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Duik erin
‘Duik erin’ was dit jaar het thema van de Vakantie Bijbel Week Veessen/Vorchten. Je zou kunnen
denken, ach, echt een kinderthema, leuk hoor. Maar misschien zit er voor ons volwassenen meer
inhoud in dan je op het eerst gezicht zou denken.
Duik erin betekent meestal dat je in iets onbekend duikt. Je weet immers niet, wat je onder water
allemaal zult tegenkomen. Denk maar aan Naäman, één van de vier bijbelverhalen tijdens de
Vakantie Bijbel Week. Hij moest in opdracht van de profeet Elisa zeven keer in de Jordaan duiken,
om van zijn melaatsheid af te komen. Doet-ie het wel of doet-ie het niet? Er is immers durf voor
nodig, om ergens in te duiken. Hij deed het wel, omdat hij vertrouwde op het woord van de
profeet.
Dat gold ook voor Petrus, toen hij midden in de storm op het meer door Jezus werd uitgenodigd
over het water te lopen. Hij moest daarvoor de veilige boot verlaten en voor honderd procent op
Jezus vertrouwen. Doet-ie het wel of doet-ie-het niet? Hij deed het wel, omdat Jezus dichtbij hem
bleef.
Denk aan de moeder van Mozes, zij kon haar baby Mozes niet zelf opvoeden, veel te gevaarlijk
daar in Egypte, zij moest hem op het water van de Nijl loslaten in een biezen mandje en er maar op
vertrouwen, dat iemand hem zou vinden. Doet ze-het wel of doet-ze-het niet? Ze deed het wel en
het was de opmaat een bijzonder leven van de grote leidsman Mozes.
In deze drie bijbelverhalen durfden mensen het aan. Ze lieten het veilige los en doken het
onbekende in. Hoe konden ze dat dan? Omdat ze erop vertrouwden, dat hun duik geen solo-actie
was, maar dat ze op God konden vertrouwen, Hij zou hen in het onbekende begeleiden.
Wij mensen kiezen ook graag voor veiligheid. Je weet immers wel wat je hebt, maar niet wat je
krijgt. Maar het woord van God nodigt ons uit, om in je leven regelmatig nieuwe stappen te zetten.
Dat kan iets nieuws in de kerk zijn, dat kan zeker iets zijn rond je eigen geloofsverdieping, hoe
maak er nu eens op een andere manier werk van de komende tijd. Het kan ook heel gewoon in je
dagelijks werk of in je eigen gezin zijn, hoe kan ik me anders opstellen, zodat het voor iedereen
thuis fijner en beter wordt?
Hebt u daar niet altijd zoveel zin in? Denk dan aan Jona (het vierde
bijbelverhaal uit de Vakantie Bijbel Week). Hij had er ook helemaal
geen zin in, om aan iets nieuws te beginnen. Sterker nog: hij ging
zelfs de verkeerde kant op. Maar hij kwam niet ver, want God is
zoveel groter en Hij wijst wegen die wij mensen uit ons zelf niet zo
snel zouden gaan. Geen zin is bijbels gezien een slecht argument,
om ergens niet aan te beginnen. Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het
onbekende land, zegt het prachtige lied van Jacqueline van der
Waals. Zo is het. Kortom, een prachtige opdracht voor ons allemaal
in kerk, geloof en gezin voor het komende seizoen. Duik in het
onbekende! Ds. Hans van Ark
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Startzondag….
Zondag 2 oktober vindt onze startzondag plaats. We
beginnen om half tien met een feestelijke dienst, waarin
Herman Colijn (trompet) ook zal meewerken. We volgen het
thema, wat aan alle kerken door de landelijke PKN voor de
startzondag is aangereikt: Aan tafel! Net als vorig jaar hoop
ik dat u uw baktalenten weer wilt aanwenden en iets eigenbakken lekkers wilt meenemen voor de
koffie/thee na de kerkdienst. Dan kunnen we weer genieten van elkaars baksels. Heel Vorchten
bakt! Doet u weer mee?

