
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                       

   Goed verzorgde startmaaltijd. 
 
Groothuisbezoek 16 februari 
Wat is dat nu? 
Het is een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met gemeenteleden. Mensen 
ontmoeten elkaar in informele sfeer. Je zou het daarom ook ‘huiskamergesprek’ kunnen 
noemen. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun 
leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend 
werkt en iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. 
 
Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeente-zijn: ontmoeting, 
bezinning en pastoraat.  

• Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, 
tussen leden van de gemeente. Maar het doelt ook op de 
ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in het 
gesprek met de ander iets van de Ander (met een hoofdletter) 
mag ontdekken. 

• Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in een 
groothuisbezoek verder willen komen dan een gesprek over 
koetjes en kalfjes. In een groothuisbezoek gaat het om het 
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samen nadenken over vragen die te maken hebben met zingeving. 
• Ook pastoraat is een element uit het groothuisbezoek. U bent bij elkaar als leden van één 

gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor elkaar en 
heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er werkelijk toe doen. 

• Thema: ‘Een goed verhaal’. 

Iedereen is welkom op 16 febr. om 19.30 uur in de Verbinding. 
 
 
Zieken 
 
Truus van Lohuizen mocht weer terugkeren uit het ziekenhuis na dat ze een behandeling 
heeft gehad als gevolg van een gebroken heup. 
Dirkje de Velde heeft als gevolg van een val ook extra zorg nodig.  
Verder gaan onze gedachten uit naar personen met geestelijke en/of lichamelijke problemen. 
   
 
Psalm 16 
Mijn God beschermt, ik schuil bij Hem, de 
Heer 
en Hij mijn Herder is mijn groot geluk 
geen mens is groter dan die ik vereer 
een schuilplaats ook voor mij in tijd van 
druk 
 
De goden eer ik niet, dat geeft verdriet 
je stort je in ellende, o zo erg 
ik roep hun hulp niet in, nee doe dat niet, 
want God is God, daar waar ik mij verberg 
 
De Heer is alles wat ik heb, mijn lot 
mijn leven houdt Hij in Zijn sterke hand 

verrukt bedenk ik: liefdevolle God! 
Hij geeft mij uit genade prachtig land 
 
Ik loof de Heer, Hij geeft mij goede raad 
En ’s nachts zijn mijn gedachten vol van 
Hem 
Ik prijs de God die aan mijn zijde staat 
Ik wankel niet en hoor zijn lieve stem 
 
Ik juich en blij van hart verkeer ik nu 
beschut en veilig ben ik bij de Heer 
ik hoef niet naar het graf, maar juist bij U 
ervaar ik vreugde, U geeft zoveel meer!  
 L.Zandbergen-Meinardi 

 
Verantwoording. 
 
In de maand januari ontvangen: 
Voor het kerkblaadje  € 10,-- 
Voor de pacht/jacht  € 75,-- 
 
Het voorlopige totaal van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage is € 24380,-- 
Een heel mooi resultaat. Als kerkenraad zijn wij hier erg blij mee.   
Dank u wel, dank u wel! 
  
 
 
 
       
 
 



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 Leiding: 
 winter  Catechese 12- 15 jaar  Marina de Velde 
 winter  Catechese 16+  Emiel Weeda en Geertje Plug 
19-26 jan Week van gebed  Gebedsgroep 
26 jan. 8.30 uur  Aanloop naar ActieKerkblans  “De grote startmaaltijd”  Catechese groep 16+  
 16 febr. 19.30  Groot-Huisbezoek  “Een Goed verhaal”  Ouderlingen  
   20-Plusgroep   (Activiteit   “Hilsong Church “) 20-plusser 
  Sportactiviteit    (Schaatsen /Zwemmen / bowlen …etc…  Yvonne Verbeek 
 1e maandag 
van de maand 

Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?) 
 Deelnemende mannen samen  

 1x per twee 
weken 

Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?) 
 Deelnemende vrouwen samen 

  Filmavond   
  Alpha-Cursus   

 Creatieve activiteit  
 Marriage-Course   
 20 maart Toneelavond  mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’  Johan Vorderman 
5-10 april Stille week Geertje en Paul Plug 
 Begin april Pasen  (Paasmiddag)  Vrijwilligers ouderen 
 Half/eind april  Emmauswandeling Hettie Töpfer 
 13 april  Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’    
 21 mei Hemelvaartsdag (na kerkdienst)   
 31 mei Pinksteren  
   6 juni EO- jongerendag   
28 juni Openluchtdienst Gerben van Werven/Nicolette Schouten 
1e zaterdag juli Heggen knippen  
Eind juli Vrij zijn zomerweek  

 

   Spelmiddag   
  Zangavond   
augustus Vakantiebijbelweek Commissie VBW  
   “Bijbel in het midden”     
 Sept./okt. Startweekend    
  Jeugdkamp   

 Eaten en Proaten  
December Ouderenmiddag voor de Kerst Vrijwilligers voor Ouderen 
 24 december  Kinderkerstfeest  Leiding kindernevendienst  
 December Kerst Singinn   

 Verhuur van kerkgebouw  
 
                   Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!! 



