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MEDITATIE over de ogen van het geloof
Het woord crisis kan ik zo langzamerhand
niet meer horen. Elk probleem wordt
tegenwoordig onmiddellijk aangeduid als
een crisis. Ik maak de zorgen van onze tijd
echt niet kleiner dan ze zijn, maar we
halen het woord crisis wel erg gemakkelijk
uit de kast: de milieucrisis, de Oekraïne
crisis, de energiecrisis, de inflatiecrisis, de
stikstofcrisis.
Maar een crisis is iets wat in één keer
plotseling opkomt en meestal ook na een
heftige tijd weer snel verdwijnt. Maar de problemen van onze tijd kennen over het algemeen een
veel langere ontstaansgeschiedenis, ze zijn veel hardnekkiger, duren ook langer en zijn eigenlijk
altijd te wijten aan menselijk handelen. Mensen gaan slecht om met de God door gegeven
schepping, mensen gaan beroerd om met elkaar. Macht en geld zijn belangrijker dan naastenliefde
en dat is helaas van alle tijden en alle plaatsen. Het zijn hardnekkige langdurende problemen
In de bijbel komen we het allemaal al tegen. Prediker zegt in de bijbel: “Wat er was, zal er altijd
weer zijn, wat is gedaan, zal altijd weer worden gedaan, er is niets nieuws onder de zon.” Nou,
lekker dan, zo’n bijbeltekst, daar word je vrolijk van zeg…..
Toch wil ik jullie zo graag ook de andere kant van de medaille laten zien. Want het hangt er maar
vanaf, met welke ogen je naar deze dingen kijkt. Ik nodig je uit méér te kijken met de ogen van het
geloof. Met gelovige ogen op zoek naar wat er wél goed gaat in deze wereld. Met die ogen speur je
naar tekenen van hoop. Met die ogen kom ik onder de indruk van hoe het Oekraïnse volk zich
staande houdt in een kapot geschoten én om elkaar geeft. Met die ogen verwonder ik me erover,
hoe veel Nederlanders zich achter de schermen vanzelfsprekend inzetten voor vluchtelingen, ook
hier in ons eigen dorp. Met die ogen zie ik hoe aardig mensen ook voor elkaar kunnen zijn. Ik sprak
een man in Zwolle, hij had een scootmobiel, wou hij niet, maar het kon niet anders meer. Weet je,
zei hij, wat ze opvalt, hoe ontzettend aardig iedereen op straat en in de winkels voor me is. Auto’s
stoppen, mensen gaan aan de kant, iemand vraagt, als ik ergens naar binnen wil, mijnheer kan ik u
even helpen, zal ik even koffie voor u halen, echt, zo aardig.
Kijk, zulke verhalen probeer ik in mijn dagelijks leven te horen en te zien en door te geven. Bekijk
de dingen van alledag met de ogen van het geloof. Daar gaan de crises in deze wereld echt niet in
één keer mee over. Maar wat wél verandert, is dan hoe wij er zelf mee omgaan. Wie deze wereld
bekijkt met de ogen van het geloof, maakt daarmee voor zichzelf en voor de ander een wereld van
verschil. Of zoals Prediker het zegt: “Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je
wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan”. En zo is het, zo blijf je staande! Oftewel,
kijk eens wat vaker met de ogen van het geloof.
Ds Hans van Ark
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Open Monumentendag
Natuurlijk deed ook de monumentale Johannes de Doperkerk uit Vorchten mee aan de
monumentendag. Samen met vrijwilligers en kerkrentmeesters was op zaterdag 10
september de kerk de hele dag te bezichtigen en werd het orgel meermalen bespeeld. Ik
denk, dat veel mensen uit deze regio misschien onvoldoende wisten, dat Vorchten hier ook
aan mee doet, misschien volgend jaar nog iets meer reclame voor maken in de
Schaapskooi? Van Ina van de Berg, die aanwezig was, kreeg ik een door haar geschreven
tekst rond het thema van de Open Monumentendag, waarvan ik hier graag een deel
weergeef:
“Het thema van deze Monumentendag is duurzaamheid met als slogan: duurzaamheid
duurt het langst. Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de levensbehoeften van de
huidige generatie, zonder die van toekomstige generaties tekort te doen. Voorbeelden zijn
een schoon milieu en biodiversiteit in de natuur. Misschien wel het meest duurzaam is het
geloof van onze lieve Schepper, die ons heeft gemaakt en die we wel een beetje vergeten
zijn. Laten we Hem zoeken, in Hem vertrouwen en daar de kracht vinden in deze
bijzondere en soms moeilijke tijd. Onze schepper houdt van ons en wil een vader voor ons
zijn. Laten we weer met liefde met elkaar omgaan, zodat we naar een mooie wereld gaan,
die God voor ons bedoeld heeft. Als broeder en zuster samenleven, liefde in de eerste
plaats zetten, de liefde van onze Hemelse vader.”
