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Ter gelegenheid van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2022

U heeft vast wel eens gehoord van Dietrich Bonhoeffer, een bekende Duitse theoloog. Hij
reisde aan het begin van de oorlog naar Amerika om daar lezingen te geven. Maar hij
besluit om niet in het veilige Amerika te blijven, maar met gevaar voor eigen leven terug te
keren naar Nazi-Duitsland om daar de Duitse kerk te beschermen tegen de oprukkende
Nazi-invloeden. Bonhoeffer was een moedig mens, ook al zou hij dat zelf misschien niet zo
gauw zeggen. Terug in Duitsland wordt hij gearresteerd en gevangen gezet. Aan het einde
van de oorlog, terwijl de geallieerden in aantocht zijn, wordt Dietrich Bonhoefer alsnog
geëxecuteerd. Hij zal de bevrijding van Duitsland niet meemaken. Over zijn leven is een film
gemaakt. In die film zie je aan het eind het moment, dat Bonhoeffer in zijn koude cel zit en
door de dikke gevangenismuren zijn buurman hoort huilen. De bewaker vertelt Bonhoeffer
dat zijn buurman de volgende dag geëxecuteerd zal worden. Door de dikke muur spreekt
Bonhoeffer dan met deze ter dood veroordeelde man. De man roept, dat hij niet gelooft,
maar voelt zich toch getroost door de woorden van Bonhoeffer. Dan legt Bonhoeffer zijn
eigen handen uitgespreid op de dikke koude gevangenismuur en vraagt de man aan de
andere kant ook zijn handen op de muur te leggen. Dat is een ontroerend moment. De
man aan de ene kant en Bonhoeffer aan de andere kant met aan weerszijden de handen
biddend gespreid. Dan bidt hij:

Heer, in mij is haat
In U is liefde

In mij is oorlog
In U is vrede

In mij is donker
In U is licht

Amen

Ik moest aan dit waar gebeurde voorval denken, nu wij in deze tijd Koningsdag en
Bevrijdingsdag vieren, terwijl in de Oekraïne tegelijkertijd zo’n afschuwelijke oorlog woedt.
Wat daar in die gevangeniscel gebeurde, dat is moed houden
Moed is: 
 de werkelijkheid waarin wij nu leven onder ogen durven te zien, zoals Jezus in Zijn tijd
deed.
Moed is:
Misstanden hardop durven te benoemen, ook in eigen land. Want Christenen zwijgen niet
in de naam van Christus, de opgestane Heer.
Moed is:
 niet cynisch worden, maar spreken, handelen, met ontferming bewogen worden, Heer,
ontferm U.
Dat is wat een christen anno 2022 te doen staat: een actieve invulling van de ons
geschonken vrijheid.
ds. Hans van Ark
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Huwelijk
Op zaterdag 21 mei hopen Chris van Werven en Yvonne Verbeek (Losweg 3, 8193 KC Vorchten)
om Gods zegen over hun huwelijk te vragen in de kerk van Vorchten. De liefde ontstond al
tijdens de studie op de Agrarische Hogeschool in Dronten. Yvonne komt oorspronkelijk uit
Purmerend, maar is inmiddels helemaal ‘ingeburgerd’ in Vorchten en haar eigen bereide ijs
wordt vanzelf nog een keer wereldberoemd. Om 13.30 uur zal de huwelijksdienst plaatsvinden,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd. We hebben ons samen terdege voorbereid en de tekst
die in deze dienst centraal zal staan spreekt ook al over hoe de Heer zelf de liefde voor elkaar
en voor de ander alleen maar groter kan maken! Een gezegende dag toegewenst. 

Bevestiging
Op zondag 15 mei zal Henk-Jan Dalhuisen (Evergunnedijk 14a) bevestigd worden in het ambt
van ouderling-kerkrentmeester. Henk-Jan heeft een financieel/administratieve achtergrond en
het is bijzonder, dat hij dit talent nu ook wil inzetten, om te dienen in God’s wijngaard in
Vorchten. We hopen om een gezegende dienst en zijn dankbaar, dat met zijn komst de
Kerkenraad van Vorchten na het vertrek van Henri Bredenhoff weer zo snel compleet is.

Belijdenisgroep
In het volgende kerkblad hoop ik u de namen te kunnen doorgeven van de jonge mensen, die
op zondag 5 juni (eerste Pinksterdag) belijdenis van hun geloof hopen af te leggen. We gaan
met elkaar de laatste maanden een mooi en bijzonder traject. Het weekend na Hemelvaart
trekken we ook nog twee dagen met elkaar op en dan zal aan het einde van de zaterdag de
kerkenraad zich ook bij de groep voegen, om samen in gesprek te gaan over wat deze jonge
mensen beweegt om belijdenis te willen doen. Staat u biddend om deze groep heen, zodat ze
zich ook gedragen weten door de gemeente van Vorchten?