Deze zomer……
brachten we een aantal weken door in Katwijk aan Zee. We bezochten de zangavonden in het
witte kerkje aan de zee, waren bij een orgelconcert van een van de zoons van de bekende organist
Willem Hendrik Zwart aanwezig (zij waren in Kampen de oude buren van Jenny). Zo op de rand van
strand en zee viel het met de warmte nog wel uit te houden dankzij een verkoelend zeewindje.
Maar tjonge, wat een lange periode van droogte en warmte hebben we met elkaar achter de rug.
Het land (en de mensen snakken) naar water. Ik moet denken aan het oude lied van Johan de Heer,
er komen stromen van zegen, dat heeft God zelf ons beloofd, stromen verkwikkend als regen,
komen als plasregens neer. Laten die woorden ons lied én ons gebed maar zijn na deze mooie
maar hete zomer. Ik heb er zin in weer in Vorchten aan het werk te gaan. Wilt u bezoek of hebt u
ideeën voor het nieuwe seizoen, laat het me maar weten. Hartelijke groeten, ook namens Jenny, ds
Hans van Ark
Bericht van de kerkvoogdij.
Henk Jan Dalhuisen doet de coördinatie van de organisten en de planning voor het algemene
kerkrooster. Hij neemt dit over van Adri Veldwijk. Zaterdag 17 september is er een ontmoeting met
de organisten gepland.
De restauratie van kerk en toren kan nu van start gaan omdat de vergunning door de gemeente is
verleend. Het bureau SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) begeleidt deze restauratie.
Dinsdag 23 augustus is er een nieuwe inspectie uitgevoerd door SBKG om te zien of de begroting
van februari 2021 nog toereikend is. De nieuwe begroting is het startpunt voor de aanvraag van de
subsidies. Dat zal over een paar weken gebeuren.
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10 september is de monumentendag van 10.00 uur tot 15.00 uur. De kerk en het MFC zijn dan
open. Henk Jan Dalhuisen coördineert dit voor de kerk. Wil je een moment op die dag
gastvrouw/heer zijn in de kerk geef het aan Henk Jan door.
De schilder van Werven is eind augustus klaar met het schilderen van de buiten- en binnendeuren
van de kerk.
Geacht gemeentelid,
De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema
samen kerken. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk
en lokaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op
deze avond.
Kerken is het eerste onderwerp waarbij het dan gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn
functioneren in de eigen gemeente. Er is gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de
vreugde en de zorg te delen wat er in de gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het
pastoraat en diaconaat, bij vorming en toerusting en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al
ideeën worden opgedaan waarvoor in het tweede deel van de avond de aandacht gevraagd wordt.
Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan
om het bestaan naar de toekomst mogelijk te maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van
kerkelijke bureaus, de kennis van de kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van diakenen,
samen delen van een voorganger. Er is veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat
gemeenten onderling voor elkaar kunnen betekenen. We constateren namelijk dat er gemeenten
zijn die moeilijker aan ambtsdragers kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt terug, de
financiën staan onder druk. Andere gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. Wat we niet
willen is dat krimp kramp wordt. Dan gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de moed.
Door met elkaar kerk te zijn, bemoedig je elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het voor
je betekent om in Naam van God kerk te zijn.
Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van
God komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het
welzijn van de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed.
plaats
Oene, De Ark, Keizerstraat 4, 8167 NE
datum
19 oktober
aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur
van harte welkom
We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen en daarom het verzoek
om voor 14 oktober dat door te geven aan: scriba@kerkoene.nl
Van welkom om met elkaar na te denken over de toekomst van de gemeente(n).
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe.
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Wat een mooi VBW-FEEST was het!!
Zondagmorgen was de afsluitende VBW-kerkdienst en bleek de tent echt 'TE KLEiN!' Een
mooie terugblik op de week en dat mochten we delen met veel mensen uit Vorchten, Veessen
en omstreken!
Nog een laatste keer de liedjes met elkaar zingen, nog een laatste keer met onze leuke
Buurvrouw & Buurvrouw, nog een laatste keer het verhaal en nu van 'Doris de Duiker' die in
levende lijve naar de VBW-tent gekomen was, nog een laatste uitleg van het thema DUiK ERiN!
door ds. Hans van Ark en nog een laatste keer bij de tent napraten en nagenieten.
We willen iedereen BEDANKEN die mee heeft gedaan, met de organisatie, de vrijwilligers (wat
waren er weer een enthousiastelingen!!) , de tentbouwers, de technische mensen en alle
papa's en mama's die hun kinderen een weekje met ons wilden delen.
En bovenal DANK aan onze HEMELSE VADER die deze week met ons meeging en dat we de
HERE JEZUS mochten ontmoeten door alles heen.
De woordjes 'laatste keer' klinken misschien wat triest maar...... VOLGEND JAAR hopen we de
VakantieBijbelWeek te organiseren in Veessen en dan is iedereen opnieuw WELKOM!!
Wil je meedoen/meehelpen in het team of op een andere manier? We kunnen de hulp bij de
organisatie goed gebruiken.Vele handen maken licht werk Laat het ons weten.

