlangs publiceerde de PKN een lijst met de tien meest geliefde kerkliederen. Die lijst was
samengesteld op basis van de voorkeuren die veel mensen via internet hadden ingevuld. Ik zal
u eerlijk zeggen, het was mij allemaal even ontgaan. Maar ik vond de lijst wel bijzonder, omdat
er nogal wat liederen opstaan, die niet in het officiële Liedboek van de Protestantse kerk
voorkomen. Kennelijk lopen de voorkeuren van ‘gewone’ kerkmensen en de liturgische
deskundigen niet altijd parallel. Ik vond het een heerlijke lijst. Allemaal mooie liederen om voluit
mee te zingen met prachtige melodieën. Het zijn liederen vanuit het hart. Niet met
ingewikkelde teksten, maar je kunt ze met hart en ziel kunt zingen. Nou, hier volgt de lijst

.

Met stip op één:
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
2. Abba Vader U alleen
3. Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam (Ik zal er zijn van Sela)
4. ‘k Stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God
5. De steppe zal bloeien (Huub Oosterhuis) (ik denk overigens, dat we die in Vorchten nog niet
zo goed kennen)
6. Aan U behoort o Heer der Heren de aarde met haar wel en wee
7. De zon komt op, maakt de morgen wakker (tienduizend redenen tot dankbaarheid)
8. Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.
9. Wat de toekomst brenge moge
10. U zij de glorie opgestane Heer
We zullen de meeste van deze liederen zeker regelmatig in Vorchten blijven zingen.
Maarrrrr: mocht u zelf een voorkeurslied hebben, dan mag u dat best aan mij doorgeven hoor,
dan zingen we dat lied ook zo nu en dan!
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Even tellen….
Vroeger noemde we de komende periode in de kerk de Lijdenstijd. Tegenwoordig gaat het
meestal over de Veertigdagentijd. Wat is het verschil tussen Lijdenstijd en Veertigdagentijd?
De periode van de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd komt van oorsprong uit de
Rooms-Katholieke traditie. In het weekend van 26/27 februari 2022
viert Katholiek Nederland carnaval. Carne-val betekent letterlijk ‘vaarwel vlees’, (carne is vlees,
vale is vaarwel). Dat carnavalsfeest duurt tot As-woensdag, dit jaar op 2 maart. Aswoensdag is
niet bedoeld als een dag waarop de zuipschuiten hun roes uitslapen..... Aswoensdag is wél de
dag waarop de echte carnavalsvierders hun askruisje gaan halen in de kerk. Die as is
afkomstig van de verbrande palmtakken van het Palmpasenfeest van het vorige jaar. Zo is de
cyclus van de kerkelijke feesten rond. Vanaf Aswoensdag begint dan de officiële vastentijd,
een tijd van inkeer en matiging: dus ook geen vlees, geen snoep en geen luxe. Een tijd van
bezinning, waarna vervolgens veertig dagen later het Paasfeest in alle ‘U zij glorie’ losbarst. De
telling van veertig dagen komt tot stand, doordat je zeven weken telt vanaf de
carnavalszondag. Maar daarbij worden de zondagen zelf niet meegeteld en ook niet de
maandag en dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag. Dus 7 weken maal 7 dagen is 49 dagen
minus de 7 zondagen en minus die maandag en dinsdag voor de Aswoensdag en zo kom je
dan op die veertig dagen. Volgt u het nog een beetje………….?
Veertig is overigens ook het bijbelse symbolische getal van voorbereiding.
Omdat Protestanten zich (zeker in het verleden) zo veel mogelijk wilden onderscheiden van
onze Rooms Katholieke geloofsgenoten, kozen zij voor een kortere periode, zes
lijdenszondagen. Maar dan op die zondagen wel intensief stil staan bij het lijden van Jezus.
Niet alleen in Zijn leven, maar juist in Zijn lijden en uiteindelijk in Zijn sterven komt de
betekenis van Jezus immers dichtbij. Zijn lijden is ons lijden, Zijn dood wordt onze dood, Zijn
opstanding zal onze opstanding inluiden. Maar om dat lijden te kunnen doorgronden, is het
nodig eerst zelf tot inkeer en bezinning te komen. Zo vallen Veertigdagentijd en Lijdenstijd
eigenlijk samen. Die Vastentijd van onze Katholieke medegelovigen is eigenlijk zo gek nog niet.
Ik las, dat veel mensen zich in de komende Veertigdagentijd willen matigen in hun activiteiten
op de sociale media, minder Twitter, minder Faceboek. Nou, wat een rust zal dat geven......
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Uit de gemeente….
Langzamerhand pakken we met alle activiteiten de draad weer op. Vanuit de
zoekersgroep, die uit een groter aantal jongeren bestond, gaan we nu door met acht
jongeren ter voorbereiding van hun mogelijke belijdenis op eerste Pinksterdag. Aan de
hand van bijbelteksten en door henzelf geselecteerde bijbelverhalen lopen we deze
