
H E T

VO RCH T E R

K E R K B L A D

 

27e jaargang nr. 10

www.kerkvorchten.nl

Oktober 2021



 Tussen zomer en herfst.........

De maand oktober vind ik altijd een beetje een tussenmaand. De vakantieherinneringen vervagen, het
kleurtje op de huid van zongebruinde mensen is weer weg, het wordt gewoon weer herfst. Na die herfst
volgt straks de winter en dan breken de Kerstdagen al weer aan. Maar tjonge, de Kerstdagen, wat lijken die
nog ver weg! We zitten voorlopig nog midden in de herfst: met z’n regenachtige dagen, het wordt weer
vroeg donker, de wegen zijn weer glad van de modder.

Soms hebben mensen het in deze tijd van het jaar gewoon moeilijk. Het lijkt wel, of de somberheid buiten in
de natuur ook naar binnen kan slaan. Sommige mensen kunnen in deze tijd van het jaar gewoon minder
goed tegen de problemen van het leven. Oude zorgen en vragen beginnen weer op te spelen. De
behandelkamers van psychiaters en psychologen zitten vol. Ook in de kerkelijke gemeente kun je merken,
dat het mensen soms gewoon hoger zit. Oude angsten steken de kop weer op, verdriet om een gemis tikt
harder door, mensen raken uit hun evenwicht. De natuur buiten en onze eigen menselijke natuur van
binnen staan niet los van elkaar. 

Maar als buiten en binnen elkaar bij een mens dan zo beïnvloeden......laat u zich dan in deze herfsttijd ook
door Gods grote Kracht beïnvloeden? Door de wonderbaarlijke Kracht van God, die buiten én binnen
mensen aan het werk is! De wonderbaarlijke kracht, die aan ons verschijnt als het Licht der wereld. Die
wonderbaarlijke kracht ís onze God.

Op een sombere herfstmiddag kan een streepje zonlicht wonderen doen. Dan krijgen sombere schijnbaar
nutteloze afgevallen bladeren opeens een prachtige kleur. Onverwacht straalt door een simpele lichtstraal
dwars door een somber herfstbos je als een kleurrijk mozaïek tegemoet.

Weet u wat er met sombere schijnbaar nutteloze ménsen, die het Licht van God ontdekken, kan gebeuren?
Door dat Licht krijgen sombere mensen óók weer hun prachtige kleur terug. Dan straalt Gods licht ook in
een somber mens als een kleurrijk mozaïek.

Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Dat lees ik in de bijbel. Uit het
evangelie van Johannes in hoofdstuk 1. Het is uit dat bekende gedeelte, dat we graag lezen rond de
Kerstdagen. Maar ik houd u dit bijbelvers nu al voor in deze tussenmaand oktober: met de zomer in de rug,
midden in de natte herfst en het geboortefeest van Jezus nog zover weg. Het klinkt ons al als (kerst-)muziek
in de oren: het waarachtig licht is komende in de wereld. Laat dat licht in deze herfstmaand door u schijnen.
U zult er van gaan stralen als een kleurrijk mozaïek! Bij deze meditatie schreef ik het volgende gedicht:
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De regen valt, 
de bladeren lekken druppen
de mensen zitten in hun jas
gezichten niet te zien
zijn ze verstopt misschien?

De somberheid van binnen
als je de dag maar nauwelijks kunt beginnen
de regenbui van buiten
is binnen niet te stuiten.

De regen valt, 
de bladeren lekken druppen
de mensen zitten in hun jas
gezichten niet te zien
zijn ze verstopt misschien?

De somberheid van binnen
als je de dag maar nauwelijks kunt beginnen
de regenbui van buiten
is binnen niet te stuiten.