Pastoraat
Adri Veldwijk (Veesser Enkweg 52) viel ongelukkig van de ladder, brak twee rugwervels en is nu
thuis aan het revalideren. Het zal je maar overkomen. Uithoudingsvermogen toegewenst.
Dhr Bruggert verblijft in Rehoboth, zijn situatie is kwetsbaar. Mw. Hennie Schutte mocht weer
thuis komen uit het ziekenhuis en kon zelfs bij de Paasmiddag aanwezig zijn en heeft daar
voluit van genoten.
 Uw gebed wordt ook gevraagd voor Christine Rietberg, die zoveel pijn heeft en Evelien
Dalhuizen, die als trotse moeder de belijdenis van haar dochter en nichtje kon meemaken,
maar ook ernstig ziek is.

Pentacoste
Het Griekse woord Pentacoste betekent vijftig. Vijftig dagen na Pasen (waar we met 
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elkaar in Vorchten dankbaar op terug kijken, wat hadden we mooie Paasdiensten en
bijzondere bijeenkomsten in de Stille Week) wordt het Pinksteren. Veertig dagen na Pasen
eerst Hemelvaart (het bijbelse getal veertig betekent altijd: bereid je voor op iets nieuws, in
dit geval hoe Jezus terug gaat naar de hemel), tien dagen later gevolgd door de komst van
de Heilige Geest, die mensen in vuur en vlam wil zetten.

Hartelijke groeten, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark
 
De Paasjubel

Samen zingen met orgel en trompet
 
 
 

 

Ashley en Ilona die 17 april belijdenis hebben gedaan.
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Het geven via GIVT gaat nog niet helemaal goed, het is niet voor iedereen duidelijk dat
je één of meer collectes kunt toevoegen. Hierover volgt een instructie in het kerkblad.
17 mei is er een vergadering van Grip op de Knip voor de gezamenlijke diaconieën, (een
afvaardiging van) de diaconie van Vorchten wordt hiervoor uitgenodigd.
Het avondmaal op Goede Vrijdag zal voor het eerst staand rondom de tafel worden
gehouden, zoals op de gemeenteavond is besproken. 

Open deur diensten, waarom doen we dit? 1) We hopen dat mensen die niet regelmatig
in de kerk komen iets makkelijker binnen stappen bij zo’n speciale dienst. 2) Voor onze
eigen gemeente is het ook fijn om eens een extra feestelijke dienst mee te maken. De
eerstvolgende keer is in oktober, met gospelkoor Ichtus. Bij deze diensten zal tenminste
één dienstdoend kerkenraadslid aanwezig zijn.
Paaskaars: Er is nieuwe kaars gemaakt door de kaarsenmakerij in Emst. Deze zal op
1ste Paasdag in gebruik genomen worden. In het vervolg zal deze kaars elke zondag
aangestoken worden door de diaken/kerkrentmeester die de afkondigingen doet.
Hierbij worden de volgende woorden uitgesproken: “Jezus zegt ik ben het licht van deze
wereld, wie in mij gelooft zal nooit meer in het donker wandelen”. Misschien kunnen we
dit op termijn door één van de kinderen laten doen, dit zal nog besproken worden.
Belijdenisgroep: De catechisanten en ds. van Ark gaan van 27 op 28 mei een nachtje
weg met elkaar (naar het Don Bosco centrum in Assel). De kerkenraad sluit zich 28 mei
in de namiddag bij hen aan.

Vacature kerkrentmeester
Wij zijn blij en dankbaar dat Henk Jan Dalhuisen het ambt van ouderling/kerkrentmeester
wil aanvaarden. Zondag 10 april is de voorgenomen benoeming van Henk Jan Dalhuisen
aan de gemeente meegedeeld. Gemeenteleden hebben tot 2 mei as. de gelegenheid om
hun bezwaren gemotiveerd en schriftelijk in te dienen bij de scriba van de kerk. Wanneer er
geen bezwaren zijn wordt Henk Jan Dalhuisen in de dienst van zondag 15 mei as. bevestigd
als ouderling/kerkrentmeester.

Adri Veldwijk is zaterdag 16 april van de ladder gevallen en in het ziekenhuis zijn twee
gebroken rugwervels vastgesteld. Als de brace goed werkt (om de rug vast te zetten) dan is
een operatie niet nodig. Adri Veldwijk is 19 april weer thuisgekomen om te herstellen en
moet elke week naar het ziekenhuis voor foto’s en controle. Adri Veldwijk is onder de indruk
en bovenal erg dankbaar voor het vele blijk van meeleven door de gemeenteleden in
bloemen, kaarten, appjes, telefoon, bezoek. Daarnaast is er dankbaarheid naar God dat de
gevolgen niet erger zijn.
 