geloofsweg.
Christine Rietberg is bezig met een nieuwe serie onderzoeken, dat valt haar soms best
zwaar.
In sommige gezinnen deed de corona (opnieuw) haar intrede. Meestal met milde
verschijnselen, maar enkele gemeenteleden werden er toch ook goed ziek van.
Evelien Dalhuisen verbleef enkele dagen in het ziekenhuis, maar is gelukkig nu weer
thuis.
De eerste Open Deur dienst
De eerste Open Deur Dienst staat gepland op zondagmiddag 13 maart om half vijf in
de kerk van Vorchten. Een Open Deur dienst is een laagdrempelige dienst, speciaal
bedoeld voor mensen die misschien niet zo makkelijk meer naar de kerk komen. U
kent vast wel zo iemand in uw omgeving. Maar die mensen komen echt niet vanzelf,
als wij ze niet uitnodigen! Dus er is huiswerk voor alle gemeenteleden: vraag je collega,
je buurvrouw, je vriend of vriendin eens mee. Er is koffie en thee, er is altijd muziek en
een korte actuele overdenking. Dit keer over het thema HOOP.
De muzikale medewerking wordt op 13 maart verleend door Harrie Stijf met het
Wapenvelder koor Shine and Testify. De commissie, bestaande uit Petra van de Vosse,
Marianne Oorspronk, Jennie Eikelboom, Hanneke Wonink, Hein Vels en dominee Hans
van Ark bereiden elke dienst voor en tekenen ook voor de organisatie. Komt u ook en
vooral: neemt u ook iemand mee?
Tot slot:
We gaan de lijdensweken in, de veertigdagentijd dus. Het lijden van Jezus is één op
één verbonden met het lijden van deze
wereld. Onze gedachten gaan uit naar
het Oekraïense volk en de misschien
wel duizenden onschuldige slachtoffers. Al die dreiging, die spanning, dat leed. Je zou
er moedeloos van worden. Leer mij o
Heer Uw lijden recht betrachten, zingt
gezang 177, in deze zee verzinken mijn
gedachten. O liefde die om zondaars te
bevrijden, zo zwaar moest lijden. Een
gezegende maartmaand gewenst. Ook namens Jenny, ds. Hans van Ark
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Bericht Kerkenraad
1. De kerk heeft op 17 februari van een oud inwoner van Vorchten een legaat € 5.000
ontvangen. Dit legaat mogen we voor de kerk (algemeen) besteden, dus geen specifieke
bestemming. Op verzoek van de erfgenamen worden geen namen genoemd. We zijn
dankbaar dat de verbondenheid met de kerk Vorchten ook op deze manier wordt
getoond.
2. De provincie Gelderland en Rijksdienst Cultureel erfgoed hebben beiden een positief
advies afgegeven op de aanvraag omgevingsvergunning (van 15 november 2021) voor de
restauratie van onze kerk en toren. De gemeente Heerde werkt nu aan een concept
ontwerpvergunning die binnenkort door de gemeente wordt gepubliceerd. Op de deze
publicatie kunnen inwoners een andere zienswijze (bezwaar) indienen. Bij geen bezwaar
wordt er een definitieve vergunning afgegeven. Na publicatie van de definitieve vergunning
is er opnieuw een bezwaarprocedure voor een termijn van 6 weken. Bij geen bezwaar
kunnen we daarna beginnen met de restauratie. Dus er is nog een aantal formele stappen
te nemen voordat we kunnen beginnen met de restauratie.
3. Met de familie Spruijt is een pachtovereenkomst (erfpacht, 26 jaar) afgesloten voor het
perceel nummer 845, groot 6.52.50 ha. (kadastraal bekend bij de gemeente Heerde, sectie
M).
4. Door de storm heeft de kerktoren schade opgelopen. Er zijn dakpannen en leistenen
afgewaaid. Inmiddels is de schade hersteld en kan de achteringang weer gebruikt worden.
5. Er zijn contacten met ‘Gemeentearchief Epe, Heerde, Hattem’ om het archief van de
kerk daar onder te brengen en publiek toegankelijk te maken. We zijn ons op dit moment
aan het oriënteren wat hiervan de mogelijkheden en de consequenties zijn. Volgende
maand hopen we u hier meer over te berichten.
Laatste avond over HOOP
Maandagavond 21 maart om 20.00 uur zal de ‘Slotavond over het thema HOOP plaatsvinden.
Het gaat dan over Hoop in het licht van de eindtijd’
Ds. Bert Lammers zal deze avond leiden in de Boerbrink in Veessen. Toegang vrij voor
kerkleden van beide kerken, maar uitdrukkelijk ook voor niet-kerkleden. Aanmelding niet
nodig. Uw komst wordt op prijs gesteld.
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Hallo wij willen ons bij deze graag aan u voorstellen.
Wij zijn de familie Dijkhof en wonen aan de Evergunnedijk nr 14 in Heerde
Ons gezin bestaat uit 4 personen , Wilco en Erika en onze kinderen Yoran en Ashley
Voorheen kerkten wij in Heerde bij de hervormde gemeente en wij hopen nu samen met jullie
gemeente fijne diensten en ontmoetingen te hebben en ons welkom te voelen in onze nieuwe
moederkerk.
Vriendelijke groet namen ons allen.

