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Huis aan huis
Vanaf de maand november wordt het kerkblad van de Hervormde Gemeente
van Vorchten huis aan huis in Vorchten bezorgd. Daarmee willen we zichtbaar
maken, dat we ons als kerkgemeenschap onderdeel voelen van de héle
Vorchter gemeenschap, kerkelijk en niet kerkelijk. We willen kerk zijn voor het
hele en niet voor het halve dorp. In de hechte gemeenschap van Vorchten
leven we met elkaar mee. We springen graag over heggetjes heen. Geen dikke
kerkmuren als scheiding tussen de kerk en de omgeving, maar open kerk zijn
voor iedereen. Op de homepage van de nieuwe website (www.kerkvorchten.nl),
hebt u daar al wel eens op gekeken, daar staat nu ook de hele
activiteitenagenda op, nou op die homepage dus staat het als volgt
geformuleerd: “De kerk van Vorchten is een levendige gemeenschap in een van
de oudste kerken van Nederland. Kerk voor ons hele dorp met een heldere
boodschap over Gods liefde voor iedereen. De hoge, grijze muren van het
eeuwenoude kerkgebouw mogen afstandelijk lijken, maar binnen in het
gebouw is het onze wens, dat de Liefde regeert. Liefde met een hoofdletter,
want het gaat natuurlijk niet alleen om de liefde naar elkaar. De Bijbel zegt: “Wij
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. De liefde van God voor deze
wereld, die zichtbaar werd in de persoon van Jezus, is onze drijfveer. Het is dan
ook niet de bedoeling, dat die liefde binnen de kerkmuren blijft, maar juist dat
we die delen met iedereen die we ontmoeten”
Ik zeg het wel eens zo, we gaan geen mensen bekeren, want daar gaan wij als
mensen helemaal niet over. Wij mogen zaaien en planten, maar God alleen kan
laten groeien. Want we leven vanuit de bescheiden overtuiging, dat wij slechts
onderdeel zijn van Gods plan voor deze wereld. We gaan nooit ongevraagd een
ander overtuigen, maar we mogen wel getuigen. Getuigen van hoe Jezus ons
weer de weg naar Zijn vader gewezen heeft.
We doen dat met de houding, die zo mooi verwoord is in Filippenzen 4 vers 5:
laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Mooier
kunnen we het niet zeggen. Laat iedereen u en ons kennen als vriendelijke
mensen. Dat is mijn wens voor de hele gemeenschap van Vorchten en dat
graag over alle heggetjes heen.
ds. hans van ark
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Dankdag voor arbeid en gewas
Op woensdagavond 3 november
komen we om 19.30 uur bij elkaar
in de kerk. Een goede traditie.
Zeker na het bijzondere
coronajaar wat we met z’n allen
doorleefd hebben –en waar we
soms ook nog midden in lijken te
zitten- is het goed om God te
danken. Dat Zijn zegen mag
rusten op het vaak onder zulke
moeilijke omstandigheden gedane werk. Dat geldt voor boeren en agrariërs, maar
net zo goed voor diegenen die zwaar en inspannend werk verrichtten in de
gezondheidszorg. Aan hen, die in de frontlinie van de samenleving stonden om de
publieke orde te bewaken. Ik denk ook aan al die jonge vaders en moeders, die
dag in dag uit op hun zolderkamertjes zaten omdat ze iedere dag thuis moesten
werken. En niet te vergeten de kinderen, die niet naar school konden, de
scholieren die online hun lessen moesten volgen, al die leerkrachten, die
daardoor extra veel werk hadden en de studenten, die niet naar hun nieuwe
studentenstad konden afreizen. Na zo’n bewogen jaar is er alle reden om nu
samen God te danken. Er is veel zorg geweest, maar Hij heeft ons ook bewaard.
Het thema is ‘Gods wijngaard in deze wereld’. We lezen uit Jesaja 5 vers 1 tot en
met 7 en Johannes 15 vers 1 tot en met 5.
Doopdienst 7 november
Op zondag 7 november zal dochtertje Sanne, dochter van Stefan en Daniëlle Vels
gedoopt worden, Zij wonen aan de Pandersakker 12 in Epe. Tijdens ons
kennismakingsbezoek kwam het gesprek op de betrokkenheid bij de kerk en de
wens van de jonge ouders om Sanne te mogen laten dopen. De opa van Sanne,
die al meer dan 65 jaar organist is in Kamperveen, zal die ochtend het orgel in
Vorchten bespelen. Wij hopen – natuurlijk samen met opa en oma Hein en Jannie
Vels en de ouders van Daniëlle- op een gezegende dienst.
