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Shine your light
Shine your light is voor mij het thema voor de komende maand. Vier keer mag ik in uw midden
voorgaan. Elke keer neem ik Licht als thema. Licht op Dankdag (woensdagavond 2 november), Licht
tijdens de avondmaalsviering (zondag 6 november) , Licht tijdens de Open Deur Dienst (op
zondagmiddag 13 november, met als thema Shine your light) en Licht tijdens de
Eeuwigheidszondag ((20 november) als we het donker en duister van de dood verdrijven. U bent
van harte welkom om alle diensten (ook die van onze gastvoorgangers) in de komende maand bij
te wonen. Want als u er niet bent, dan blijft uw plekje leeg. 
 Daarover het volgende verhaal. Het gaat over een edele man, die lang geleden in een bergdorp in
Zwitserland woonde en zich afvroeg hoe hij de dorpsbevolking een geschenk kon geven. Hij
besloot de bevolking van het dorp een kerk te geven.Maar niemand mocht de plannen of de
uitvoering zien totdat de kerk compleet klaar was. Toen de mensen uiteindelijk kwamen kijken,
waren ze onder de indruk van het prachtige kerkje. Ze vroegen: maar beste man, waar zijn de
lampen, hoe zal deze kerk zonder lampen ooit verlicht kunnen worden? De weldoener wees hen
op de uitsparingen in de muur en gaf elk gezin één lamp met het verzoek of ze die iedere keer als
ze zouden komen mee wilden nemen. Hij zei: elke keer als jullie in de kerk zijn, zei hij, zal het
gedeelte waar jullie zitten, verlicht zijn. Elke keer als je er niet bent, zal diezelfde plek en
daaromheen donker zijn. Dat zitten mensen daar in het duister. Wanneer je niet present bent, dan
is dat deel van Gods huis in het donker. 

 Daarom, ook in de komende november maand van harte welkom om uw plekje in de kerk en de
mensen om u heen in het Licht te zetten.
Ds. Hans van Ark

Bij de diensten:
In november krijgt het duister letterlijk de overhand krijgt. Daarom gaan we op zoek naar het Licht
van Christus in deze wereld, wat over onze levens mag schijnen.
Woensdagavond 2 november mag ik voorgaan in de dankdagdienst. Juist in deze onrustige tijd
in eigen land en op het wereldtoneel is het goed om ook stil te staan bij waar we voor kunnen
danken. Hoe het zware leven weer licht kan worden. Het gaat in deze dienst over bomen. We lezen
uit Psalm 1 over een boom, die staat aan waterstromen en uit Lucas 13 over het verhaal van de
onvruchtbare vijgenboom. Het licht van onze dank mag schijnen in deze dienst.
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Zondag 6 november staat in het teken van de viering van het Avondmaal. In de
overdenking blikken we terug op Hervormingsdag, die op 31 oktober heeft plaatsgevonden
en op de betekenis van die Hervorming voor ons vandaag de dag. Maarthen Luther was de
man, die in een donkere tijd binnen de kerk het licht van de Reformatie aanstak en
daarmee de weg baande voor het Protestantisme. Voor de Avondmaalsviering is iedereen
van harte uitgenodigd: belijdende leden maar ook zij, die nog geen formele belijdenis
hebben gedaan, maar die Jezus wel met hart en ziel in hun persoonlijk leven belijden.
Iedereen welkom dus. We vieren het avondmaal staande rond de tafel, na afloop van de
viering keert iedereen -dit naar aanleiding van de vorige keer- weer terug in de banken om
daarna de dienst af te sluiten.
Zondagmiddag 13 november om 16.30 uur is er weer een open Deur dienst. Open voor
gasten en zoals gezegd, neem eens iemand mee, want dat is de achtergrond van deze
dienst. Eigen gemeenteleden nodigen hun gasten uit. Het koor Arioso uit Heerde verleent
medewerking. Het thema is Shine your light! Dat lied gaan we met elkaar natuurlijk ook met
het koor zingen.
Op Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de
eeuwigheidszondag genoemd. We herdenken dan de overleden gemeenteleden van het
afgelopen jaar. Voor elke genoemde naam wordt een kaars aangestoken aan de Paaskaars. 
Nieuw is dit jaar, dat daarna alle gemeenteleden die dat willen ook worden uitgenodigd
naar voren te komen om een kaars aan te steken als persoonlijke herinnering aan iemand
uit de eigen kring. Dat gaat rij voor rij op aangeven van de kerkenraadsleden. Na afloop
drinken de betrokken families samen met de leden van de kerkenraad nog een kopje koffie
in de Verbinding.
De zondag erop 27 november start de Adventsperiode al. We hopen samen met de
leiding van de kindernevendienst weer een mooi project uit te zoeken voor de vier
adventszondagen en daar ook in de grote mensen kerk zoveel mogelijk bij aan te sluiten.