De DUiK ERiN!-dagen zijn zo bijzonder!!
Elke dag rond de 40 kinderen.
Elke dag zingen van mooie liedjes.
Elke dag een prachtig verhaal uit de Bijbel.
Elke dag een grappige poppenkast.
Elke dag een gekke Buurvrouw & Buurvrouw.
Elke dag sparen voor een Goed Doel.
Elke dag een top tweede deel van het programma.
Kortom: elke dag GENiETEN!!
Het Goede Doel
Deze week is de opbrengst van de collecten voor de kinderen die uit Oekraïne komen en die in Heerde
bij Groot Stokkert hun verblijf hebben. Het gaat om ongeveer 50 kinderen. De organisatie bedenkt
allerlei leuke activiteiten om ze, ondanks alles, een goede tijd in Nederland te geven.
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Tijdens het tweede deel op woensdag en donderdag zijn de kinderen hutten gaan bouwen die
donderdagavond tot kraampjes omgebouwd werden en waar van alles verkocht werd voor Het
Goede Doel. En wat hebben ze het FANTASTISCH gedaan!!!
Mila en Anna € 12,80
Martha € 45,70
Isa en Kasha € 20,25
Bram en Jasmijn € 27
Trey, Jilena, Valerio, Kenshi en Noortje € 38,35
Evi, Mees, Robin, Enya en Emma € 33,75
Puk, Lies, Bram, Remco en Annebel € 47,20
Alleen al door de kinderen een totale opbrengst van € 225,05.
PRACHTiG en DANK JULLiE WEL!!
Op de website van de kerk (www.kerkveessen.nl) zijn véél foto’s te zien van deze week en zelfs een
filmpje. Kijk maar!!
Wat was het weer een geweldig feest! Zo fijn dat we dit weer met z’n allen mochten en konden
doen die 3 dagen. We kijken met dankbaarheid en veel plezier terug maar ook met heel veel
voorpret alvast naar volgend jaar! We hopen als commissie dat we iedereen dan weer terug zullen
zien en misschien nog een paar extra die nu niet konden komen! Het zal dan waarschijnlijk 15 t/m
17 augustus zijn dus zet het maar vast op de kalender😉
LiEVE ALLEMAAL, TOT ZiENS!!!
Namens het VBW-Team.
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Vrouwenochtenden Zus en Zo:
Vrouwen, jong en oud, laat je verrassen op de ochtenden die 2x per maand gehouden worden in
De Verbinding in Vorchten.
Wat we daar doen?
Koffiedrinken (met iets erbij natuurlijk…)
gezellig kletsen zoals je van vrouwen verwacht
zingen om ons hart op God te richten,
een onderwerp behandelen dat afwisselend door één
van de vrouwen wordt voorbereid,
in kleine groepjes hierover door praten,
lachen, huilen en bidden met elkaar
af en toe een ochtendje, dagje of weekendje uit…
We gaan dit seizoen starten met een nieuw boekje., maar laat dit je niet beletten om in te stromen
als je niet eerder bent geweest.
Van harte welkom op donderdagochtend 1 september om 9.30 uur in De Verbinding
Voor info: 0618973051 (Diane Vorderman)

