
H E T
VO RCH T E R
K E R K B L A D

 

29e jaargang nr. 3

www.kerkvorchten.nl

Maart 2023

1



“JEZUS”
Er hing een groot leeg wit vel papier. In het midden had ik het woord “JEZUS” geschreven. Ik
vroeg aan de gespreksdeelnemers: schrijf er eens bij, wat bij je opkomt bij het lezen van die
naam? Na eerst wat aarzeling, stond de een na de ander op. Iedereen voegde iets aan
“Jezus” toe. Iets van zichzelf. Er werd niet veel gezegd. Zwijgend keken we naar wat de
ander op schreef. Op het bord verschenen verschillende korte teksten:
ik kan geen dag zonder Hem….
Hij is in ons gekomen….
Liefde……..
Vriend…….
Voorbeeld……
Is er in ons leven steeds weer……
Voor ons gestorven…….
Opstanding…eeuwig leven…..
Goed Nieuws!……
Redder……
Ik legde uit, dat de naam Jezus dat ook betekent: God redt. Maar dat het vaak wel de vraag
is, of een mens wel gered wil worden. De meeste mensen redden immers zichzelf wel,
denken ze….
Wat zou u opgeschreven hebben, als u daar bij die groep gezeten had? Als u wat op dat
lege vel papier had moeten schrijven? Wat had u dan voor uzelf geschreven bij het woord
Jezus?

Laatst las ik over iemand, die op een schutting had geschreven: JEZUS REDT!
De volgende dag had iemand anders er achter geschreven: JEZUS REDT…. HET NIET! 
En nog een dag later had een derde er bijgeschreven: JEZUS REDT…. HET NIET…. ALLEEN!
Vandaar deze vraag aan ieder die deze korte meditatie leest: wat zou ú voor uzelf nou bij
het woord Jezus schrijven?
ds. Hans van Ark

Open Deur Dienst
Op zondagmiddag 12 maart vindt om 16.30 uur weer een Open Deur Dienst plaats. Dit
keer met het koor Alemet uit Oene. Thema is: “de aarde beeft, de aarde bloeit”. Met in ons
hoofd de afschuwelijke beelden van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië leven we in de
veertigdagentijd toe naar Pasen. Kun je met zulke beelden in je hoofd wel Pasen vieren?
Voedt Pasen de hoop op nieuw leven? De natuur en het voorjaar laten ons zien, hoe het
werkt.
Opnieuw staat de deur open voor gasten en iedereen, die het fijn vindt een laagdrempelige
dienst bij te wonen. Koffie en thee voor de dienst met eigengebakken koek van Jennie
Eikelboom, mooie en makkelijk zingbare liederen, een korte overdenking. Die ene collega of
buurvrouw, die wel eens belangstellend vraagt hoe dat toch zit met die kerk, vraag haar of
hem gerust eens mee, voor hen zijn deze diensten!
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Koor Alemet

Pastoraat
Mw. van de Vosse (Papenlandseweg) verbleef korte tijd in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer
thuis. Sterkte gewenst bij het verdere herstel!
Hettie en Jeroen Töpfer (Kerkweg) waren 19 februari 25 jaar getrouwd en mochten dit samen met
hun kinderen en familie vieren. Ik zal ze na mijn vakantie bezoeken.
Doopdienst 2 april
Op zondag 2 april zullen er drie kinderen gedoopt worden in de kerk van Vorchten:
Indy Vels, geboren op 17 november 2022, dochter van Stephan en Daniëlle Vels, 
Gijs (Gerrit) van Werven, geboren op 19 november 2022, zoon van Gerben en Krista van Werven
Milou Anne Westmaas, geboren op 18 januari 2023, dochter van Ewout en Lizette Westmaas.
Dat wordt een feestelijke dienst. We verwachten veel gasten, maar met een beetje douwen en
trekken kan iedereen wel een plekje vinden. Natuurlijk hebben deze ochtend onze gasten voorrang
en we hebben ook altijd de Verbinding nog! In mijn vorige gemeente zaten de mensen bij volle
doopdiensten soms tot op de trap van de preekstoel, dus dat kan ook altijd nog (desnoods in de
preekstoel….). Komt allen tezamen. 

