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Als ik mijn ogen sluit
Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.
Ik hoor opnieuw Zijn stem
die roept: Het is volbracht.
En daarna wordt het stil,
’t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit.
dat Hij dit deed voor mij.
Ik doe m’n ogen dicht
en vouw m’n handen stil,
ik bid met heel mijn hart
wat ik Hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een vriend
die zoveel hield van mij.

Goede Vrijdag en Pasen
Nu ik hier de letters in toets en de zinnen gaan vormen bekruipt mij het gevoel van het gemis
om elkaar als broeders en zusters te ontmoeten. Wij zullen proberen dat de kerkdiensten een
persoonlijk karakter krijgen. De ouderlingen Marina en Johan hebben al telefonische contact
gehad met veel gemeenteleden en gevraagd hoe het gaat in deze moeilijke periode. Ook is er
gevraagd of een bepaald lied troost bied in deze tijd. Er werden liederen doorgegeven waar

wij de komende maanden aandacht in de kerkdienst willen geven. Hebt u /jij nog een bepaald
lied/gedicht welke u troost bied geef het door aan Marina de Velde of Johan Vorderman.
Wat verlang ik ernaar om samen in deze periode het avondmaal te vieren, brood te eten en de
wijn te drinken. Samen gedenken dat Jezus Christus voor ons is gestorven aan het kruis op
Golgotha. Hij nam de straf op zich die wij hadden verdiend. Hij werd begraven, maar daar
bleef het niet bij, nee drie dagen later stond Jezus weer op uit het graf. Op een andere plaats
in het kerkblad kunt u lezen hoe het avondmaal op Goede Vrijdag wordt gevierd.
Door een blik op het kruis
is er leven en heil,
is er leven voor u en voor mij.
Zie gelovig op Hem,
wordt behouden en leef,
want verlossing biedt Jezus u vrij.
refr:
Zie, zie, zie en leef.
Door een blik op het kruis
is er leven en heil,
is er leven voor u en voor mij.
O, waarom droeg dan Jezus
de zond' en de smaad,
als uw schuld niet op Hem werd gelaân?
O, waarom heeft het bloed
uit Zijn zijde gevloeid,
als uw schuld niet door Hem werd voldaan?
refr:
Niet uw tranen, gebeden,
bekering, berouw,
maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u.

Werp op Hem dan 't gewicht
van uw zonde en schuld,
vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.
refr:
Neem nu aan in 't geloof
en met vreugde het heil,
neem het leven, dat Jezus u geeft;
wees verzekerd, dat nimmer
de dood u meer treft,
daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft.
refr:
Weg dan, twijfel en vrees,
want Gods woord heeft verklaard,
dat uw Heiland het werk heeft volbracht;
in de volheid der tijden
kwam Jezus, de Heer,
als het Lam, voor de zonde geslacht.
refr:
Joh. de Heer 72

Coronavirus
Het zal u niet zijn ontgaan dat de samenleving tot stilstand is gebracht. Scholen, cafés,
restaurants zijn gesloten. Tandartsen die alleen nog maar spoedbehandelingen doen en ga zo
maar door. En wat te denken aan kerken die zijn gesloten, juist op het moment dat we God
en elkaar zo nodig hebben. Maar wat is het een zegen dat door de verschillende media`s toch
het evangelie de woonkamers in kan komen.
Hieronder een lied van de band LEV welke is toepasselijk vind op de situatie.
Te beluisteren: https://bandlev.nl/liederen/god-is-met-ons/
God is met ons
Wees niet bang
Als je zoekt naar een plek om te schuilen
En de wind om je hart en je huis
blijft huilen
Wees niet bang
Als jouw leven niet loopt zoals jij wilt
Als de waarheid zo veel van je droom
verschilt

