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"Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden." 2 Korinthe 5:17
Een nieuw jaar is aangebroken. 2019 is voorbij en 2020 is begonnen. Het jaartal is nieuw
maar wat is er verder voor nieuws aan? Voor dat je het weet is 2020 al net als 2019 voorbij.
Dit net aangebroken “nieuwe jaar” wordt pas echt nieuw en vernieuwend als wij Jezus
Christus voor het eerst of opnieuw hebben leren kennen. God wil door Zijn genade en liefde
ons leven vernieuwen.
Als we om ons heen kijken in de wereld zien we dat er veel mis is. Op het moment dat ik dit
opschrijf heeft de VS een hoge Iraanse generaal gedood met als gevolg dat Iran een
wraakactie aankondigt heeft. Nog dichter bij huis de doden en gewonden die zijn gevallen
rond oud en nieuw door roekeloosheid. Wat kun je dan naar iets nieuws verlangen.
God schept iets nieuws, Hij is een God die mensenlevens totaal vernieuwt! Daar is Hij mee
begonnen in de geboorte van Jezus Christus. Een vernieuwd leven is een werkelijkheid voor
ieder die zich aan Jezus Christus toevertrouwd en gelooft dat Hij voor ons naar de aarde
kwam.
Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Dat wens ik een ieder toe die dit leest. Dan is
het Jezus Christus die in je leeft zodat je meer en meer op hem gaat lijken zoals Paulus dat in
de brief schrijft aan de Galaten verwoord. (hoofdstuk 2 vers 20).
Gezegend en een voorspoedig 2020.
Johan Vorderman

Kerstmiddag met de ouderen

Dienst 1e kerstdag mmv VIVO

Week van Gebed

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor
de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken de Raad
van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De
jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26
januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid
die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van
Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het
gewone.
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken van
Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad
van Kerken: “Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de
bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen
we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het
eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis
markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt.
Ook in Vorchten willen wij deelnemen aan de Week van Gebed en komen van maandag t/m
zaterdag een klein uurtje bijeen in de Verbinding. Starten om 19.00 uur.

Bericht van de Kerkvoogdij.
Actie kerkbalans 2020.
Het is de bedoeling dat de actie kerkbalans gestart wordt op zondagmorgen 26 januari.
Voor de aanvang van de dienst zal de catechesegroep 16+ zorgen voor een ontbijt in
De Verbinding. Meer details hierover staan elders in het kerkblaadje.
De week hierop volgend zullen de formulieren voor de actie kerkbalans weer bezorgd en
opgehaald worden.
Voor de opvolging van ds. v/d. Top is een jaarlijks bedrag beschikbaar van € 25000,-- a €
30000,-- Dit bedrag is ongeveer gelijk aan het totaal van de jaarlijks vrijwillige bijdrage.
Wat er dus in totaal aan bijdragen zal worden toegezegd is een belangrijke graadmeter voor
de kerkenraad voor de wijze waarop wij verder kunnen gaan.
Het geen met de Pastorie gaat gebeuren speelt hier ook, zei het in lichte mate, in mee.
Er is in januari een aparte K.R. vergadering gepland betreffende de opvolgingsprocedure.
Wij houden u op de hoogte.
De kerkrentmeesters.

Aanloop naar ActieKerkblans “De grote startmaaltijd”
De catechesegroep 16+ heeft de organisatie op zich genomen om de startmaaltijd te
organiseren.
Op 26 januari is iedereen welkom in de Verbinding om deel te nemen aan het ontbijt. Wel is
het handig om je van te voren aan te melden zodat bekend is op hoeveel personen gerekend
kan worden. Het idee is dat iedereen iets mee neemt voor het ontbijt.
Het ontbijt start om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur) en opgave graag voor 20 januari via de
lijst voor of achter in de kerk of via whatsapp bij Emiel Weeda 0638315672.

Kerk en Schooldienst
Zondag 9 februari 2020 om 9.30 is er een Kerk & Schooldienst in de kerk in Vorchten.
Dominee de Goei uit Amersfoort zal in deze dienst voorgaan. De kinderen van de
basisschool De IJsselvallei verlenen aan deze dienst hun medewerking.
Het thema is: Zingen in de nacht
In de dienst zullen we veel liedjes zingen die de kinderen kennen. Daarnaast zullen we meer
horen over het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. Vanuit verschillende groepen
dragen kinderen hun steentje bij.
U bent allen van harte welkom in deze bijzondere dienst.
Team De IJsselvallei

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
19-26 jan
26 jan. 8.30 uur
16 febr. 19.30

1e maandag
van de maand
1x per twee
weken

20 maart
5-10 april
Begin april
Half/eind april
13 april
21 mei
31 mei
6 juni
Eind juli

Sept./okt.