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Zoekersgroep
Inmiddels zijn we met een groep van achttien jongeren van
start gegaan met de zogeheten zoekersgroep. Deze groep gaat
op zoek naar antwoorden op geloofsvragen, die de jongeren
zelf inbrengen. Zo spraken we inmiddels over of je het bestaan
van God kunt bewijzen en hadden we een mooi gesprek over
de verschillende wereldgodsdiensten en wat daarin de unieke
positie van het christendom is. Wij geloven immers in een God
die mens is geworden in Zijn zoon Jezus Christus. Dat maakt het Christendom
uniek. We gaan elke zondagmiddag om 12.00 uur tot in december. Iedereen
neemt zelf zijn of haar brood mee. De eerste keer zorgden Emiel en Jet voor de
soep, de afgelopen keer heb ik zelf de kip/kerriesoep met appeltjes van Gerrit van
Ewijk gekookt en zo komt elke deelnemer nu een keer aan de beurt om iets bij de
maaltijd te verzorgen. Vanaf januari starten we vanuit deze groep met de
belijdenisgroep.
Startavond met samen zingen en lezen over HOOP op 1 november om
20.00 uur in de Verbinding
De Hervormde Gemeentes van Vorchten en Veessen organiseren deze winter vijf
thema-avonden over Hoop. Na de lange coronacrisis een mooi thema. Geloof
gaat nooit uit van wanhoop, maar altijd van hoop. Op maandagavond 1 november
is de startavond om 20.00 uur in de Verbinding aan de Kerkweg 19a in Vorchten.
Deze startavond staat onder leiding van ds. Hans en Jenny van Ark. We lezen
teksten over hoop en we zingen samen over de hoop. Toegang is gratis.
Aanmelding vooraf niet verplicht. Wel QR code meenemen. Collecte voor de
onkosten. Elke wintermaand is er nieuwe avond over hoop in de kunst, hoop door
het Koninkrijk, Hoop in het verpleeghuis en Hoop in het licht van de eindtijd. Zie
daarvoor de websites van de beide gemeentes.
Zondag 21 november laatste zondag kerkelijk jaar
Op deze zondag worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De
betrokken families worden hiervoor uitgenodigd. Maar veel meer dan dat, u bent
allemaal welkom, want wie kent geen verlieservaringen? Soms kort geleden, soms
al wat langer geleden, maar verlies doet zeer. Daarom bent u allemaal
uitgenodigd deze bijzondere dienst, om stil te staan bij de dood, bij het gemis,
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maar zeker ook bij het beloofde
toekomstperspectief, dat er voor onze geliefden
plaats is bij God. Het thema van deze zondag is:
witte stenen. De lezingen komen uit Openbaringen
1, vers 1 tot en met 6 en Openbaringen 2 vers 17.
Gemeenteavond op dinsdag 23 november om 19.30 uur in de Verbinding

Tijdens deze gemeenteavond wil de kerkenraad onder andere met u stil
staan bij het Heilig Avondmaal. Het gaat dan onder andere over de vraag
voor wie het Avondmaal toegankelijk is, maar ook de vorm waarin we met
elkaar het Avondmaal vieren. Aan tafel, staande in een grote kring of zijn
ook nog andere vormen zijn denkbaar? Met die vormen kun je ook nog
variëren.
Tot nu toe was de toegang tot het Heilig Avondmaal alleen ‘voorbehouden’
aan belijdende leden. Maar zou er ook een ruimere uitnodiging denkbaar
zijn met de woorden: “voor iedereen, die Jezus Christus met hart en ziel
liefheeft en in zijn/haar leven belijdt als Heer en Heiland”.
Ter voorbereiding van deze gemeenteavond hadden we hier voor de
zomer al een mooi gesprek over in de kerkenraad aan de hand van een
door mij geschreven notitie. Tijdens de gemeenteavond hoop ik daarvan
nog een korte samenvatting te geven, waarna we hier met elkaar het
gesprek over aan zullen gaan. Immers, de kerkorde van de Protestantse
Kerk schrijft terecht voor, dat de kerkenraad hierover pas kan besluiten,
nadat de gemeente gehoord is. Van harte welkom bij de gemeenteavond
dus!
Bezoekronde

Zo langzamerhand heb ik iedereen uit de gemeente
wel bezocht. Met super veel dank aan Marina de Velde,
die dit allemaal zo goed georganiseerd heeft. Mocht u
denken, maar bij mij is hij nog niet geweest, trek dan
even aan de bel (06-21879108). Hoe nu verder? In
principe werk ik als de huisarts, als er wat is of u vindt
et gewoon fijn, als ik nog een keertje bij u langs kom, gewoon zelf even
bellen of mailen. Ik kan niet ruiken, wie er op bezoek zit te wachten.