Tot slot
Begin maart zijn Jenny en ik een weekje uit beeld en verblijven in zuidelijke sferen. Het mooie van
het dominees-vak is dat je altijd mag doorwerken. Als je dat met plezier doet, is dat geen straf, dus
ook op Kerstavond, Kerstmorgen, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen en dan in één streep weer
door het nieuwe jaar in. 
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We hebben al vele jaren de gewoonte om dan even een ‘break’ te plannen in het vroege voorjaar,
de zon geeft ons nieuwe energie.
Hartelijke groeten van Hans en Jenny van Ark

Relatie ethiek, hoe nu verder?

Op dinsdagavond 10 februari 2023 vond in de Verbinding een avond plaats over relatie-ethiek.
Deze avond werd geleid door Nynke Dijkstra van de landelijke Protestantse Kerk. De avond werd
geopend door ds. Hans van Ark met als thema de Zegen van God. Vervolgens gaf Nynke Dijkstra
een inleiding op het onderwerp. Ze legde uit dat elk mens door God is geschapen om liefde te
ontvangen en liefde te geven. We zijn ‘op liefde gebouwd’. Dat kan in verschillende relatievormen
zijn. Wanneer mensen van hetzelfde geslacht elkaar liefhebben, is dat geen handicap. Ook zij zijn
als schepselen Gods op liefde gebouwd. 
Binnen de kerk is dit altijd een gevoelig thema geweest. Veel mensen hebben zich ook beschadigd
gevoeld door hoe de kerk hiermee omging. Vervolgens legde Nynke een aantal bijbelteksten voor,
die over relaties gaan (Genesis 1 en 2, Mattheus 19 vers 5, Lucas 20 vers 28 over relaties tussen
mannen en vrouwen)
In de bijbel wordt ook geschreven over sexualiteit en misbruik, denk bijvoorbeeld aan Genesis 19,
Leviticus 18 vers 22 en Lev. 20 vers 13, Deuteronomium 23 vers 18, Richteren 19, Romeinen 1,
vers 26 en 27, 1 Timotheus 3 vers 1-11). Veel van de oud-testamentische teksten houden verband
met de tempelprostitutie, die in die tijd in de Baäl-tempels wijd verspreid was. Er was een
vruchtbaarheidscultus, die door de bijbel uitdrukkelijk verworpen wordt.
Wat zeggen de bijbelteksten?
Vervolgens geeft Nynke aan iedereen vijf stellingen mee, verbonden met bijbelteksten. In groepjes
wordt hierover verder gesproken. Iedereen kan individueel aangeven hoe hij of zij hier in staat. Uit
deze kleine meningspeiling blijkt, dat de meeste aanwezigen van mening zijn dat de aangehaalde
bijbelteksten niet gaan over homofiele relaties, zoals wij die nu in deze tijd kennen. 
In de kerk wordt niet getrouwd. Het huwelijk wordt gesloten voor de wet bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand. In de kerk komen mensen pas daarna, om een zegen te vragen over het dan al
gesloten huwelijk.
Benadrukt wordt in het nagesprek ook, dat in de kerk mensen niet komen om nog een keer te
trouwen. Ze trouwen ‘voor de wet’ in het gemeentehuis, daar wordt het huwelijk al gesloten en niet
in de kerk. In de kerk ontvangen mensen een zegen over het dan al gesloten huwelijk. Het gaat dus
om de vraag of er een zegen mag worden uitgesproken over iets of iemand, waar je het wel of niet
mee eens bent. 
Zegen is geen goedkeuring.
Mag je de zegen onthouden? Zegenen, zo wordt opgemerkt, is iets anders dan goedkeuring. Zegen
betekent, aldus Nynke, goede woorden namens God zelf zeggen. 
Je hoeft het niet overal over eens te zijn, om toch samen als gemeenschap van Christus tot een
standpunt te kunnen komen.
Nynke merkt op, dat de vraag waar de gemeente voor staat is: hoe geven we elkaar in deze
kwesties de ruimte, zonder dat je het altijd overal over eens hoeft te zijn?
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Marina sluit daarna de avond af met gebed. Er waren twaalf gemeente leden en zes
kerkraadsleden aanwezig. 