Gift:
 Onderweg mocht ik op 6 oktober een gift van 20 euro in ontvangst nemen, bestemd voor
algemene kerkelijke doeleinden. Hartelijk dank daarvoor.
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20 november is het eeuwigheidszondag. De familieleden van de dit jaar overledenen uit
onze gemeente worden hiervoor uitgenodigd
De jaarlijkse gemeenteavond is gepland op dinsdag 15 november, een uitnodiging met
de agenda voor deze avond volgt, maar noteer hem alvast in uw/jouw agenda
Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan met een plaatselijke regeling, deze zullen
tijdens de gemeenteavond aan de orde komen. 
Op 17 september heeft de kerkenraad een bezinningsdag gehad over relatie ethiek
onder leiding van Nienke Dijkstra. Begin volgend jaar zal er een avond belegd worden
waar we elkaar als gemeente kunnen ontmoeten en spreken rondom dit thema. Een
uitnodiging volgt.
Op dit moment stijgen de coronabesmettingen en worden er alweer voorzichtig
maatregelen getroffen. Het ontsmetten van de handen bij binnenkomst wordt weer
aanbevolen, we houden u/jullie op de hoogte van eventuele verdere maatregelen.

De Pacht van een perceel aan de Ziebroekseweg loopt dit jaar af, dit wordt opnieuw
aangeboden.
De familie Jafed heeft sinds 1 september de Nederlandse status. We zijn hier heel
dankbaar voor maar er gaat veel veranderen voor hen. Laten we hen blijven
ondersteunen en opdragen in onze gebeden!

Kerstconcert : Op 18 december komt singer-songwriter Delise (die we vorig jaar door de
coronamaatregelen moesten afzeggen) naar Vorchten. Dit komt op de site van Zingen
in de kerk, kaartjes kunnen vanaf nu gekocht worden. 
Youth Alpha : deze is 2 oktober gestart met 14 enthousiaste jongeren onder leiding van
Chris van Werven, Edwin van de Beek, Johan Vorderman en Gera van Werven. Het
laatste weekend van november gaat de groep een weekend weg met elkaar, tijdens de
zondagse dienst in Vorchten zullen we iets van deze groep horen!
Vacature wijkouderling : Emiel Weeda is zowel scriba als wijkouderling en daarnaast
voorzitter van de kerkenraadsvergaderingen. Deze taken zijn niet goed te combineren.
Emiel heeft aangegeven zijn taken als scriba en 

Op dinsdagavond 15 november is de jaarlijkse gemeenteavond in de Verbinding, zie ook
elders in dit kerkblad. Zorgt u dat u erbij bent, samen dragen we ook op deze manier onze
gemeente in woord, daad en gebed. Niet alleen uw aanwezigheid, maar ook uw inbreng
wordt op prijs gesteld.
Een goede novembermaand gewenst, buiten wordt het koud en guur, maar het Licht
nodigt ons uit juist in deze periode van het jaar ook present te zijn !