Van de kerkenraad
Diaconie: 

Predikant en pastoraat:
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Waarom zijn er maar één keer per maand bloemen in de kerk? We besluiten met elkaar
dat we elke week voor bloemen gaan zorgen, er is altijd wel iemand in de gemeente of in
het dorp die we kunnen verrassen met een bloemetje. We hopen dat gemeenteleden zich
spontaan zullen aanbieden om de bloemen weg te brengen. 
De muziek tijdens de kerkdiensten is nu sterk afhankelijk van de voorganger. Het zou goed
zijn om eens met alle organisten/muzikaal begeleiders bij elkaar te gaan zitten. Daarnaast
gaan we als kerkenraad nadenken over richtlijnen om aan (gast)sprekers te geven
hierover. 
Openluchtdienst 26 juni. Voor dit jaar is de praiseband Xing uit Hattem uitgenodigd.
Nicolette Schouten en Gerben van Werven hebben ook dit jaar de organisatie hiervoor op
zich genomen.

De kerkvoogdij wil graag de kerk weer openstellen op de Monumentendag in september. 
De kraaiennesten in de toren zijn inmiddels aangepakt.
15 mei zal de bevestigingsdienst van Henk Jan Dalhuisen zijn. Meer hierover elders in het
blad. 
We zijn als kerkenraad begonnen het huidige beleidsplan door te nemen om dit aan te
passen. De kerkrentmeesters hebben een eerste voorzet gedaan over het deel dat over
hun taken gaat. In de komende vergaderingen wordt hiermee verder gegaan.
Vanaf wanneer gaan we weer buitendiensten houden? Dat bespreken we in een volgende
vergadering. 

Kerkrentmeesters:

Rondom de diensten
Elke kerkdienst begint met een moment van gebed in de consistorie waar door de ouderling
van dienst een zegen wordt gevraagd over alles wat er in de dienst gebeurt. Het is eigenlijk
jammer dat alleen de voorganger en de kerkenraadsleden hierbij aanwezig zijn want dit gebed
is ook voor de organist/muzikanten, de koster, de leiding van de
kindernevendienst/kinderoppas, degene die de
beamer bedient, de gastheer/vrouw en wie nog
 maar verder meewerkt in de dienst. In de
kerkenraad hebben we erover gesproken of
het niet mogelijk is dit moment met alle 
bovengenoemde mensen samen te houden 
maar dat lijkt praktisch gezien niet te doen, 
tenzij al deze mensen al voor negen uur 
aanwezig kunnen en willen zijn. We willen bij 
deze wel laten weten dat in het consistorie gebed gebeden wordt voor iedereen die betrokken
is bij de kerkdienst en alles daaromheen. Dus of je nu koster bent of met de kinderen werkt,
de beamer bedient of het orgel bespeelt: voorafgaand aan de dienst wordt God gedankt voor
uw/jouw bijdrage en een zegen gevraagd voor ons als gemeente.
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Vacature secretaris van St. MFC Vorchten
Het bestuur van stichting Mfc Vorchten is op zoek naar een nieuwe secretaris.
 Het stichtingsbestuur is een uit vrijwilligers bestaand bestuursorgaan met als kerntaak: 
“Het Bevorderen van de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeenschap”.
• Secretaris (m/v). Tot de taken behoren het maken van de agenda, het notuleren van de
bestuursvergaderingen (eenmaal per maand, ongeveer 10 keer per jaar) en het bewaken van de
actielijst. Het afhandelen van inkomende en uitgaande post, het beheer van de website en overige
sociale media. De functie vraagt 4-6 uur per maand. Bestuursleden ontvangen geen
vrijwilligersvergoeding.
 Heeft u interesse? Stuur dan uw sollicitatie naar mfcvorchten@gmail.com t.a.v. Johan Vorderman.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan 0612098831 of met John van den Assem op
0631175676

Vooraankondiging

Éten en praoten” op vrijdag 1 juli.

Reserveer deze datum vast in de agenda.
In het volgende kerkblad treft u een uitleg over 
Eten en Praoten en het opgave formulier.