De kerkenraad heeft zich inmiddels over een mogelijk vervolg gebogen en stelt voor een
tweede avond te organiseren. We kijken dan naar een EO documentaire, waarin drie
homoseksuele mannen aan het woord komen, die alle drie verschillende keuzes maken op
basis van hun geaardheid, variërend van ‘er niets mee doen’ tot volledig om een zegen
vanuit de kerk willen vragen over hun relatie. Aan de hand van deze documentaire gaan we
dan daarna met elkaar opnieuw het gesprek aan. 

De kerkenraad nodigt uitdrukkelijk alle gemeenteleden uit, iedere stem mag en moet
gehoord worden!

Deze avond wordt gepland op WOENSDAGAVOND 10 MEI IN DE VERBINDING OM 20.00
UUR

Vanuit de kerkenraad 

Bespreking plaatselijk regelement: de laatste punten worden besproken en worden
binnenkort aangepast. Voor het aanpassen van het beleidsplan zijn nog meerdere stappen
nodig, één daarvan is het onderwerp relatie ethiek. 

Van de predikant 
Relatie Ethiek: Na de avond in januari over dit thema is het voorstel om op 10 mei een
vervolgavond te organiseren. Meer over dit thema elders in dit kerkblad. 

Doopdienst 2 april: drie kinderen, past dit in de kerk? Stel dat er per familie 25 extra mensen
zijn dan hebben we nog plek genoeg. Idee: wel extra liturgieën drukken omdat niet iedereen
het scherm goed kan zien. Het is ook de eerste zondag van de maand, dus koffiedrinken. 

Vanuit het pastoraat 
Vanuit de gebedskring kwam de vraag om tijdens een van de kerkdiensten aandacht te
vragen voor de gebedskring en het gebed in het algemeen. Dit is mooi te combineren met
de Youth Alpha groep die op 5 maart samenkomt met ‘gebed’ als thema. De dienst van 5
maart zal dus in het teken van bidden staan. 

Aansluitend hieraan bespraken we met elkaar de plek van het voorbedeboek dat altijd
achterin de hal van de kerk lag en tegenwoordig voor in het halletje. Vanaf 5 maart zal het
voorbedeboek op onze nieuwe lessenaar voor in de kerk staan en iedereen mag hierin
zijn/haar gebedspunten opschrijven. Thuis alvast gebedspunten op een briefje schrijven mag
natuurlijk ook, het briefje kan dan in het boek gelegd worden.
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De veertigdagentijd is begonnen en iedereen die wilde heeft een gebedskalender meegekregen
(zelfs één extra om uit te delen). We hopen op deze manier ons met elkaar voor te bereiden op
Goede Vrijdag en Pasen. In de week voorafgaand aan 

Pasen, de ‘stille week’, zal er elke avond een korte bijeenkomst worden georganiseerd. Meer
informatie hierover volgt nog. 

Vertrouwenspersoon: Het is goed om ook als kerk iemand buiten de eigen kring aan te wijzen
waarbij mensen met hun verhaal terecht kunnen. Als iemand een voorstel heeft van met
betrekking tot een persoon die we hiervoor kunnen vragen, maak het dan kenbaar bij één van de
kerkenraadsleden. 

Van de kerkrentmeesters 
De nieuwe organist, Emiel Veldkamp, heeft zijn debuut gemaakt in Vorchten en hij is goed
ontvangen. 

Het zou mooi zijn om mutaties in het ledenbestand te vermelden in het kerkblad zodat we als
gemeente op de hoogte zijn van zowel nieuwe als vertrekkende leden en we ook hierin met elkaar
mee kunnen leven. We bespreken hoe we dit kunnen doen met het oog op de privacy, maar ook
binnen de nieuwe privacyrichtlijnen mogen adressen vermeld worden zolang het binnen de
gemeente is.  

