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Je levenshuis
Elk mens woont in een levenshuis. Dat levenshuis heeft een voordeur, waardoor je naar binnen en naar
buiten gaat. In dat huis heb je een mooie voorkamer, waar je je gasten ontvangt en je je van je beste kant
laat zien. Je heb natuurlijk ook een achterkamer, waar je de gewone dagelijkse dingen doet. Daar ligt de
ongestreken was opgestapeld, staan de strijkplank en de stofzuiger. Boven is een kamertje waar je slaapt.
En nog hoger is de zolder. Met een dakraampje. Je komt er niet veel. Zo nu en dan eens, om te kijken of je
iets kunt vinden van vroeger. Wanneer je uit dat dakraam kijkt, kun je de hemel zien en de wolken, die
voorbij zeilen. Dan droom je over je verlangens van hoe het ooit zou kunnen zijn. Maar daarna moet je wel
weer naar beneden, naar de begane grond. 

In hun levenshuis hebben de meeste mensen ook een kelder. Daar is het donker. Je komt er niet graag.
Daar verbergen we wat we eng vinden of naar. In de kelder van ons levenshuis verstoppen we de dingen,
die het daglicht niet kunnen verdragen. De dingen, die we verkeerd gedaan hebben, die niemand mag
weten. En waar we zelf liever helemaal niet meer aan terugdenken. Die kelder doen we goed op slot en het
liefst verstoppen we de sleutel ook nog. Sommige mensen weten zelfs niet eens meer, waar ze de sleutel
hebben.

Dan komt er op zekere dag een vreemdeling in het land. Hij ziet er uit als een zwerver met sandalen. Maar
wie naar zijn handen en zijn ogen kijkt, wordt getroffen iets bijzonders. Je voelt ineens dat hij iemand was
van wie je nog meer zou kunnen houden als van je eigen vader of moeder. Je laat die man binnen. Híj hoeft
niet zo nodig naar je mooie voorkamer, hij is veel meer geïnteresseerd in wie je zelf bent en hoe je eigenlijk
leeft. Hij wil op de zolder met je kijken naar je verlangens van hoe het ooit zou kunnen zijn. Maar hij wil ook
met ons naar beneden en voordat je er erg in had, wil je Hem zelf ook de kelder laten zien. En zelfs als je de
sleutel niet meer kunt vinden, weet Hij de plek waar je hem ooit had verstopt. Je vindt het niet erg om de
kelderdeur open te doen. Je hebt het gevoel dat Hij weet wat Hij er mee aan moet. Hij zegt: “zal Ik het
meenemen?” Dan neemt Hij het mee en draagt het weg op Zijn rug. Wie Hem nakijkt, zo gebogen als Hij
loopt onder de schulden van de mensen, begint zelf te huilen van spijt en van geluk.

Dit is het verhaal van Jezus. Zie het Lam, dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1 vers 29). Kijk
Hem daar gaan, zegt Johannes de Doper, Hij is zelf onschuldig en draagt de schuld van de wereld. Hij gaat
ons voor naar Gods koninkrijk. Hij nodigt ons uit Hem te volgen. 

Geloof jij in die weg ten leven? Dan worden onderweg je zonden vergeven.

Blij vooruitzicht……..
Blij vooruitzicht wat ons streelt. Als het kan en mag, hopen we op zondag 9 mei weer met buitendiensten te
beginnen buiten bij de historische kerk in Vorchten. Sinds December hebben we elkaar niet meer in de kerk
kunnen ontmoeten, maar we hopen nu toch deze stap te kunnen zetten. Deze buitendiensten zullen ook
live stream worden uitgezonden, dat zal gebeuren met de nieuwe apparatuur. Deze uitzendingen zijn
gewoon te zien via Kerkdienst gemist. We starten zondag ’s morgens om 10.00 uur, zodat hopelijk de
temperatuur dan al iets aangenamer is. Eigen stoeltje meenemen graag.

Op Hemelvaartsdag 13 mei starten we om 11.00 uur, dus nog een uurtje later. Aansluitend is er dan om
12.00 uur op het terras van de Verbinding –opnieuw binnen de geldende terrasregels- een kopje koffie of
thee. Immers, terrassen mogen vanaf 12.00 uur geopend zijn. Koek of broodje mag u zelf meenemen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd. Op deze manier hopen we voorzichtig met elkaar echt een nieuwe start te
maken. Of om het met de woorden van psalm 122 te zeggen “ 

Verheugd was ik toen ik hoorde: wij gaan op naar het huis van de Heer”. In beide diensten hoop ik zelf voor
te gaan.
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Onderweg……
ontving ik een gift van 20 euro voor het kerkenwerk, hartelijk dank

We feliciteren…
mevrouw Aaltje Nijmeijer-van de Vosse. Opeens stond de burgermeester op de stoep. Want Mevrouw
Nijmeijer ontving rond Koningsdag tot haar eigen grote verrassing een koninklijke onderscheiding, onder
andere voor haar vrijwilligerswerk voor de kerk in Vorchten. Zo was ze onder andere betrokken bij de
ouderenmiddagen en de zondagschool/kindernevendienst. Fijn, dat u zo uw talenten mocht inzetten. U
bent een van die vele vrijwilligers waarop de kerkelijke gemeenschap blijft draaien. Van harte gelukgewenst
met deze mooie koninklijke waardering.