Refr:
Geef niet op
Als je rug al een tijdje de muur raakt
Een ontsnapping geen enkele kans
Meer maaktGeef niet op
Ook al ben je door zorgen omgeven
Ben je elke dag bezig met
Overleven
Refr:
Dus recht je rug
En kijk naar boven
Er is leven voor wie
Blijft geloven
Refr:
© Tekst & Muziek: Matthijn Buwalda, 2015
Overleden
Op 18 maart is overleden ons gemeentelid Jo Ordelman in de leeftijd van 81 jaar.
De afscheidsdienst heeft 23 maart plaatsgevonden in de kerk van Vorchten waarbij een
beperkt aantal familieleden aanwezig mocht zijn.
Elkaar geen hand geven, op afstand blijven, niet op bezoek om het één en ander door te
spreken. Het voelde allemaal niet goed, maar het kon (lees mocht) niet anders.
Dhr. G. Timmer stond stil bij de woorden uit psalm 121. De psalm die Jo en Jennie
meekregen op hun huwelijksdag en nu opnieuw klonken de woorden op de dag van de
begrafenis. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Er werd geluisterd naar een aantal liederen zoals ‘Neem Heer mijn beide handen’, en ‘Jezus
ga ons voor’.
Mooi was het geweest dat ‘oud’buren van de Kerkweg langs de weg stonden om op die
manier afscheid te nemen van Jo en op die manier hun betrokkenheid toonden voor de
familie. Ook kon er live meegeluisterd worden naar de afscheidsdienst.
Na de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats naast de kerk.
Wij wensen Jennie, de dochters Jannet en Corien, hun echtgenote`s Gerard en Bert en de
kleinkinderen Marieke, Bart en Daphne, Ellen en Halbe-Jan veel sterkte en Gods nabijheid
toe.
Overleden
Net voor het versturen van het Vorchter kerkblad ontving ik een kaart van het overlijden van
de (schoon)moeder van Bart en Jennie Eikelboom. Mevr. Trijntje Joukje EikelboomSteenbruggen overleed in de leeftijd van 93 jaar. Een gezegende leeftijd, maar een afscheid
in deze periode van Corona is complex en zal in besloten kring plaatsvinden. Mevr.
Eikelboom verbleef de laatste jaren in woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde.
Wij wensen Bart, Jouke en hun echtgenote`s Jennie en Nancy ,de kleinkinderen en achter
kleinkinderen Gods nabijheid toe.
Jezus, ga ons voor,
deze wereld door

en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.

Johan Vorderman

Bericht van de PKN
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend
online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die
noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.
De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn
toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het
moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die
hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.
Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het
moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Alleen zo kunnen gemeenten zo
veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig
om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
De kerkdiensten
Het zal wel allereerst om de kerkdiensten gaan. De verantwoordelijkheid voor tijd, plaats en
aantal ligt immers bij de kerkenraad (ord. 5-1-3). In veel gemeenten is intussen overgegaan
tot online kerkdiensten, met geluid en vaak ook beeld. In het kerkgebouw zijn dan misschien
alleen de voorganger, de organist en de ouderling van dienst aanwezig. Je kunt moeilijk
volhouden dat ‘de gemeente samenkomt’, maar nood breekt wet (in dit geval ord. 5-1-1).
Er zullen ook gemeenten zijn die nog niet zijn aangesloten bij bijvoorbeeld
kerkdienstgemist.nl, en die online kerkdiensten niet direct kunnen regelen. Het is denkbaar

dat in dat geval de kerkdienst volledig worden afgelast, en dat de gemeenteleden wordt
gewezen op de mogelijkheid de diensten van een andere (wijk)gemeente online te volgen.