Startzondag 2 oktober 9.30 uur
Daar is de hele gemeente welkom! Dus niet thuis
blijven, niet denken, ik sla maar eens een weekje
over, want starten doen we samen! Het thema is
ontleend aan het landelijk jaarthema: aan tafel!
Nou, dat zullen we na afloop weten, als iedereen
iets lekkers meeneemt. Je wordt gemist, als je er
niet bent.
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Open deur dienst zondagmiddag 9 oktober 16.30 uur
We gaan weer van start met de Open Deur diensten, dit keer met het koor Ichtus uit
Heerde. Wat is een open deur dienst ook alweer? Zo’n dienst betekent, dat de ‘eigen’
gemeenteleden aan het werk moeten. Nodig iemand in je omgeving uit, je buurvrouw, je
vriendin, de collega van het werk, je eigen broer of zus. Als iemand dan zegt, ik heb daar
niet zoveel behoefte aan, respecteer dat dan ook, maar het gaat erom; durven wíj in deze
tijd nog anderen uit te nodigen om met ons naar de kerk te gaan? Om ze te laten
kennismaken met dat het in de kerk anders kan en dat er echt plek is voor iedereen. Open
deur diensten zijn laagdrempelig, met makkelijk zingbare liederen en een korte ‘to the
point’ overdenking. Harry Stijf is dirigent en begeleidt op swingende wijze de
gemeentezang, hij is m’n buurman, dus samen bereiden we deze dienst voor!

En verder…
van sommigen van u kreeg ik de vraag, wat onze familie te maken had met het overlijden
van Janna (Joop) Kwak, in verband met een familieadvertentie in de Schaapskooi. Nou, even
heel kort: de huidige bakkerij Kamphorst was ooit de bakkerswinkel van onze
overgrootouders, R.J. Kwak. Drie zoons gingen niet verder in de bakkerij, maar begonnen
samen een beschuitfabriek, waaronder mijn opa. Ze zochten voor hun overgebleven zuster
Dietje een bakker en die vonden ze in de Achterhoek. Dat werd Arie Kwak en die trouwde
met Die van Ark. Zij zetten samen de bakkerij voort en kregen drie kinderen, van wie Joop
Kwak de oudste was.Joop werkte het grootste deel van haar leven in de bankbakkerij van
haar ouders in de winkel. Ze nam als ongetrouwde tante een bijzondere plaats in onze
familie in. Samen met veel familieleden en bekenden namen we afscheid van haar in de
Johanneskerk, haar lichaam werd begraven op de Engelmanskamp. Ik leidde de dienst, voor
mij ook wel bijzonder, omdat hiermee opnieuw een stukje familiegeschiedenis werd
afgesloten.
Een gezegende oktobermaand toegewenst, ook namens Jenny
Ds Hans van Ark
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Vanuit de Kerkenraad
Op 13 sept. vergaderde de kerkenraad, hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de
orde:
Op 17 september houdt de kerkenraad een bezinningsdag over relatie-ethiek waarbij
Nienke Dijkstra vanuit het landelijk team van de PKN uitgenodigd is. We buigen ons
onder andere over de vraag, hoe we in Vorchten liefdevol kunnen omgaan met
homoseksuele en lesbische relaties in het licht van avondmaal, ambtsdragerschap en
het inzegenen van levensverbintenissen.
Op 2 oktober vieren we de start van het winterseizoen met het thema ‘aan tafel’. Herman
Colijn zal deze dienst opluisteren met zijn trompetspel.
Op 8 oktober gaan de kerkenraadsleden (ook degenen die recent afscheid hebben
genomen) met hun partners en ook het kostersechtpaar een middag/avond uit met
elkaar. Hierover meer in het volgende kerkblad.
Vanuit de diaconie:
Er is een offerte aangevraagd bij Melinda vd Scheer (bloemist ‘de Annemoon’) met de
optie om vanaf het volgende kalenderjaar de bloemen voor de kerk bij haar te bestellen.
De bloemen worden nu om de week bij iemand gebracht, bekeken zal worden of het
(financieel) haalbaar is om dit wekelijks te gaan doen.
In samenwerking met Germa Smit wordt bij de bloemen een kaart gemaakt waarop we
als gemeente onze naam kunnen zetten.