We leven mee….
met Wim en Willemien van de Weg (Gagelkampweg 10). Wim lag bijna zes weken in het ziekenhuis, wat een
lange tijd. Het is bijna zeldzaam geworden, dat iemand zo lang in het ziekenhuis ligt. Maar Wim sloeg zich er
dapper en gelovig doorheen. Uiteindelijk mocht hij hersteld weer thuis komen. Nu volgt nog een aantal
weken van revalidatie. Achter de schermen pakt hij ook zijn taken als kerkrentmeester al voorzichtig weer
op. Wim en Willemien zijn God dankbaar voor hoe Hij deze weg met hen geleid heeft. 

Blij met…
de nieuwe website! Vooral Emiel Weeda heeft daar veel werk aan verzet. We gaan proberen het nu ook zo
actueel mogelijk te houden. Het blokje geschiedenis wordt nog herschreven en ook de foto’s en filmpjes
volgen ook nog.
Ook blij met de nieuwe camera’s in de kerk. Ook als we straks weer in de kerk samen kunnen komen, is dit
een hele goede toevoeging aan de kerkdienst. Heel missionair ook, want het is bijzonder om te zien dat
vooral ook in de opvolgende week veel mensen alsnog naar de dienst kijken. Waardering voor de
vrijwilligers, die hier de afgelopen periode veel tijd in gestopt hebben.

(Geestelijke) oefening…..
 Rustig zat ik te ontbijten. Met uitzicht op het weiland voor ons huis, waarin twee mooie witte pinken vredig
graasden. Opeens ontwaarde mijn oog vier vrouwen, die zich met vier elastieken vast bonden aan het
weilandhek. Ik dacht eerst, dat ik droomde, maar nee, het was echt en ze deden met die elastieken hun
oefeningen. Om zeker te weten, dat ik het niet droomde, maakte ik er een foto van. En dacht aan de tekst
uit 4 Timotheus 8: “Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is
grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.”
Beide is waar, sportieve oefening van het lichaam is in deze tijd heel belangrijk, maar het resultaat van de
geestelijke oefening is grenzeloos, zegt de bijbel. Gelukkig spotte ik onder de vier dames enkele betrokken
kerkleden uit Wapenveld, dus dat zit wel goed. Ik wil u het bijzondere plaatje niet onthouden, bij deze:
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De nieuwe website en de nieuw apparatuur voor beeld-en geluidsopnames hadden de laatste      
 maanden prioriteit, beiden zijn inmiddels in werking. 
 Het is de bedoeling om bij de ingang van de kerk een QR code te plaatsen. Hierdoor kunnen
bezoekers van de kerk direct op de website van de kerk komen en de historie van de kerk lezen
maar ook zien hoe de kerk nu nog gebruikt wordt. Bovendien geeft de QR code bezoekers de kans
te doneren aan de kerk.
 Om de kerk als gebouw letterlijk nog meer te belichten is (opnieuw) de vraag bij de gemeente  
 neergelegd of de kerk ’s avonds verlicht mag worden.
De werkzaamheden rondom de pastorie worden door vrijwilligers gedaan, waarvoor dank.
 Het beleidsplan is toe aan een herziening, dat geeft heel wat stof ter overdenking. We hebben als
kerkenraad besloten een dag met elkaar vast te leggen om overzicht te krijgen over de zaken die
het komende jaar aan de orde moeten komen. De dag staat gepland op 3 juli.
De kerkenraad heeft, mede naar aanleiding van het gesprek over het beleidsplan, afgesproken om
zich opnieuw te beraden over het onderwerp homofilie. De bedoeling is om in eerste instantie
intern hierover in gesprek te gaan en hiervoor een deskundige uit te nodigen. 
Ds. van Ark heeft overleg gehad met zijn collega ds. Lammers uit Veessen. Zij gaan samen
nadenken over een gezamenlijk winterprogramma of ‘leerhuis’ en hebben ook afspraken gemaakt
over het waarnemen van elkaar in vakantietijd.
De gemeente is opnieuw opgedeeld in wijken met een eigen wijkouderling.