Startzondag 3 oktober
Komende zondag is Startzondag en tegelijkertijd Israëlzondag. Het thema van de Startzondag is “ van U is de
toekomst” naar aanleiding van het landelijke thema van de PKN. Maar ik wil dat thema op deze bijzondere
zondag ook verbinden met het verlangen van het Joodse volk naar het beloofde land. Een verlangen waar Jozef
al over sprak, toen hij vlak voor zijn dood in Egypte aan zijn volksgenoten vroeg zijn gebeente mee te voeren
naar het beloofde land. Een verlangen, wat vervolgens wel op de proef werd gesteld toen het volk Israël na twee
jaar woestijnreis aan de grens van het beloofde land stond, maar zo onder de indruk kwam van de
angstaanjagende verhalen van de twaalf verspieders over de grote reuzen in dat beloofde land, dat ze de hoop
lieten varen. Hoop werd tot wanhoop, vertrouwen werd tot wantrouwen. God stuurde daarop het volk Israël
opnieuw de woestijn in en pas na veertig jaar stonden ze opnieuw aan de grens van het beloofde land, waar
Jozua een belofte meekreeg, voordat ze het land introkken. Die belofte van God zelf kan ons ook in deze tijd
helpen om vanuit het vertrouwen, dat de toekomst in Gods hand is, ook ons leven in 2021 al betekenisvol en
gelovig in te vullen.

Vijf thema-avonden over Hoop
De ene gemeente spreekt over een winterwerkprogramma, de ander heeft het over Vorming en Toerusting, in
Veessen hebben ze het over een ‘leerhuis’ . Noem het zoals u wilt, maar belangrijk is dat we in de komende
donkere maanden vijf avonden samen met Veessen gaan organiseren rond het thema Hoop. Na de lange crisis
waarin we samen verkeerden rond corona, is dit een goed thema.
Maar denk ook aan alles er in deze wereld en in het persoonlijk leven van mensen gebeurt, daarom denken we
na over de hoop. Want geloof gaat nooit uit van wanhoop, maar van hoop. Ik heb vijf collega’s benaderd, die
ieder vanuit hun eigen deskundigheid dit thema zullen belichten. Hieronder volgt het programma:
Startavond Hoop in woord en muziek, 
ds. Hans en Jenny van Ark, maandagavond 1 november om 20.00-21.30 uur in de Verbinding in Vorchten
Hoop in de christelijke kunst, 
ds. Alfred Bronswijk, maandagavond 6 december van 20.00-21.30 uur in de Verbinding in Vorchten
Hoop door het Koninkrijk van God in ons, 
ds. Paul Plug, maandagavond 10 januari van 20.00 uu-21.30 uur in de Boerbrink in Veessen
Hoop in het verpleeghuis, 
ds. Job Smit, verpleeghuispredikant, maandagavond 7 februari van 20.00-21.30 uur in de Verbinding in Vorchten
Slotavond Hoop in het licht van de eindtijd, 
ds. Bert Lammers, maandagavond 21 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Boerbrink in Veessen

 Zet u de data alvast in uw agenda? De toegang is vrij! Aanmelding vooraf is niet nodig, maar uw komst wordt wel
zeer gewaardeerd, zowel in Vorchten als in Veessen.

Afscheid collega dominee Bert Lammers
Vorige week is aan de Hervormde gemeente van Veessen bekend gemaakt, dat ds. Lammers na twee jaar op 1
december de gemeente zal verlaten. Persoonlijk vind ik dat jammer, want hij was een fijne collega. We kennen
elkaar al vanuit Wezep, waar we jaren samenwerkten en die samenwerking hadden we hier ook al weer
opgepakt. We zouden samen vijf avonden organiseren deze winter rond het thema ‘ Hoop’. Gelukkig zal Bert
Lammers een van deze avonden nog wel leiden en ik bereid ze nu zelf samen met de kerkenraden van Vorchten
en Veessen verder voor. Bert, bedankt voor je collegialiteit en we gaan elkaar zeker weer ontmoeten in Heerde,
waar jullie nu weer gaan wonen.
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Start van de zoekersgroep
In deze zoekersgroep gaan we eens in de twee weken op zoek naar antwoorden op alle vragen die jij hebt rond
geloof en kerk. De deelnemers aan deze groep dragen de onderwerpen aan. Elke vraag, elk onderwerp mag.
Niks is te gek. We doen dat eens per veertien dagen tot aan de Kerst op een moment wat de deelnemers past.
 In december volgt dan de vraag voor of je eventueel belijdenis wilt doen volgend jaar. Maar dat is zeker geen
must. Geertje Plug zal samen met mij aan deze zoekersgroep leiden. Aarzel je nog, wil je graag eerst er eens
over praten of mailen, dat kan ook, hansvanark@planet.nlOf bellen met 06-21879108