Kerk in Actie heeft een project om pakketten te leveren aan de Oekraïne, de diaconie
heeft hieraan meegedaan.
De laatste twee avondmaal diensten ‘nieuwe vorm’ werden geëvalueerd. Door ons als
kerkenraad is deze manier positief ervaren. Wel wordt genoemd dat het prettiger is na
het avondmaal weer de kerkbank in te gaan om de dienst af te sluiten zoals we gewend
zijn. We horen ook graag van u/jullie als gemeenteleden hoe de laatste avondmaal
diensten ervaren zijn. Wil je iets kwijt, laat het weten aan de voorganger of iemand uit de
kerkenraad!
Vanuit de kerkrentmeesters:
De kerkvoogdij is bezig het kerkhof van Vorchten onder te brengen in een eigen stichting
en onderzoekt hiervoor de mogelijkheden.
De huurtermijn van de pastorie loopt af (deze was 2 jaar). De KKG (rentmeesters van de
PKN) gaan in gesprek met de fam. Kolkert over de voorwaarden voor voortzetting van de
huur.
We hebben een brief van de notaris ontvangen waarin wordt vermeld dat de kerk
Vorchten een legaat zal ontvangen van mevr. H. Schutte.
Op 17 september, voorafgaand aan de bezinningsdag, is er een bijeenkomst met de
organisten die regelmatig spelen in onze diensten.
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Vanuit het pastoraat:
Er worden plannen gemaakt om opnieuw een Kerstconcert met singer-songwriter Delise aan te
vragen nadat dit vorig jaar (door corona) moest worden geannuleerd. Dit concert is gekoppeld
aan de actie ‘vluchtelingenkinderen in Griekenland’ waar dan opnieuw aandacht aan
geschonken zal worden, misschien ook weer met een vluchtelingentent erbij. We houden
u/jullie op de hoogte!
Op 2 oktober na het gezamenlijke koffiedrinken start de Youth Alpha. De eerste keer is een
open ochtend/middag voor degenen die interesse hebben maar nog niet zeker weten of ze
mee willen doen.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad
Bezinningsdag over relatie-ethiek
Op 17 september heeft de kerkenraad een bijeenkomst gehad over relatie ethiek. Relatie ethiek
betekent hier ‘kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen m.b.t. relaties”. Daarbij gaat
het zowel om hetero-sexuele als om homo-sexuele en lesbische relaties.
Deze bijeenkomst werd geleid door ds. Nynke Dijkstra-Algra. Zij is missionair bevlogen
beleidssecretaris van de Protestante Kerk Nederland. We hebben eerst nagedacht over de vraag:
Hoort dit onderwerp wel bij de kerk? Ja, vinden wij, omdat de Bijbel bij uitstek het boek is dat gaat
over relaties zoals: relatie met (drieenige) God, met elkaar, met de wereld, met de schepping. Het is
dus een belangrijk onderwerp voor de Kerk en dus ook voor ons in Vorchten. Dit speelt overal en
ook wij kunnen en willen hier niet (meer) om heen. We hebben deze bijeenkomst gebruikt voor
meer bewustwording over relaties en bezinning daarop voor onszelf en voor onze gemeente. Eerst
hebben we nagedacht over relaties in het algemeen (huwelijk, gezin, liefde, seksualiteit) en daarna
zijn we dieper ingegaan op homoseksuele relaties.
Dat laatste blijft voor iedereen altijd een gevoelig onderwerp zowel in de wereld als ook binnen de
kerk en leidt ook snel tot emotionele discussies. Aan de hand van hand-outs hebben we hier
samen over nagedacht en onderling besproken. Er zijn verschillende Bijbelteksten besproken. Lees
je die teksten nou letterlijk of moet je die ook lezen met de culturele bril van toen? Gaan deze
teksten niet meer over sexuele uitspattingen in plaats van over Liefde? Een van de vragen is:
hoeveel ruimte geven we elkaar, ook binnen onze kerk.
Het was een goede en nuttige ‘studiedag’ voor de kerkenraad in een fijne sfeer. De kerkenraad
heeft geen besluiten genomen en denkt hier verder over na. Dit ‘nadenken’ willen we samendoen
met de gemeente omdat dit onderwerp de hele gemeente aangaat. De kerkenraad wil de
gemeente graag meenemen in dit onderwerp op een goede manier en de kudde ook graag in
liefde bij elkaar houden, geen verhitte discussies dus. Daarom organiseren we binnenkort een
bijeenkomst voor alle gemeenteleden om samen na te denken over dit onderwerp wat iedereen
aangaat en te spreken over relatie ethiek en hoe we hier verder meegaan. Er wordt een speciale
avond gepland, vermoedelijk begin volgend jaar. Mocht u nu al met een van de kerkenraadsleden
hierover in gesprek willen, daar staat elk kerkenraadslid en de voorganger voor open.