Ook namens Jenny, ds. Hans van Ark

Vanuit de Kerkenraad
Tijdens de oktobervergadering kwam het volgende aan de orde:

Vanuit de Diaconie : 

Vanuit het Pastoraat
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voorzitter te willen voortzetten, dit betekent dat er een vacature voor wijkouderling vrij
komt waarvoor u als gemeenteleden namen mag indienen.

Er is gezocht naar een aantal stoelen met leuningen voor in de kerk voor mensen die
moeite hebben met (langere tijd) zitten. Er is een partij stoelen gereserveerd, als deze
goed bevonden worden door de kerkrentmeesters zullen de stoelen vervangen worden.
Veiligheid in de kerk : als kerk zijn we verplicht per dienst tenminste één Bhv’er in de kerk
te hebben, hiervoor willen we een lijst maken. Graag horen we van iedereen die een
geldig BHV pasje heeft of hij/zij aan deze lijst toegevoegd mag worden, aanmelden kan
bij Henk Jan Dalhuisen.

Vanuit de Kerkrentmeesters

Overlijden Jan Tuinman
Op 13 oktober is dhr. Jan Tuinman na een lang ziekbed overleden.
Jan Tuinman heeft jaren bij ons als organist in de kerk gespeeld. We 
konden altijd een beroep op hem doen. Hij was zo betrokken met 
ons dat hij soms een eigen vervanger zocht (voor zijn orgeldienst in
 Heerde) om in Vorchten te kunnen spelen. We zijn Jan zeer 
dankbaar voor zijn mooie orgelbegeleiding en zijn warme band met
de kerk Vorchten. Op de foto neemt Jan Tuinman afscheid als 
fractievoorzitter van CU-SGP gemeente Heerde door symbolisch 
de staf te overhandigen aan zijn opvolger. Dit was op 22 januari bij 
de kerk Vorchten. Die dag heeft Jan ook nog op het kerkorgel 
gespeeld. Op ons verzoek mochten we hem inroosteren voor een 
kerkdienst in juli dit jaar. Helaas was hij toen te ziek om ons op het 
orgel te begeleiden. Op 20 oktober was de dankdienst voor 
het leven Jan Tuinman en aansluitend was de begrafenis. We 
wensen zijn vrouw en zijn gezin Gods zegen toe om dit verlies te 
dragen en dat zij troost bij Hem zullen vinden.

Wij als diaconie willen u het volgende vragen ....
Door de hoge energie kosten zijn er veel mensen die de boodschappen niet meer kunnen
betalen. Om uit onze dankbaarheid te kunnen geven staan er zondag 30 oktober,
woensdagavond 2 november en zondag 6 november dozen in de kerk om daar houdbare
artikelen(macaroni, rijst, potten, blikken, shampoo etc) in te doen zodat deze aan de
voedselbank gegeven kunnen worden. 

Vriendelijke groet van de diaconie
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Dank jullie wel!!
'Psalm 9:1 Ik zal u danken, Heer, met heel mijn hart'
"We willen jullie heel erg bedanken voor jullie donaties, inzet en vrijgevigheid om ons te helpen in
onze moeilijke periode sinds de afgelopen 6 jaar. We waarderen de zorg, tijd en energie die jullie
aan ons hebben gegeven. Jullie service en hulp hebben het voor ons mogelijk gemaakt om de
afgelopen zeer moeilijke jaren te overleven. Heel erg bedankt van ons allemaal, we hopen dat God
ieder van jullie overvloedig zegent."