Natuurlijk ga ik zelf ook wel verder door de gemeente heen, maar voelt u
zich niet bezwaard zelf even contact te zoeken, ik kom graag.
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Als ik het maar weet. Ik probeer zoveel mogelijk alles op de fiets te doen,
geen elektrische maar een gewone, alhoewel het soms wel hard werken is
daar in die winderige watergeul. Een goede novembermaand toegewenst,
er zijn veel activiteiten en diensten waar we elkaar kunnen tegenkomen,
dus graag tot ziens, ds. Hans van Ark
Vijf thema-avonden door de kerken van Vorchten en Veessen over

Maandagavond 1 november 20.00 uur
Startavond ‘Hoop in woord en muziek’
ds. Hans en Jenny van Ark in de Verbinding in Vorchten
Maandagavond 6 december om 20.00
‘Hoop in de christelijke kunst’
ds. Alfred Bronswijk in de Verbinding in Vorchten
Maandagavond 10 januari om 20.00 uur
‘Hoop door het Koninkrijk van God in ons’
ds. Paul Plugin de Boerbrink in Veessen
Maandagavond 7 februari om 20.00
‘Hoop in het verpleeghuis’
ds. Job Smit, verpleeghuispredikant in de Verbinding in Vorchten
Maandagavond 21 maart om 20.00 uur
‘Slotavond Hoop in het licht van de eindtijd’
ds. Bert Lammers, in de Boerbrink in Veessen
Toegang vrij voor kerkleden van beide kerken, maar uitdrukkelijk ook voor
niet-kerkleden.
Aanmelding niet nodig. Uw komst wordt op prijs gesteld, zowel in Vorchten
als in Veessen.
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Vanuit de kerkenraad
In de vergadering van oktober zijn de volgende punten besproken:
- Op 23 november staat de gemeenteavond gepland. Naast het doorspreken
van de jaarcijfers zullen de volgende punten op de agenda staan:
Wie mogen er aan het avondmaal? Tot nu toe was dit in Vorchten alleen voor
belijdende leden maar er komen vragen uit de gemeente om hierin meer
ruimte te geven. We gaan hierover met elkaar in gesprek
Het is 40 jaar geleden dat de kerk grootschalig is gerestaureerd. Er staan
plannen op stapel voor nieuwe herstelwerkzaamheden. De kerkrentmeesters
praten u/jou hierover bij.
De GIVT app is een aantal maanden in gebruik in Vorchten. Hoe wordt dit
ervaren? Wat kan er nog verbeterd worden?
Twee jaar geleden is er een lijst gemaakt met activiteiten die door
gemeenteleden georganiseerd zouden worden. Nu er weer meer ruimte is
om bij elkaar te komen kunnen we ook deze dingen weer oppakken.
- Op 19 oktober hebben de kerkrentmeesters een gesprek gehad met de KKG
over een andere manier van het verpachten van het kerkenland. Hierover meer in
het volgende kerkblad.
- In de Rank staat een kast met het archief van vele jaren. De kerkrentmeesters
gaan zich erover buigen hoe dit op een goede manier geïnventariseerd en
opgeruimd kan worden. Ideeën zijn welkom.
- De startdienst is positief ontvangen, er was veel animo en er is veel gebakken
😊. We ontvingen complimenten voor de inhoud van de dienst.
-Schijnwerpers op de kerk: De vraag kwam langs waarom de kerk in Vorchten ’s
avonds niet verlicht is. Deze vraag blijkt eerder gesteld te zijn en de
Kerkrentmeesters gaan de haalbaarheid hiervan uitzoeken.
- Zoekersgroep: tijdens de startzondag waren er 18 jongeren. De data zijn
vastgelegd tot december en de onderwerpen zijn bepaald. Het tijdstip, zondag
om 12.00 uur, is lastig. Het kan niet aansluitend aan de dienst omdat Hans van
Ark en Geertje Plug die dit leiden beiden regelmatig elders preken. Als idee wordt
geopperd de Verbinding open te laten na de dienst voor de jongeren zodat ze de
tijd kunnen overbruggen.
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- Winterwerkavonden. Er worden vijf avonden gehouden over het thema
‘hoop’, dit is al gecommuniceerd in het vorige kerkblad en is ook te lezen op de
website.