I.v.m. privacy worden (zijn) de adressen van de kerkenraadsleden uit het kerkblad gehaald, u kunt
ten alle tijden telefonisch contact opnemen. Van de dominee en de scriba zijn ook de
mailadressen vermeld.

Tot slot…..

Hemelvaart is misschien wel het meest ondergewaardeerde christelijke feest. In den lande trekt
iedereen er op uit, op de fiets, al wandelend en oude mannetjes toeren rond in old timers met malle
petjes op, allemaal best. Maar wat het feest echt betekent, ontgaat veel mensen. Hemelvaart is voor
mij: Kerst op de kop. Met Kerstfeest gaat de hemel open en komt God op aarde. Met Hemelvaart
gebeurt precies het omgekeerde: de hemel gaat weer open en koning Jezus regeert vanaf dat moment
over hemel én over de aarde. Over die koning Jezus wil ik u graag op donderdagmorgen 13 mei meer
vertellen, wees welkom!

ds. Hans van Ark

Van de Kerkenraad

Zoals beloofd weer een update vanuit de kerkenraad, deze keer over de laatste twee vergaderingen.

Voor Vorchten is dit Johan Vorderman,
voor Heerde/Oene/Epe en Zwolle is dit Emiel Weeda 
voor Wapenveld/Marle Marina de Velde
In geval van geboorte en huwelijk maar ook ziekte of overlijden kunt u/kun jij contact opnemen
met uw/jouw wijkouderling. Ds. van Ark is ook blij zelf van u/jou te horen in de genoemde situaties.

Tot zover voor deze keer, een hartelijke groet van de kerkenraad.
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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  

25 jaar gazon gemaaid
Hermen Wonink heeft na 25 jaar het gazon bij de kerk en de pastorie te hebben gemaaid de sleutels
overgedragen aan zijn opvolger Gert Jan Wonink. Hermen hielp als kleine jongen zijn vader Henk die
destijds het grasmaaide. Toen Henk ziek werd is Hermen het gazon blijven maaien, ook nadat hij
trouwde met Hanneke en ze in 2010 in Oene gingen wonen. Maar nu Gert Jan bij de tuinploeg
aansloot was het een mooi moment om de sleutel over te dragen. Hermen hartelijk dank voor je
inzet in de afgelopen jaren. Natuurlijk hopen we op andere momenten van je inzet gebruik te
kunnen maken. Gert Jan succes met het maaien, maar houd er rekening mee dat we als tuin- en
klusploeg om 10.00 uur koffie drinken in de Verbinding.  
 
Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag
Afgelopen dinsdag was het koningsdag, dinsdag staan we stil bij de gevallenen voor onze vrijheid en
woensdag is het bevrijdingsdag. Drie momenten in het jaar waar extra bij wordt stilgestaan. Net als
vorig jaar zal het door de Covid 19 ook dit jaar minder aandacht krijgen.  
 
4 en 5 mei zijn datums waarop elk dorp of stad laat weten
dat, wie we ook zijn, we ze nooit mogen vergeten:

Brunssum: monument voor burgerslachtoffers
Etten-Leur: monument voor gesneuvelde militairen
Vugt: Nationaal Monument Kamp Vugt
Rotterdam: monument De Verwoeste Stad
IJmuiden: monument voor de gevallenen
Drunen: monument voor de Schotse 51e Highland Division
Ijzendijke: Canadees herdenkingsmonument
Nunspeet: gedenksteen voor het verscholen dorp
Ginkelse heide: Airborne-monument voor parachutisten
Sliedrecht: Cross-line monument
Dordrecht: Indië-monument
Amsterdam: Nationaal Holocaust Namenmonument
Groesbeek: monument voor bevrijding
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     ----------
Bombardementen zijn beëindigd
Echoënde stilte
Vuil stof dwarrelt neer
Rotterdam, aan stukken
IJle rookslierten kringelen omhoog
Doden zijn begraven
Immens verdriet - intense vreugde
Nooit meer vergeten
Generatie na generatie
Schouder aan schouder
Dodenherdenking en bevrijding
Alle jaren
God zij dank voor de vrede

Corrie Honkoop

Waar gaat Pinksteren over?
Weer zo’n feestdag waar het niet altijd zo duidelijk van is wat er nu eigenlijk te vieren valt: waarom
vieren we Pinksteren? Ja, afgezien van het voorjaar, het nieuwe leven dat zichtbaar wordt. Nu vieren
de gelovigen met Pinksteren de geboorte van de kerk. De kerk werd geboren toen de Heilige Geest
werd gestuurd naar deze wereld. Dat was 10 dagen na hemelvaart. Dat was een bijzonder moment
en niet voor niets toen.