Voor verslag, Adri Veldwijk
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Jongeren opgelet!
Ben je tussen de 15 en 25 jaar? Dan ben je vanaf 2 oktober welkom bij ‘Alpha Youth’. Alpha
bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten + een weekend waarin je open kunt praten over
de basis van het christelijk geloof. De bijeenkomsten zijn op zondag.
Waarom Alpha???
Alpha is voor iedereen, of je nu veel of weinig van het christelijk geloof weet, of je vaak in de
kerk komt of juist helemaal niet, of je veel vragen hebt of liever luistert, kom gewoon! Het is
gratis, gezellig en zonder gedoe.
Jongeren van 12 tot 15 jaar zijn vanaf maandag 3 oktober weer welkom bij de Follow Me
groep van 18.45 tot 19.45 uur in de Verbinding.
Beste mannen van Vorchten en omstreken,
A.s. maandag 3 oktober start de eerste mannenavond van dit seizoen. Je bent van harte
welkom om 20.00 uur in de Verbinding, de koffie staat klaar.
Één keer per maand komen we bij elkaar en praten met elkaar over een onderwerp dat ons
bezighoudt met de Bijbel als leidraad. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, neem
dan contact op met Jeroen Töpfer (06-36229728) of Johan Vorderman (06-12098831).
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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
9 oktober Kerk en Israel
16 oktober Agrinas
Oppasrooster
OKTOBER
2 Hanneke
9 Tonnie - Jonathan
16 Ciska
23 Gera - Dora
30 Karlijn
NOVEMBER
6 Henriet - Marina

Schoonmaakrooster
De Verbinding week 42 17-22 okt. Jennie, Zwier, Driesje
De kerk
week 40 3-8 okt. Hettie, Petra, Gerdien
Koffie drinken na de dienst
2 okt. fam. H. Wonink Oene en fam. E. Weeda
6 nov. Fam. P. van Dijk en fam. B. Eikelboom
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
2 okt.
Startzondag Thema: Aan tafel! Na de dienst “Vorchten bakt”
2 okt. 12.00 uur Start Alpha Youth 15-25 jaar.
3 okt. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
3 okt. 20.00 uur Mannengroep
8 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
9 okt. 12.00 uur Start Alpha Youth 15-25 jaar.
10 okt. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
13 okt. 9.30 uur Zus en Zo
13 okt. 20.00 uur Handwerkcafe
16 okt. 12.00 uur Start Alpha Youth 15-25 jaar.
17 okt. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
23 okt. 12.00 uur Start Alpha Youth 15-25 jaar.
24 okt. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
30 okt. 12.00 uur Start Alpha Youth 15-25 jaar
31 okt. 18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 26 oktober inleveren bij Johan Vorderman mail:
j66vor@gmail.com
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark
06-21879108
Kerkrentmeesters:
Wim van de Weg
0578691032
Adri Veldwijk
06-53502803
Henk Jan Dalhuisen 06-39 20 59 41
Diakenen:
Hein Vels
0384470061
Bert Draaijer
06-24145890
Driesje Wonink
06-45671064
Ouderlingen:
Scriba: Emiel Weeda 06-38315672

hansvanark@planet.nl

adri.veldwijk@kerkvorchten.nl
henkjandalhuisen@kerkvorchten.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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Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op
woensdagmiddag 19 oktober in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om
14.30 uur.
Het thema van deze middag is veiligheid.
U leest het tegenwoordig regelmatig in de krant: “oudere het slachtoffer geworden van
babbeltruc”. Babbeltrucs en, nu de dagen weer wat donkerder worden, ook inbraken gaan de
gemeente Heerde niet voorbij.
Toch is het mogelijk om deze nare gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel
tegen te gaan. Bewustwording, alert gedrag en de buurt inschakelen zijn daarbij goede
wapens. Wout Schoonhoven, wijkagent van Wapenveld geeft uw allerlei tips en informatie hoe
u kunt voorkomen slachtoffer te worden van de babbeltruc en een inbraak. Tevens vertelt hij
wat zijn functie van wijkagent inhoudt. Daarbij krijgt u volop gelegenheid om zelf vragen te
stellen.
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.
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