Een gezegende Herfstmaand gewenst, 

ds. Hans van Ark

Vanuit de kerkenraad
Tijdens de eerste vergadering van dit seizoen was er weer veel te bespreken. Driesje Wonink schoof voor het
eerst aan en in oktober zullen we Adri Veldwijk verwelkomen. 
De volgende punten kwamen aan de orde:
- We stoppen in oktober met de diensten buiten en gaan weer terug in de kerk. De grote vraag is hoe we dit
gaan doen. We willen graag dat iedereen zich welkom voelt dus zullen niet met een toegangscode gaan werken
maar we willen ook dat iedereen zich veilig voelt. Als oplossing voor dit dilemma laten we u/jou de keuze: wil je
ruimte om je heen, kies dan voor de stoelen voor in de kerk. Wil je weer gewoon aanschuiven dan is de rest van
de kerk beschikbaar.
- Tijdens de zomerperiode zijn de diensten om 10.00 uur begonnen omdat het een half uurtje later meestal net
iets aangenamer is buiten. Nu we terug gaan naar de kerk gaan we ook weer terug naar de tijd van 9.30 uur
omdat dit nog steeds de afgesproken tijd is. Op de eerstvolgende gemeenteavond komt dit onderwerp op de
agenda, ieder kan dan zijn/haar voorkeur uitspreken.
- We plannen de gemeenteavond op dinsdagavond 23 november. Noteer deze datum alvast!
- Vanuit de classis kregen we bericht dat er een klacht binnengekomen was over Ds. Klaassen die in juli het
avondmaal bediend heeft in Vorchten. Het blijkt dat deze voorganger door de classis uit het ambt ontzet is en
niet meer bevoegd was om het avondmaal te bedienen. Ds. Klaassen stond gewoon op de voorgangers lijst
want de PKN heeft de regel dat er na een aantal jaren ‘genade’ wordt verleend . Ds. Klaassen mag dus wel weer
preken maar niet de sacramenten bedienen. Er is contact met de betreffende dominee opgenomen en de zaak
is hiermee afgerond. Wij hadden dit niet kunnen weten en het heeft ook geen verdere gevolgen. 
- Het kerkblad zal binnenkort in kleur geprint weer bij de gemeenteleden bezorgd (of toegestuurd) worden. Het
printwerk zal gedaan worden door drukkerij Kwakkel en de bezorging voor zover mogelijk door de bezorgers
van de Schaapskooi. Omdat het laten printen van het kerkblad voor extra kosten zorgt hebben we besloten dit
als pilot voor een jaar te doen, waarna evaluatie.
- We richten ons alvast op de Kerstdagen en de PKN biedt de mogelijkheid om kerstconcerten te organiseren
waarvoor een aantal artiesten beschikbaar zijn. Er loopt een aanvraag voor een concert op 19 december,
hierover volgende maand meer.
- Het voorzitterschap van de kerkenraad lag bij Wim van de Weg die deze functie niet bij hem als persoon vindt
passen. Het gaat om een formele functie want onze scriba Emiel vervult tijdens de vergaderingen de rol van
voorzitter. Kerkordelijk gezien is de voorganger ofwel voorzitter ofwel vicevoorzitter van de kerkenraad. Hans
van Ark heeft toegezegd het formele gedeelte (o.a. zetten van handtekeningen) op zich te nemen.
- Vanuit de kerkrentmeesters werd melding gemaakt van een gesprek met de KKG dat in oktober zal
plaatsvinden. Dit gesprek zal erover gaan hoe we de pachtgronden van de kerk op een andere manier kunnen
aanbieden zodat meer mensen hiervan profijt kunnen hebben.
- De diaconie meldde dat de button in de collectezak m.b.t. de GIVT app niet voor iedereen werkt, hierover is
contact opgenomen met de verstrekker van het systeem.
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Winterseizoen
- Het jaarthema van de PKN is ‘van U is de toekomst’. Ds. van Ark had met ds. Lammers uit Veessen afgesproken
samen een aantal avonden te verzorgen over het thema ‘Hoop’. Helaas heeft ds. Lammers te kennen gegeven
te stoppen met zijn voorgangerstaken in Veessen en terug te gaan naar Heerde. Mocht u hierover meer willen
horen dan verwijzen we u naar de afkondigingen in de dienst van 19 september in Veessen (terug te luisteren
via kerkdienst gemist). De thema avonden gaan wel door, hierover meer elders in dit kerkblad.
- De catechisaties gaan weer van start. Tijdens de startzondag is de aftrap van de ‘zoekersgroep’ voor de 16+
groep en de oudere jongeren 😉. De Follow Me groep voor de 12 tot 15 jarigen start 4 oktober om 19.00 uur.