Wij zijn de familie Dalhuisen. Ons gezin bestaat uit Henk Jan en Evelien en onze kinderen
Thirsa en Ilona en wonen aan de Evergunnedijk nr 14 A te Heerde.
Wij kerken alweer enige tijd in Vorchten en voelen ons meer dan welkom en gezegend dat wij
bij jullie gemeenschap mogen horen.
Door verschillende omstandigheden is er van voorstellen nog niet echt gekomen maar wij
weten ons gesteund en gewaardeerd als lid van deze gemeente.
Wij zijn hier dankbaar voor.

Collecte diaconie
13 maart
Kerk in Actie (uitgangscollecte)
20 maart
Trans World Radio (doelcollecte)
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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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Oppasrooster
MAART
6
Gerrieke
13
Hanneke
20
Tonnie
27
Gera

- Jonathan

APRIL
3
Karlijn

- Marina B

- Dora

Schoonmaakrooster
Week 10 7-12 maart. De Verbinding Gerrie, Gerrieke
Week 12 21-26 maart. De kerk Gera, Lieneke, Ina, Marina
Koffie drinken na de dienst
Op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
3 april fam. G.W. van de Weg en G. van Ewijk
1 mei fam. P. van Dijk en fam. H. Schouten
5 juni fam. J. Wonink en fam. T. van de Berg

Agenda
8 maart 19.00 uur Handwerkcafé
8 maart 19.30 uur Kerkenraad
14 maart 19.00 uur Catechese 12-16
14 maart 20.00 uur Belijdeniscatechese
14 maart 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
17 maart 9.30 uur Vrouwengroep Zus en Zo
21 maart 20.00 uur Veessen Thema avond over HOOP in het licht van de eindtijd
28 maart 19.00 uur Catechese 12-16
28 maart 20.00 uur Mannenavond (Romeinen 5)
31 maart 9.30 uur Vrouwengroep Zus en Zo
31 maart 20.00 uur Belijdeniscatechese
3 april 11.00 uur Belijdeniscatechese
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk29 maart inleveren bij Johan Vorderman E-mail:
j66vor@gmail.com
Diensten zijn online te volgen:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1599-Johannes-de-Doper-kerk

Givt app
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark
06-21879108
Kerkrentmeesters:
Henry Bredenhoff
038 4477930
Wim van de Weg
0578691032
Adri Veldwijk
06-53502803
Diakenen:
Hein Vels
0384470061
Bert Draaijer
06-24145890
Driesje Wonink
06-45671064
Ouderlingen:
Scriba: Emiel Weeda 06-38315672

hansvanark@planet.nl

scriba@kerkvorchten.nl
Ouderling: Heerde-Epe-Oene-Zwolle
Ouderling: Vorchten
Ouderling: Marle-Wapenveld

Johan Vorderman
06-12098831
Marina de Velde
0578631216
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
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