De kerkvoogdij maakt in samenwerking met het pastoraat een ‘draaiboek bij overlijden’ om voor
iedereen inzichtelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de verschillende taken en met wie dan
ook contact opgenomen kan worden. 

Vanuit de diaconie 
De fam. Jafet is verhuisd naar de Korenweg 4 in Heerde en Anila en Yousef zijn beiden begonnen
met de inburgering. 
De collecte voor aardbeving Turkije/Syrië heeft ruim 600 euro opgebracht, dank hiervoor!

€ 10,-- ontvangen via W. van de Weg tijden het bezorgen van ons kerkblaadje.

Bijeenkomst overleg schoonmaak
Dinsdagavond 14 maart om 19.30 uur willen we jullie uitnodigen om 
samen in overleg te gaan wat betreft de schoonmaak van de 
Verbinding/kerk. 
Gaat het goed, kunnen dingen verbeterd worden ………
Kom en laten we brainstormen met elkaar onder genot van koffie/thee 
met iets lekkers.
Ook wanneer je niet op het rooster staat en het wel leuk vindt om mee 
te helpen, ben je van harte uitgenodigd.

Mede namens het bestuur van De Verbinding,
Diane Vorderman
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Collecte
12 maart Werelddiaconaat Bangladesh kansen voor jongeren
19 maart Transworld radio

Oppasrooster
MAART                                                                
5       Gerrieke    - Anne                                     
12     Hanneke                                          
19     Gerdien     -Sarah                                     
26     Gera                                                 

APRIL                                                                   
2       Ciska         - Jonathan 

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  10    6-11 maart Gerrie en Gerieke                             
De kerk           week  1220-25 maart Gera, Lieneke, Ina en Marina       

Koffie drinken na de dienst        
5 maart. fam. H. Bredenhoff en fam. G.J. Wonink
2 april    fam. J. Vorderman en fam. G. Smit 

De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in
de map waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er
weer uitziet zoals op de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
  5 maart  9.15 uur Youth Alpha vervolg thema bidden
  6 maart 20.00 uur Mannenavond 
  8 maart 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
 9 maart 20.00 uur Handwerkcafe
12 maart 16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
13 maart 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
14 maart 19.30 uur Overleg schoonmaak  
15 maart 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar 
16 maart9.30 uur Zus en Zo
22 maart  18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar    
23 maart19.30 uur Kerkenraadsvergadering
29 maart   9.30 uur Zus en Zo
30 maart 9.30 uur Zus en Zo 
 3-7 april 19.00-19.30 uur Elke avond bijeenkomst stille week 
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 22 maart inleveren bij Johan Vorderman 

40 dagentijd

Laten we op zoek gaan
naar Jezus, naar Pasen.
Soms zal het een 
vluchtig zoeken zijn
naar de Heer.
Zijn Naam kunnen we 
slechts stamelen.
Soms heet Hij vermoeden,
soms zekerheid.

Gedicht van Lina van Mellaert
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Laten we op zwerftocht gaan,
vol diepe momenten
van stil gedragen zijn.
Voel dan Zijn Liefde
en nabijheid.

Laat ons het spoor volgen
van hoop en vertrouwen,
van vreugde en kracht.
Het is een weg, verlicht
door de verrezen Jezus! 



Uitnodiging bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor de bijeenkomst van de PCOB op
woensdagmiddag15 maart om 14. 30 uur in het Trefpunt (bij de Ontmoetingskerk) aan de
Kanaalstraat in Heerde.
Deze middag komt Mr. Harbert Schimmel, strafrechter in Zwolle de middag verzorgen. Hij spreekt
over ons rechtssysteem in het algemeen en over zijn werkzaamheden als strafrechter. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Vacant                                                                                                                         Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216         marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672        scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
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

mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:j66vor@gmail.com


Onderstaand een opsomming van activiteiten die zoal georganiseerd worden. Wil je een activiteit
(helpen) organiseren laat het weten aan je wijkouderling.
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