Diaconie collecte 
  9 febr. Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
  9 febr. Uitgangscollecte Exodus 
16 febr. Pan de Vida  https://pandevida.nl/ 
  
Van de diakonie 
 
Word jij één van onze nieuwe maatjes? 
Stichting Grip op de Knip Heerde is op zoek naar nieuwe SchuldHulpMaatjes. Als maatje help je mensen 
met geldzorgen of schulden om weer grip te krijgen op hun financiën. Wil jij graag naast mensen in nood 
staan en zonder te oordelen de helpende hand zijn die zij nodig hebben? 
Wat kun je verwachten? 
Je trekt van tijd tot tijd op met een hulpvrager op. Je bent er voor diegene in zijn/haar moeilijkheden, kunt 
daarmee omgaan en zo nodig handelend optreden. Je bent spiegel voor het (financiële) gedrag van de ander. 
Wanneer er meer professionele hulp nodig is kun je hem of haar doorverwijzen. Je komt terecht in een warm 
en betrokken team en krijgt begeleiding van de coördinator. Wij bieden je als maatje bij de start gratis een 
cursus aan van drie dagen zodat je beslagen ten ijs komt! 
Grip op de Knip is onderdeel van SchuldHulpMaatje. Deze landelijke vereniging is vanaf de oprichting 
gedreven door christelijke waarden en identiteit.  
Meld je aan! 
Zie jij jezelf als die betrokken en betrouwbare vrijwilliger, met een open houding en oog voor mensen? 
Meld je dan aan voor een kennismakend gesprek. 
Mail naar: coordinator@gripopdeknip.nl of kijk op www.gripopdeknip.nl/maatje-worden. 
 

 
 
 
        

          Kinderoppas 
 
Februari 
2     Christien - Elise 
9     Karlijn - Anne R 
16   Driesje - Emma 
23   Hettie - Sarah 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maart 
1    Gerdien - Thomas 
8    Gerrieke - Sylvia 
 
 

           
 
 
 
 

Schoonmaakrooster 
De kerk               week 8 17-22 febr. Janny, Marjolijn, Jolanda, Henriët  
De Verbinding    week 10 2-7 maart Alie, Gerrie en Gerrieke 

                                       
 



 
          
  
                     
 
 
         
          Koffie drinken na de dienst 
 

Op elke 1e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Verbinding. 
De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken.  
  
  
1 maart fam. G.J. Bekamp Hondehoekseweg 1 en Mw. D. Wonink mr. Van Voorstweg 2   
5 april   fam. H. Vels Wolbertsdijk en fam. G.J. Wonink van Voorstweg 
3 mei    fam. J. Draaijer Wolbertsdijk en fam. J. Vorderman  Losweg 5 
7 juni    fam. H. Bredenhoff Wolbertsdijk en fam. H.G. van Werven  Losweg 3 
  
Agenda 
 
10 febr. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
11 febr. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde 
11 febr. 19.30 uur Handwerkcafé   
12 febr. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
16 febr. 19.30 uur Groot-Huisbezoek in de Verbinding. Thema: ‘Een goed verhaal’. 
17 febr. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
18 febr. 19.30 uur Catechese 16+   
24 febr. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
   2 mrt. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
   2 mrt. 20.00 uur Mannengroep 
  3 mrt. 19.30 uur Catechese 16+     
  5 mrt.   9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo 
 
 

 
 



 
Diensten                                                                                   TV team 

09-02-2020 09:30 ds. J. de Goei  Amersfoort Jeroen Töpfer Kerk en School 

16-02-2020 09:30 dhr. J. van der Zee Varsseveld Germa Smit  

23-02-2020 09:30 ds. R.J. Perk Nijverdal Theo vd Berg  

01-03-2020 09:30 ds. H.D. Zeefat Wijhe Germa Smit  

08-03-2020 09:30 ds. R. Houtman Epe Jeroen Töpfer  

 
Uitzendingen Radio 794 – 
09-02-2020 Hervormde gemeente Wapenveld ds. J.K.M. Geerling 09:30u 

16-02-2020 Gereformeerde kerk Heerde   10:00u 

23-02-2020 Verbindingskerk Heerde ds. R.C. Vervoorn 09:30u 

01-03-2020 Hervormde gemeente Vorchten ds.H.D. Zeefat 09:30u 

08-03-2020 Hervormde gemeente Emst ds. E. van der Noort 09.30u 
 
Copy Vorchter kerkblad  uiterlijk  27 februari  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 

 
 
 
Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld 
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag  19 
februari om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. 
Op deze bijeenkomst is er eerst een huishoudelijk gedeelte waarin we de  jaarstukken van 2019 behandelen. 
Daarna geven we het woord aan Anja Neeleman, die samen met haar man een presentatie zal verzorgen over 
Oeganda. Bij velen heeft dit land een negatief imago.  Maar door de prachtige foto’s, videobeelden en 
klanken krijgen we een heel ander beeld. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                           Toneelgroep 

      “De Schaapskooi” 
     Wapenveld 

 
 
 Toneeluitvoering  vrijdag 20 maart 2020 
 
    Dit jaar brengt toneelgroep “De Schaapskooi” het 47ste stuk uit hun bestaan op de                                                            
    planken, een blijspel van Ulla Kling, vertaald door Ben ten Velde, in drie bedrijven: 
 

Stel je niet zo an Jan! 
(Sei doch net so dumm) 

 
              Eén inwoner uit Vorchten zal ook het toneel betreden in de Verbinding. 

 
             Aanvang: 20.00 uur 

 
            MFC De Verbinding in Vorchten 

 
                Entree € 6,00 
                Reserveren via  Johan Vorderman 
                        Tel: 0612098831 
                        e-mail: j66vor@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