Het laatste artikel van de romeinse artikelen, de ‘grondwet’ van de kerk, luidt: “Indien en
voor zover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het
leven van de kerk onmogelijk maken, treffen de daarvoor in aanmerking komende lichamen
van de kerk of hun leden de door de omstandigheden tijdelijk geboden, van de orde van de
kerk afwijkende maatregelen” (artikel XIX).
Als kerkdiensten niet op de vertrouwde manier kunnen doorgaan, moet er wel sprake zijn
van buitengewone omstandigheden.
Onder zulke omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid om er wat van te maken bij ‘de
daarvoor in aanmerking komende lichamen van de kerk of hun leden’. Dat geldt natuurlijk
voor (het moderamen van) de generale synode, maar op synodale besluiten hoeft niet
gewacht te worden! De plaatselijke gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheden, en
dan gaat het dus vooral om de kerkenraad en om de colleges van kerkrentmeesters en van
diakenen.
Vanuit de Kerkenraad.
COVID-19
I.v.m. met het rondwarende corona-virus hebben wij als Kerkenraad de volgende
mededeling:
Wij weten dat onze gemeente op dit moment net als zoveel kerkelijke gemeentes beproefd
wordt.
De beproeving houdt onder andere in dat wij niet met zijn allen in de eredienst aanwezig
kunnen zijn, vanwege de overheidsmaatregelen. De investeringen die de laatste jaren zijn
gedaan op het gebied van geluid en digitalisering, geeft ons de mogelijkheid ,onze
Kerkdiensten met alleen de KR-leden en predikant uit te zenden via: www.kerkdienst
gemist.nl De eerste 2 kerkdiensten die onlangs zijn gehouden zijn voorgegaan door onze
gemeenteleden ds. Paul Plug i.s.m. zijn vrouw Geertje.
Als Kerkenraad hebben wij gemeend ,dat het vooral in de komende periode goed zou zijn,
om continuïteit te betrachten En ook de mobiliteit van gast-predikanten te verminderen die
veelal toch niet uit de buut komen. Waarmee gezegd, dat wij ds. Paul Plug en zijn vrouw
Geertje gevraagd hebben, om onderstaande diensten voor te gaan
Week Datum
Aanvang
18
03-05-2020 09:30
12
22-03-2020 09:30
19
10-05-2020 09:30
13
29-03-2020 19:30
20
17-05-2020 09:30
14
05-04-2020 09:30
21
21-05-2020 09:30
15
10-04-2020 19:30
21
24-05-2020 09:30
15
12-04-2020 09:30
22
31-05-2020 09:30
16
19-04-2020 19:30
23
07-06-2020 09:30
17
26-04-2020 09:30
24
14-06-2020 09:30
Zij hebben hier positief op gereageerd en wij zijn dankbaar dat zij in deze periode ons willen
helpen
Paul is ook een begenadigd pianist en kan zo de diensten dus ook begeleiden.
Hieronder zullen zij zich nog nader aan u voorstellen.

Voorgangersechtpaar tijdens coronacrisis
Op 1 augustus 2018 kwamen wij wonen in Veessen, precies halverwege Veessen en
Vorchten. Een droom kwam uit: een fijn huis met een grote tuin, een gastenverblijf,
werkruimte en vooral veel meer stilte en rust dan we in onze vorige woonplaats Harderwijk
hadden. De droom werd nog mooier door alle fijne mensen die we in korte tijd mochten
leren kennen, niet in de laatste plaats in de kerk in Vorchten. Ook al zijn we nog altijd
betrokken bij de Baptistengemeente in Harderwijk, we wilden ons ook graag aansluiten bij
een kerk zo dicht mogelijk bij huis. Daarom zijn we in november vorig jaar gastlid geworden
in Vorchten.
In onze jonge jaren studeerden wij beide theologie (aan de ETF in Heverlee, België). We
voelden ons geroepen om predikant te worden. Dat betekende toen dat Paul, enige jaren na
ons afstuderen, voorganger werd en dat Geertje als vrijwilliger allerlei taken deed in het
kerkenwerk. We ‘stonden’ negen jaar in een Baptistengemeente in Leeuwarden, en daarna
zeven jaar in Harderwijk. In 2010 stopte Paul als voorganger en zette hij zijn roeping voort
als docent, tutor en coördinator aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Geertje liet
zich intussen omscholen tot docent Nederlands, stond een aantal jaar voor de klas op het
vmbo en werkt nu vanuit huis als educatief auteur. Daarnaast was ze oudste in de gemeente
en enige tijd voorzitter van de kerkenraad. Dat werk ‘smaakte naar meer’ en daarom volgde
ze enkele losse theologische vakken om haar kennis op te frissen en preekt ze sinds enige tijd
zo nu en dan.
We denken dat God een plan met ons heeft, ook nu we in deze omgeving wonen. We willen
heel graag dienen in de gemeente met de gaven en talenten die we hebben ontvangen. Daar
zijn we al mee begonnen: Geertje geeft catechisatie en met Paul waren enkele preekbeurten
afgesproken. En toen kwam de coronacrisis…
De tweede dienst die Paul in Vorchten mocht leiden, op 22 maart, verliep daardoor anders
dan gepland. In een bijna lege kerk preken en pianospelen en zingen via een live
geluidsverbinding. Toch was de sfeer tijdens die dienst heel bijzonder. Toen de kerkenraad
ons kort daarna vroeg of wij, voor zolang deze crisis duurt, zouden willen helpen als
voorganger/pastoraal werker, hoefden we daar niet heel lang over na te denken. We hopen
dat door onze bijdrage de erediensten in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk
kunnen doorgaan, met herkenbare ‘gezichten’. Waar nodig zijn we beschikbaar voor
pastorale hulp. Neem daarvoor contact op met een van de ouderlingen. We zijn ook
bereikbaar via pgplug@solcon.nl.
Paul en Geertje Plug
Veesser Enkweg 54, Veessen
Hoe worden de collectes gehouden?
Zoals via de app groep ‘Kerk Vorchten’ al is meegedeeld en gedaan, worden de zondagse
collectes momenteel via een digitaal ‘Tikkie’ verstuurd over deze kerk app. Dit gebeurt
tijdens of direct na de dienst die live is mee te luisteren via de website kerkdienstgemist.nl.
Door het Tikkie te openen, kunt u zelf uw bijdrage invullen en wordt dit op rekening van de
kerk gestort. Wanneer u als lid van de kerk (nog) niet in deze kerk appgroep zit en u wenst
dit wel, dan kunt u dit aangeven bij Johan Vorderman (06-12098831).
Elke zondag is er 1 collecte. De verdeelsleutel is 50% voor diaconie en 50% voor de kerk. U
kunt uw bijdrage ook zelf overmaken. Hieronder staan de rekeningnummers:

Diaconie: NL93RABO0326583025
Kerkvoogdij: NL04RABO0326501401
Hebt u/jij vragen over het digitaal collecteren, neem dan contact op met
Jeroen Töpfer (06-36229728)
Goede Vrijdag: 10-april-2020
Dit jaar zal goede vrijdag i.v.m. de corona-maatregelen anders zijn.
De Kerkenraad heeft besloten, om met de gehele KR en Predikant het avondmaal te vieren.
We praten hier over 8 a 9 mensen die dan 1,5 a 2 meter uit elkaar zitten. Aangezien deze
dienst ook digitaal is mee te luisteren, willen wij u wijzen op de mogelijkheid ,om het
avondmaal thuis mee te vieren. We wensen u een goede voorbereiding toe, zeker in deze tijd
mogen wij denken aan onze gekruisigde en opgestane Heer, die bij ons is tot het einde der
tijden. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met
onze zieken is hij vertrouwd! (Jesaja 53)

In de Kerk

en Thuis

Stiltemoment in de Kerk
Mocht u behoefte hebben aan een stiltemoment in de kerk,dan kunt contact op nemen met
één van de Kerkenraadsleden. We zouden dit dan graag willen beperken tot max. 30min.
www.kerkdienst gemist.nl
Deze kunt u live meeluisteren en de liederen meezingen.

Oproepje:
Elke maand wordt er een kerkblad gemaakt met ingezonden stukjes, kerkelijke informatie,
een agenda en nog veel meer. Dit is veel werk wat momenteel vooral door Johan wordt
gedaan. De vraag is of er iemand binnen de gemeente is die het leuk vindt om hierin iets te
betekenen. Vind je het leuk om te schrijven, ben je creatief met vormgeving van tekst en
foto’s of zou je als eindredacteur alles willen samenvoegen? Laat dit dan weten aan één van
de kerkenraadsleden; jouw talent mag gezien worden!