PINKSTEREN IN HET OUDE TESTAMENT
Tijdens het pinksterfeest vierden de Joden dat God Almachtig zijn wet aan Mozes heeft gegeven. De
Joden noemen dat feest Sjavoeot, dat letterlijk wekenfeest betekent. Zeven keer zeven dagen, dus
zeven weken na Pesach moest dit feest worden gevierd. Pesach was het feest van bevrijding uit de
slavernij. Sjavoeot is de grote finale van wat toen begon: de stap uit slavernij was geweest en God
had nu zijn eigen woord en wetten gegeven aan het volk zodat zij zouden weten hoe ze moesten
leven.
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50 dagen nadat het Pesachfeest was gevierd
de bekroning van Pesach
feest omdat de wet werd gegeven
God is onbereikbaar
eerste uitwerking van de wet: 3000 Israëlieten kwamen om

50 dagen na het offer van Jezus
de bekroning van Goede Vrijdag
feest omdat de Geest van God werd uitgestort
God komt in de mensen wonen
eerste uitwerking van de heilige Geest: 3000 mensen lieten zich dopen

PINKSTEREN IN HET NIEUWE TESTAMENT
Het Oude Testament laat beelden zien van iets dat nog moest komen. Denk aan het Pesachfeest,
waarbij een lam werd geslacht en waar ongerezen brood werd gegeten. Dat was een directe
verwijzing naar Jezus die zou komen als het Lam van God en het Brood dat leven geeft. Jezus werd
ook geofferd als offerlam tijdens het Pesachfeest. Hij was het Lam van God dat de zonde van de
wereld zou wegdragen. En zeven weken na Goede Vrijdag en Pasen is het Pinksteren.

In het Oude Testament verbindt God zich met zijn volk door middel van strikte voorschriften. In het
Nieuwe Testament verbindt God zich met zijn volk door Zijn Geest te sturen! En het effect is
ongelofelijk. De eerste keer dat de Wet werd gegeven en in werking trad werden 3000 Israëlieten
gedood (lees het relaas in Exodus 32). De eerste keer dat de Geest werd gegeven en zichtbaar werd
werden 3000 mensen toegevoegd aan de groep gelovigen (lees maar in Handelingen 2).

DE GEEST ALS GROOTSTE BELOFTE
Wist je dat de heilige Geest de grootste belofte was? Dat Hij in mensen kon wonen was het meest
ongelofelijke. Dat was alleen maar mogelijk omdat Jezus de weg had geopend voor vergeving,
genade, liefde…

Sommige mensen denken dat een bepaalde vrijheid van uiting het bijzondere is, anderen dat
vergeving van zonden het meest geweldige wonder is of dat je gaven van de Geest kan ontvangen.
De Geest wil zo graag in mensen wonen. Maar niet om ze maar hard aan het werk te zetten hoor!
Door de heilige Geest kan je de onvoorwaardelijke liefde van de Almachtige God leren kennen. 
Lees maar

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf
verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8 vers 15 – 16

DUIF ALS SYMBOOL
Als symbool voor de Heilige Geest wordt trouwens de duif gebruikt. Niet voor niets. Als Jezus wordt
gedoopt komt de Heilige Geest als een duif op Jezus zitten.

SAMENVATTING
Pinksteren in het Oude Testament

Pinksteren in het Nieuwe Testament
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Diaconie collecten

09-05-2021                  Zending - Egypte
16-05-2021                  Open Doors

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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Oppasrooster 
Doordat er geen kerkdiensten zijn momenteel niet van toepassing. 

Schoonmaakrooster
Week : De Verbinding: Als er weer activiteiten gaan plaatsvinden, Dinie, Marry en Diane
Week 16: 17-22 mei, de kerk:  Janny, Marjolein, Henriët 

Koffie drinken na de dienst   
Met Hemelvaartsdag willen we na de kerkdienst die om 11.00 uur start samen koffie/thee drinken
en samen lunchen. In verband met de Coronaregels neemt iedereen zijn eigen lunch mee. Het
doel is om elkaar te ontmoeten en bij te praten na een lange tijd waarin dit niet mogelijk was. We
houden rekening met de 1 ½ meter en de bijeenkomst is buiten op het terras en grasveld.    
 

Agenda
13 mei na de buiten dienst die om 11.00 uur begint koffie/ thee en lunch. 
Pinksteren: Via de kerkapp houden we u op de hoogte voor eventuele activiteiten

Doordat er geen kerkdiensten zijn, is dit momenteel niet van toepassing.

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk3 juni  inleveren bij Johan Vorderman E-mail:j66vor@gmail.com
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