Yousef en Anila Jafed

Lang zal hij leven! - Interactieve theatervoorstelling

Classis Veluwe nodigt u uit voor de interactieve theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven’, tot stand
gekomen door de samenwerking van de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse
Kerk en Nachtzon Media. Als classis Veluwe zijn we actief betrokken bij de voorbereidingen van
deze voorstelling. In het toneelstuk worden morele dilemma’s rondom euthanasie bij dementie
scherp zichtbaar en voelbaar. In een column in de Barneveldse Krant schreef ik het volgende over
deze voorstelling: “De voorstelling ontroert, ontregelt, zet aan tot denken. Een eenduidig antwoord is er
niet, wel voldoende stof om over door te spreken. Zeker voor werkers in de zorg en de kerk lijkt me dit een
waardevolle voorstelling die prikkelt en zal uitnodigen tot verder gesprek.” 
Op dinsdag 22 november zijn er twee voorstellingen in Barneveld. De middagvoorstelling begint
om 16.30 uur. We nodigen hiervoor in het bijzonder predikanten en kerkelijk werkers uit de classis
uit. Voorafgaande aan deze voorstelling ontmoeten we u graag in de foyer van het theater, waar
ook de mogelijkheid is een kopje koffie te drinken. We zullen daar vanaf 15.30 uur zijn. De tweede
voorstelling begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is, is hier welkom. We hebben dan
geen speciale ontvangst. Na de voorstelling zullen we als classis materiaal delen dat kan helpen bij
een verder gesprek in de kerkenraad, een gesprekskring of met je collega’s.
De voorstelling wordt u gratis aangeboden. Diverse fondsen en instellingen hebben een bijdrage
geleverd, waaronder Rotary Club Barneveld en classicale vergadering Veluwe. U moet zich wel
aanmelden (https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/). 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de PThU:
https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/moral-compass-project/theaterstuk-morele-dilemmas-
bij-euthanasie/
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Is er meer
Wie is Jezus
Waarom stierf Jezus aan het kruis
Bidden

Alpha Youth in Vorchten
Met 14 jongeren zijn we gestart met de 
Alpha cursus. Onderwerpen die al aan de 
orde geweest zijn:

Samen verdiepen in wat het Christelijk 
geloof nu precies inhoud. Samen lunchen, 
een spel doen, een filmpje bekijken (kijk 
ook een op youtube: zoek alpha film series 
nederlands).

Samen een weekend weg naar Don Bosco 
in Asselt (bij Apeldoorn) waarbij het 
onderwerp De Heilige Geest aan de orde 
komt.

Nu zijn daar natuurlijk kosten aan 
verbonden en de kerkenraad heeft 
besloten dat de laatste zondag van 
november de uitgangscollecte voor de 
onkosten van de Alpha Youth cursus zijn.  
De jongeren maken een filmpje om jullie te
 laten zien waar we zijn en wat we zoal doen.
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Plaatsen waar Alpha Youth cursussen op dit
moment worden gegeven.



Uitje Kindernevendienst

Rond 15.30u zullen de papa's en mama's er nog even bij komen, en sluiten we de middag af. 

Uitnodiging Gemeenteavond dinsdag 15 november 2022
Vanaf 19.00 koffie/thee in De Verbinding, tevens de mogelijkheid om vragen te stellen over de
jaarrekening 2021 van diaconie en kerkrentmeesters
De agenda is:
  1. 19:30 Welkom, door Emiel Weeda
  2. 19:35 Opening, door ds. Hans van Ark
  3. 19:45 Pastoraat
Terugblik 2022, plannen voor 2023
  4. 20:00 Diaconie
Financiën, diaconale activiteiten en plaatselijke betrokkenheid
  5. 20:15 Kerkrentmeesters
Financiën, terugblik 2022 en speerpunten 2023
  6. 20:30 Concept Beleidsplan, door Emiel Weeda
Toelichting, bespreken in groepen, plenaire terugkoppeling
  7. 21:00 Concept plaatselijk reglement, door Emiel Weeda
Toelichting, bespreken in groepen, plenaire terugkoppeling
  8. 21:30 Rondvraag, door Emiel Weeda
  9. 21:45 Sluiting, door Emiel Weeda

Samen mogen we bouwen aan de kerk van Jezus Christus in Vorchten, in vertrouwen en
afhankelijkheid van God. Psalm 127 zegt: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” 
Iedere betrokkene bij onze kerk is van harte uitgenodigd om de gemeenteavond bij te wonen. Het
conceptbeleidsplan en plaatselijke regelingen met de agenda staan op de website
www.kerkvorchten.nl

Mogen we samen uitzien naar een goede gemeenteavond. 
Tot dinsdag 15 november.