- Open deur diensten. Er is een commissie gevormd die zich gaat bezighouden
met het (opnieuw) organiseren van Open deur diensten. Naast Hein Vels en Hans
van Ark vanuit de kerkenraad zullen Hanneke Wonink, Petra vd Vosse, Jenny
Eikelboom en Marianne Oorspronk deel uitmaken van de commissie.
- Kerkblad: vanaf volgende maand is er weer een papieren kerkblad, gedrukt
door firma Kwakkel.
- Op 21 nov. is het Eeuwigheidszondag. De familieleden van de overleden
gemeenteleden in het afgelopen jaar worden uitgenodigd voor deze dienst en zijn
aansluitend welkom voor een kopje koffie in de Verbinding. We herdenken op
deze dag dhr. J. Daalder, mw. W. Broekhuis en mw. T. van Lohuizen.
-Kerst:
Om de kerstvieringen op elkaar aan te laten sluiten zullen Hans van Ark en
Marina de Velde aanschuiven bij de eerstvolgende vergadering van de KND.
Op 19 december is er een kerstconcert in Vorchten, aansluitend bij initiatief
‘zingen in de kerk’ van de PKN. De singer/songwriter Delise (o.a. bekend door
haar deelname aan het programma X-factor in 2013) komt voor en met ons
zingen. Dit concert is gelinkt aan de actie voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Er zal dan ook een tent met informatie bij de kerk komen te
staan. Meer hierover in het volgende kerkblad.
- Afkondigingen: tijdens de eerste corona periode met online diensten werden
bij de afkondigingen de namen van de dienstdoende kerkenraadsleden genoemd.
De keerzijde van het noemen van namen is dat er altijd namen zijn die niet
genoemd worden, zoals bijvoorbeeld van de kinderwerkers. Nu we onze diensten
weer kunnen houden zoals we gewend waren gaan we weer terug naar de opzet
van vóór de pandemie en zullen alleen voorganger en organist worden genoemd.
- Diensten Hofje Wendakker: vanuit Viattence kwam de mededeling dat de
diensten die op zondag op de Wendhorst werden gehouden niet meer opgepakt
zouden worden. Dit zou voor veel bejaarden die daar wonen een groot gemis zijn.
De diaconie heeft daarom contact gezocht met de diaconieën uit andere
gemeenten en het lijkt erop dat het doorgang kan vinden. Wel zijn er per dienst
extra vrijwilligers nodig. Wie hierin iets wil betekenen kan zich melden bij de
diaconie!
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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.
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Oppasrooster
NOVEMBER
7 Gerdien - Sarah
14 Gerrieke - Jonathan
21 Hanneke - Marina B
28 Tonnie - Thomas

DECEMBER
5 Karlijn - Laura

Schoonmaakrooster
Week 44 1-6 november de kerk Jannie, Marjolein, Henriët
Week 46 15-20 november de Verbinding Gerrie, Gerieke
Koffie drinken na de dienst
Op de 1e zondag van de maand.
Bardienst koffieschenken:
7 november fam. A. Veldwijk en fam. H.E. Colijn
5 december fam. G.W. van de Weg en G. van Ewijk
Agenda
1 november 19.00 uur Catechese 12-16
1 november 20.00 uur Hoop in woord en muziek. ds. Hans en Jenny van Ark
7 november 12.00 uur Zoekersgroep
8 november 19.00 uur Catechese 12-16
9 november 19.00 uur Handwerkcafé
11 november 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
14 november 12.00 uur Zoekersgroep
15 november 19.00 uur Catechese 12-16
15 november 20.00 uur Mannengroep
16 november 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
21 november 12.00 uur Zoekersgroep
22 november 19.00 uur Catechese 12-16
23 november 19.30 uur Gemeenteavond
25 november9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
28 november 12.00 uur Zoekersgroep
29 november 19.00 uur Catechese 12-16
6 december 19.00 uur Catechese 12-16
6 december 20.00 uur Hoop in de christelijke kunst. Alfred Bronswijk
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Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 30 november inleveren bij Johan Vorderman Email: j66vor@gmail.com
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Persbericht
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
We nodigen alle senioren van harte uit tot het bijwonen van de PCOB
bijeenkomst op woensdag 17 november a.s. om 14.30 uur in Het
Trefpunt, Kanaalstraat 21 te Heerde.
Deze middag hebben we de heer Willem van de Weerd van de
Rijwielhoek in Oene uitgenodigd om iets te vertellen over het op maat
afstellen van de fiets en hoe je van zadelpijn afkomt!
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het 40 jarig jubileum van onze
afdeling. U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis! Inlichtingen:
pcobheerde@gmail.com of 0578-696822
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