Wat een mooi VakantieBijbelFEEST!!

Een heerlijk zonnetje scheen er op woensdag 25 augustus en er kwamen wel 41(!) kinderen naar de tent toe. 
Wat een FEEST!! 
 
Een FEEST waar 'Buurvrouw&Buurvrouw' op uitnodiging naar toe gingen, 'ingepakt' 
en wel zoals alleen zij dit kunnen.
Daarna met elkaar gezongen en er was toneel over het Bijbelverhaal van 'De Bruiloft 
in Kana' waar de wijn op was. Mooi gedaan! 
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Bij een FEEST hoort ook iets lekkers dus ieder mocht z'n eigen taartje maken, lekker! 
In 5 groepjes in het dorp een aantal spelletjes gedaan en tegeltjes gemaakt.
 
Bij terugkomst bij de tent was het FEEST nog niet klaar want er waren heerlijke Pannenkoeken gebakken door
diverse 'bakkers'. Hierna nóg een verrassing want àlle kinderen mochten op de kar bij Henry en zo naar
Schellenberg voor een lekker ijsje. 
 
Na deze verrassing weer terug naar en in de tent want.....we hadden een cadeau en bloemen voor 'Buuf' Karin
die stopt met het teamwerk wat ze meer dan 20 jaar gedaan heeft.
Zo goed en zo dankbaar voor wat ze al die jaren heeft betekend voor de kinderen. DANK JE WEL Karin!!!

Tegen 14.00 uur was iedereen weer richting huis.
Een prachtige FEESTdag!!
Kijk voor meer foto’s op Facebook of 
http://www.hervormdegemeenteveessen.nl/fotoboeken?id=92

Mannengroep
Op maandag 11 oktober komt de mannengroep voor de eerste keer weer bij elkaar in de Verbinding om 20.00
uur.
Afgelopen jaar is er een start gemaakt met het bespreken van de Romeinenbrief geschreven door Paulus. Door
de nieuwe lockdown is het bij één avond gebleven. De eerste avond zullen we kennis maken met elkaar en hoe
ieder de Coronaperiode is doorgekomen.
‘Nieuwe’ mannen zijn van harte welkom om mee te doen. 

Bij activiteiten vanuit kerk en dorp geen Coronatoegangsbewijs nodig in de Verbinding.
Laatste update: 22 september 2021
Met ingang van 25 september worden de coronamaatregelen versoepeld. We kunnen elkaar weer ontmoeten
in het dorps- en buurthuis.
De afgelopen dagen was er nog onduidelijkheid over het gebruik van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Maar
mede dankzij Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is er in
samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld.
Waardoor weer meer mogelijk wordt in het dorps- en buurthuis. Hoe het CTB gebruikt moet worden in het
dorps- en buurthuis lees je in dit artikel.

De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te vervallen.
Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs beperkt verplicht in dorps- en buurthuizen.
Met de versoepelingen wordt er weer meer mogelijk voor dorps- en buurthuizen. We kunnen elkaar weer
ontmoeten, gezellig samen een drankje drinken of een potje biljarten. Maar er zijn nog wel een paar
voorwaarden.
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De bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
De georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een
kop koffie kan in dergelijke settingen zonder CTB);
Ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen,
biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
De open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan
plaatsvinden (zonder horecafunctie);
Bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en
bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
Huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
Individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
Ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