Namens de kerkenraad, Emiel Weeda, scriba.
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5 november vindt het jaarlijkse kinderuitje weer plaats!
Na 2 jaar wachten is het dan eindelijk weer zover.
Omdat we elkaar al lange tijd niet samen gezien hebben, maken we er 
een gezellige middag in De Verbinding van!
De middag begint om 12uur, waar we starten met samen wat lekkers 
te eten. Aansluitend gaan we vooral samen heel veel plezier maken!

http://www.kerkvorchten.nl/
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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) . 



Collecte Diaconie
13 nov. Pakistan (uitgang)
20 nov. Kerstfeest

Oppasrooster
NOVEMBER
  6 Henriët - Marina
  13 Gerdien
  20 Gerrieke - Anne 
  27 Hanneke
DECEMBER
   4 Tonnie - Sarah

Schoonmaakrooster
De Verbinding week 46  14-19 nov. Gerrie en Gerrieke                               
De kerk             week 44     1-5 nov.. Janny, Marjolijn, Henriët 

Koffie drinken na de dienst   
6 nov. Fam. P. van Dijk en fam. B. Eikelboom
4 dec. Fam. J. Nijmeyer en H. de Velde           
1 jan. Fam. G.J. Bekamp en mw. D. Wonink (van Voorstweg)

De personen die koffie/thee schenken moeten 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 nov. 11.30 uur Kindernevendienst feestje
 6 nov. 12.00 uur Alpha Youth (Bijbellezen)
 7 nov. 20.00 uur Mannenavond (Romeinen 6)
 8 nov. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
 9 nov. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar 
10 nov.   9.30 uur Zus en Zo
20.00 uur Handwerkcafé
13 nov. 12.00 uur Alpha Youth 
14 nov. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
15 nov. 19.30 uur Gemeenteavond
16 nov. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
20 nov. 12.00 uur Alpha Youth 
23 nov. 18.45 uurFollow Me groep 12-15 jaar 
24 nov.  9.30 uur  Zus en Zo
26-27 nov. Alpha Youth weekend bij Don Bosco in Asselt
30 nov. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
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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
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 Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 23 november inleveren bij Johan Vorderman mail:
j66vor@gmail.com

Concert in Vorchten met Delise 
Op zondagavond 18 december geeft 
singer-songwriter Delise een concert in onze kerk. 
Dit is een ‘Geef Licht’ concert, een initiatief van 
Kerk in Actie. De opbrengst van al deze concerten
 is voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Net 
als vorig jaar zal er ook een vluchtelingentent 
geplaatst worden waar nog eens extra aandacht 
besteed wordt aan deze kinderen die opnieuw 
Kerstfeest in een vluchtelingenkamp moeten 
doorbrengen. Dus: bestel snel je tickets en laat je verrassen door een mooi concert waarmee
je bij kunt dragen aan een heel goed doel. De tickets zijn te bestellen via onderstaande link:

http://www.zingenindekerk.nl/delise

Persbericht

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld

We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op
woensdagmiddag 16 november in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur. 
Het thema van deze middag is ongedierte bestrijding.
De heer G.Verburg van AW Bestrijdingen zal ons het een en ander vertellen over het
voorkomen en bestrijden van insecten en kleine zoogdieren die overlast bezorgen in en om
huis en bedrijf. Te denken valt dan aan wespen, vliegen, muizen, ratten konijnen en nog veel
meer. Heeft u een specifieke vraag of bijzondere overlast dan dit graag van te voren melden
bij de secretaris via pcobheerde@gmail.com of tel.nr.0578-696822. 
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis. 
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