 
 
 
 
 
 

 Zingt in Vorchten
 
Op zondag 22 mei zal het koor de Regenboog haar medewerking verlenen aan de kerkdienst. De
Regenboog is een koor welke bestaat uit circa 35 leden met een beperking (andere
mogelijkheden) en zal voor het eerst sinds de Coronacrisis weer haar medewerking verlenen aan
een kerkdienst. Voorganger is ds. J.H. van Osch uit Vaassen. Aanvang is 10.00 uur.
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De Heer is Waarlijk opgestaan!
Dinsdag 12 April was het dan zover, we konden weer samenkomen in de Verbinding om Pasen
samen te vieren!
Het was stralend weer,en het voelde heel speciaal omdat het de eerste keer weer was na de
Corona periode.
Als team hadden we wel een 
schatting gemaakt, hoeveel er 
zouden komen, toch waren we erg 
verrast met de opkomst van ruim 25
mensen, variërend in leeftijd. 
Geweldig om in een mooi versierde
ruimte samen te zijn, en elkaar op 
deze manier weer te ontmoeten! Na
een gezellig koffie/thee moment met
heerlijke traktatie, nam onze eigen 
ds van Ark de leiding, een mooie 
paasoverdenking, het zingen van 
prachtige liederen begeleid door 
Jenny Van Ark, afgewisseld door een 
mooi gedicht door Driesje, en solo 
zang door ds Hans van Ark, heeft 
Anila ook voor ons een prachtig lied 
gezongen! Wat een mooie viering!
Na de viering was er tijd voor een 
gezellig borrelmomentje, met hapjes
 en een heerlijk advocaatje met 
slagroom. Dankbaar voor ook het 
prachtige weer, konden we na de 
viering even de benen strekken, en 
een klein wandelingetje maken, 
zodat de commissie het tweede 
gedeelte van de middag kon voorbereiden, nl de gezamenlijke broodmaaltijd,
opnieuw genieten van het samen zijn, smaakte de soep heerlijk van Attie en Tonnie,
natuurlijk ontbraken de gekookte eitjes niet en de heerlijke broodjes en salades!
ook aan deze prachtige middag kwam een einde. Dankbaar terugkijkend hebben we
gezamenlijk het prachtige lied " U zij de Glorie " gezongen.
Als commissie willen we iedereen bedanken dat u gekomen bent, en ons op welke wijze dan ook
geholpen hebt, we hopen dat u net zo heeft genoten als dat wij hebben gedaan. Maar bovenal
dank en Glorie aan onze Grote God!

Dankbare Groet van de commissie , Janny, Driesje, Gerrieke, Diane en Gerdien.
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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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Collecte Diaconie
 8 mei Noodhulp Nigeria
15 mei Opendoors

Oppasrooster 
MEI
1          Hanneke           - Sarah                                     
8          Tonnie                                                              
15        Nicolette           - Jonathan                                 
22        Gera                                                                 
26        Karlijn                - Marina B 
29        Henriet 
 
JUNI                                                                           
5          Gerrieke           - Dora                 

Schoonmaakrooster
De Verbinding week 18    2-7 mei Jennie, Zwier,Christiene,Driesje
De kerk           week 20 16-21 mei Janny, Marjolein, Henriët
 
Koffie drinken na de dienst   
Op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
 
1 mei fam. P. van Dijk en fam. H. Schouten
5 juni fam. J. Wonink en fam. T. van de Berg 

Agenda 
 9 mei 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde
10 mei 19.30 uur kerkenraadsvergadering
12 mei  9.30 uur Zus en Zo
12 mei 19.00 uur handwerkcafé
16 mei 20.00 uur belijdenis catechese            
21 mei 13.30 uur inzegening huwelijk Yvonne Verbeek en Chris van Werven                     
27/28 mei Belijdenis catechese bij Don Bosca centrum  
 1 juli  19.00 uur Eten en Praoten

Kerkdiensten
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 24 mei inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hansvanark@planet.nl
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         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
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Diensten zijn online te volgen: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1599-Johannes-de-Doper-kerk

(advertentie)
PCOB Heerde-Wapenveld-Veessen-Vorchten
De PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)
Excursie naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman
Op 18 mei hebben we ons jaarlijkse uitstapje, nu naar het Zuivelmuseum bij Erve IJzerman in
Wapenveld. We worden om 14.30 uur verwacht aan de Kanaaldijk 63. 
Om te parkeren kunt u beter via de Lagestraat komen. We gaan op eigen gelegenheid naar
Wapenveld, indien u geen eigen vervoer kunt u dat wellicht onderling regelen.
Er is een groepsarrangement afgesloten voor € 10,00 per persoon waarin de toegangsprijs, gidsen en
koffie/thee met koek is begrepen 
Opgave is mogelijk bij de penningmeester voor 10 mei door het overmaken van € 10 per
persoon op het rekeningnummer NL79 RABO 0396 5138 75 ten name van de PCOB afd.
Heerde.
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