Bedankje
Ik wou iedereen bedanken voor de belangstelling na de knie operatie in welke vorm dan ook.
Ook de Kerk voor de mooie bos bloemen.
Het gaat heel goed ondanks ik geen fysio krijg vanwege de corona.
Het fietsen op de home trainer gaat ook goed ik kan al gewoon rond trappen.
We zijn heel dankbaar dat alles zo voorspoedig gaat.
Groeten Ton en Gerrie
www.kerkdienst gemist.nl

Vacaturebank activiteiten
Op de gemeenteavond is er al over gesproken dat we graag iedereen de mogelijkheid willen
geven om zijn of haar gaven en talenten in te zetten in de gemeente.
Nu is er een conceptlijst gemaakt met eventuele activiteiten die georganiseerd kunnen
worden. Wil je een bepaalde activiteit (helpen) organiseren laat het weten aan één van de
kerkenraadsleden. 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
Aktiviteitenlijst
Periode
AKTIVITEIT/Onderwerp

winter
winter

1e maandag
van de maand
1x per twee
weken

Catechese 12- 15 jaar
Catechese 16+
20-Plusgroep (Activiteit “Hilsong Church “)
Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen …etc…
Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)
Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)

Leiding:

Marina de Velde
Emiel Weeda en Geertje Plug
20-plusser
Yvonne Verbeek
Deelnemende mannen samen
Deelnemende vrouwen samen

Filmavond
Alpha-Cursus
Creatieve activiteit
Marriage-Course
5-10 april
Begin april
Half/eind april

Stille week
Pasen (Paasmiddag)
Emmauswandeling

Geertje en Paul Plug
Vrijwilligers ouderen
Hettie Töpfer

13 april
21 mei
31 mei
6 juni
28 juni
1e zaterdag juli
Eind juli

augustus
Sept./okt.

December
24 december
December
Jan.

Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’
Hemelvaartsdag (na kerkdienst)
Pinksteren
EO- jongerendag
Openluchtdienst
Heggen knippen
Vrij zijn zomerweek
Spelmiddag
Zangavond
Vakantiebijbelweek
“Bijbel in het midden”
Startweekend
Jeugdkamp
Eaten en Proaten
Ouderenmiddag voor de Kerst
Kinderkerstfeest
Kerst Singinn
Verhuur van kerkgebouw
Week van gebed
Aanloop naar ActieKerkblans “De grote startmaaltijd”
Toneelavond mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’

Gerben van Werven/Nicolette Schouten

Commissie VBW

Vrijwilligers voor Ouderen
Leiding kindernevendienst

Gebedsgroep
Johan Vorderman

Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!
Diaconie collecte
12 april Onderwijs kansarme kinderen in India.
19 april Agapé vrouwenwerk
Agenda
Alle activiteiten tot 1 juni zijn stilgelegd ivm de Coronacrisis.
Kerkdiensten Vorchten
Zie elders in het kerkblad.
Uitzendingen Radio 794 –
05-04-2020

Chr. Geref. Kerk Heerde

ds. H.M. Mulder

09,30u

12-04-2020

Vrije evangelische gemeente

ds. J.M. Weststrate

10:00u

19-04-2020

Vrijzinnigen Heerde e.o.

ds. F. Dijk Dalfsen

10:00u

26-04-2020

Hervormde gemeente Veessen

03-05-2020

De Brug Wapenveld

09:30u
ds. K.F. Dwarshuis

09.30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 1 mei inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@gmail.com
Voorganger: Vacant
Kerkrentmeesters:
Jan Wonink
Kerkweg 3
8193KJ Vorchten
0578 631206
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW Wapenveld 038 4477930
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde
0578-691032
Diakenen:

Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
8198KJ
Vorchten
0578 631575
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
8191NW Wapenveld 038 4470061
Bert Draaijer
Wolbertdijk 2a
8191NW Wapenveld 0624145890
Ouderlingen
Herman Colijn
Kerkweg 32
8193KL Vorchten
0578 696886
Johan Vorderman Losweg
5
8193KC Vochten
0578 631650
Marina de Velde Marledijk 23
8198 KP Marle
0578 631216
Koster:
Ton v/d Vosse
Papenlandseweg 7 8193KH Vorchten
0578 631316
Organist:
Albert Dijkslag
Losweg 8
8193KC Vorchten
0578 631205
Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401
Girorekening
,,
NL82INGB0001687120
Bankrekening diaconie
NL93RABO0326583025
Bankrekening jeugdraad
NL39RABO0326527834