Het dorps- en buurthuis (de Verbinding) is de plek voor ontmoeting en laagdrempelige activiteiten voor sociaal
contact, tegelijkertijd is het ook een gebouw dat multifunctioneel ingezet wordt. Waar moet je nu wel en waar
moet je nu niet een CTB tonen?
Dorps- en buurthuisfuncties die niet vallen onder de CTB-plicht:

Concreet: als de activiteit georganiseerd wordt vanuit de maatschappelijke of welzijnsfunctie van het dorps- of
buurthuis is een CTB niet verplicht. Een praktisch voorbeeld: als het dorps- of buurthuis elke maandagmiddag
biljarten organiseert voor eenzame ouderen dan mag dit zonder CTB en mag er ook een kop koffie of een
biertje geschonken worden.
De CTB-plicht geldt wel voor de horecafunctie van het dorps- en buurthuis.
Dorps- en buurthuizen zijn dus niet uitgezonderd van de CTB-plicht. Voor de horecavoorziening bijvoorbeeld bij
een evenement of een culturele voorstelling is het CTB verplicht. Regel daarom het CTB als dorps- of buurthuis
goed, zodat je veilig mensen kunt verwelkomen.

Oproepje:
Het idee van gemeentezijn is dat ieder zijn/haar talenten inzet. Als kerkenraad willen we daarvoor graag de
ruimte bieden maar we weten niet van iedereen wat hij/zij zou willen. Op dit moment zoeken wij een jonger
iemand die mee wil helpen bij de Follow Me groep. Als je het leuk vindt om met jongeren te werken en je kennis
wilt delen met deze doelgroep, meld je dan bij Marina de Velde.

 Diaconie collecten
 10-10-2021     Kerk & Israël
 17-10-2021                              De Hezenberg
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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 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 
OKTOBER
 3      Nicolette      - Thomas
10     Gera           - Laura
17     Karlijn          - Déline
24     Henriet                  - Elise
31     Driesje                  - Anne R      
 
NOVEMBER 
7       Gerdien       - Sarah

Schoonmaakrooster
Week 40 4-9 oktober de kerk Hettie, Petra, Gerdien
Week 42 18-23 oktober de Verbinding Jennie, Zwier, Christiene, Driesje

Koffie drinken na de dienst   
Starten weer met koffiedrinken op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
3 oktober    fam. G.J. Wonink en fam. G. Smit
3 november fam. A. Veldwijk en fam. H.E. Colijn
5 december fam. G.W. van de Weg en G. van Ewijk                          

Agenda            
 3 oktober startzondag met koffie en thee met ‘gemeente bakkerij’ 
 3 oktober Lunch 16+ers catechese
 4 oktober 19.00 uur Catechese 12-16 
11 oktober 19.00 uur Catechese 12-16              
11 oktober 20.00 uur Mannengroep 
12 oktober 19.00 uur Handwerkcafé
12 oktober 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
14 oktober  9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
25 oktober 19.00 uur Catechese 12-16          
28 oktober  9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
 1 november 20.00 uur Hoop in woord en muziek.  ds. Hans en Jenny van Ark
23 november 19,30 uur Gemeenteavond
 
Kerkdiensten                                                                                                    beeld/geluid                                                   
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.Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 1 november inleveren bij Johan Vorderman E-mail:j66vor@gmail.com

Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doet
u mee?

Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huis-aan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot
succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze
kant laat zien”, zeiden de gevers.

Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, is vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse
vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. 

Marina de Velde organiseert de collecte in Heerde/Veessen/Vorchten/Marle. Over haar motivatie om dit te
doen, zegt zij: ‘afgelopen zomer zat ik op Samos op de rotsen aan de kust en zag daar een prachtig kinderjurkje,
aangespoeld vanuit de zee. Ik zal nooit het verhaal van het jurkje weten maar de wetenschap dat er
tienduizenden kinderen in onveilige en uitzichtloze situaties verkeren en in vluchtelingenkampen zitten maakt
dat ik in actie wil komen en hoop wil brengen. We kunnen allemaal op één of andere manier ons steentje
bijdragen’.

Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij de
collectecoördinator Marina de Velde tel. 06-45628883 of mail marinadevelde@hotmail.com.
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl
of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich
wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn
van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een
belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede
of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl
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