Gebedskring Veessen / Vorchten
Sinds heel wat jaren bidden gemeenteleden uit Veessen en
Vorchten samen voor kerk en samenleving. Gebed is de motor
van de kerk en de kerk wordt wel eens het voertuig van het geloof
genoemd. Zonder gebed geen beweging dus...
Bidden kan natuurlijk overal en op elk moment, maar samen bidden
geeft zoveel extra! Het versterkt de onderlinge band en helpt je
groeien in geloof. Bovendien worden we in de Bijbel opgeroepen
om eenparig te bidden. De kracht van gezamenlijk gebed zien we
bijvoorbeeld bij Petrus, toen de gevangenisdeuren voor hem open gingen!
Wil je mee bidden? Van harte welkom iedere tweede maandag van de maand om 20.00 uur bij
Harry en Marina de Velde, Marledijk 23 in Marle.
Voor info: 0578-631216 (Marina)
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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 en tijdens de eerste bijeenkomst op 2 oktober na
de dienst gaan we met alle geïnteresseerden een goed tijdstip voor de volgende keren kiezen.
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.

Gebruik maken van De Verbinding
De Verbinding wordt regelmatig gebruikt voor zowel kerkelijke- als
dorps activiteiten. Ook wordt De Verbinding verhuurd voor vergaderingen.
Inwoners uit Vorchten en de leden van de kerk kunnen er een privé feestje
geven waarbij alcohol geschonken mag worden. Feestjes zonder alcohol
kan door iedereen gegeven worden.
Nu er steeds vaker een beroep op het gebouw wordt gedaan is het
belangrijk om de activiteiten op tijd door te geven zodat het dan wordt gereserveerd.
Contact personen:
Kerkelijke activiteiten Johan Vorderman tel: 06-12098831
Andere activiteiten en privé feestjes Marten van Oorspronk tel: 06-22653934
Verder is het belangrijk dat aan het eind van een bijeenkomst de inrichting weer opstelt zoals u het bij
binnenkomst aantrof (zie afbeelding op keukendeur).
De gebruikte consumpties bij kerkelijke activiteiten moeten vermeld worden in de map waar de
afbeelding van de kerk op staat. Zo kunnen we allemaal op een plezierige manier gebruik maken van
het pand.
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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
11 september Wereld diaconaat gehandicapten
18 september Dorcas
Oppasrooster
SEPTEMBER
4 Karlijn
11 Henriet - Anne
18 Gerdien
25 Gerrieke - Sarah
OKTOBER
2 Hanneke

Schoonmaakrooster
De Verbinding week 38 19-24 sept. Dinie, Merry, Diane .
De kerk
week 36 5-10 sept. Gera, Lieneke, Ina, Marina
Koffie drinken na de dienst
4 sep .fam. J.A. Topfer en fam. C. van Werven Losweg 3
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
1 sept. 9.30 uur Zus en Zo
4 sept. 9.30 uur jeugddienst in Veessen
8 sept. 20.00 uur handwerkcafé
10 sept. 10.00-15.00 uur openmonumentendag (vrijwilligers aanmelden)
12 sept. 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
13 sept. 19.30 uur kerkenraadsvergadering
15 sept. 9.30 uur Zus en Zo
17 sept. 10.00 uur Bijeenkomst Kerkenraad
29 sept. 9.30 uur Zus en Zo
2 okt. Startzondag Thema: Aan tafel! Na de dienst “Vorchten bakt”
Na de dienst overleg Youth Alpha 15-25 jaar.

10

September 2022 - Het Vorchter Kerkblad

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 20 september inleveren bij Johan Vorderman mail: j66vor@gmail.com
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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persbericht
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
Op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen komen we bij elkaar op woensdagmiddag 21
september in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.
Deze middag willen we aandacht vragen voor de oorlog in Indië van 1942 tot 1945. We weten hier
weinig vanaf. De Japanners bezetten toen het gebied dat tot het Koninkrijk der Nederlanden
behoorde. Er waren veel Nederlanders bij betrokken, KNIL militairen en mensen, die daar hun werk
hadden.
Mevr.Tonny van de Kooi vertelt uit eigen ervaring over deze geschiedenis.
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.
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