December
24 december
December

Catechese 12- 15 jaar
Catechese 16+
Week van gebed
Aanloop naar ActieKerkblans “De grote startmaaltijd”
Groot-Huisbezoek “Een Goed verhaal”
20-Plusgroep (Activiteit “Hilsong Church “)
Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen …etc…
Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)
Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)
Filmavond
Alpha-Cursus
Creatieve activiteit
Marriage-Course
Toneelavond mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’
Stille week
Pasen (Paasmiddag)
Emmauswandeling
Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’
Hemelvaartsdag (na kerkdienst)
Pinksteren
EO- jongerendag
Vrij zijn zomerweek
Spelmiddag
Zangavond
“Bijbel in het midden”
Startweekend
Jeugdkamp
Eaten en Proaten
Ouderenmiddag voor de Kerst
Kinderkerstfeest
Kerst Singinn
Verhuur van kerkgebouw

Leiding:

Marina de Velde
Emiel Weeda en Geertje Plug
Gebedsgroep
Catechese groep 16+
Ouderlingen
20-plusser

Deelnemende mannen samen
Deelnemende vrouwen samen

Johan Vorderman
Vrijwilligers ouderen

Vrijwilligers voor Ouderen
Leiding kindernevendienst

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

Zieken
Truus van Lohuizen is gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Na de operatie is ze
verhuist naar het verpleeghuis Zonnehuis in Zwolle waar ze revalideert.
Adres: Verpleeghuis Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. Truus ligt op kamer
Reggestraat 2
Willy. Broekhuis- Dijkhof wordt verzorgd in Viattence De Nieuwe Antoniehof in Epe.
Adres: St.Antonieweg 4-6, 8161CG in Epe.
Berichten (aangepast) die ook in de Veluwse kerkbode geplaatst zijn.
17 dec. geplaatst
Advent/kerst/wederkomst
Advent is verwachten naar de komst van Jezus. Elke week wordt er een extra kaars
aangestoken in de kerk, zodat we steeds dichter bij kerst komen. Met kerst denken we aan
het moment dat Jezus werd geboren in Bethlehem. De profeten Micha, Jesaja en Jeremia
hebben er al 600/700 jaar voor Jezus geboorte over geprofeteerd.
De protestantse kerk heeft als jaarthema : ‘Een goed verhaal’, past dat nu ook bij kerst? Ik
dacht daar over na en als je bedenkt dat Jozef en Maria 3 tot 4 dagen moesten reizen van
Galilea naar Judea om zich daar te laten inschrijven lijkt dat niet zo. Maar de profeet Micha
profeteerde dat Jezus geboren zou worden in Bethlehem in Judea (5:1), dus de reis had een
doel.
Als Jezus geboren is zien de herders een engel die hen grote blijdschap verkondigd en
waarna een grote groep engelen God looft met de woorden Ere zij God en vrede op aarde.
Wat een goed verhaal.
Wat te denken over de herders die in die tijd bekend stonden als ruwe onverschillige
mannen. Die mannen gaan nadat ze de engel hadden gehoord op zoek naar dat kind in de
kribbe. Ze kunnen het niet voor zichzelf houden en spreken erover. Als ze terug gaan loven
en prijzen ze God. Wat een goed verhaal waar Lucas over schrijft in hoofdstuk 2.
Dan is er nog een groep met een goed verhaal en dat zijn de wijzen uit het oosten. Daarvoor
gaan we naar het evangelie van Matteüs hoofdstuk 2. De wijzen hebben een ster gezien en
willen weten waar de Koning der Joden geboren is. Ze komen uit bij Herodus en de wijzen
leggen hun vraag voor. Herodus schrok en roept de schriftgeleerden en hogepriesters bij zich
om erachter te komen waar de Christus geboren zou worden. Er wordt verwezen naar de
woorden van de profeet Micha en de wijzen gaan naar Bethlehem. Wel vraagt Herodus of ze
nog even terug willen komen zodat hij het kind ook kan eren. De wijzen komen bij Jezus en
aanbidden hem en geven geschenken. Ook zij hebben een goed verhaal om weer terug te
komen bij Herodus om hem dat te vertellen. Maar in een droom van God worden ze
gewaarschuwd om via een andere weg terug te gaan naar hun land.
Dat kind Jezus waar 600/700 jaar voor zijn geboorte over werd geprofeteerd. Dat kind waar
ruim 2000 jaar later nog over wordt gesproken. Dat kind dat de weg ging van de kribbe naar
het kruis. Dat kind die zegt dat Hij de deur is die toegang geeft tot God. Kent u en jij dat
kind? Ken je die Jezus, wees gezegend, ken je hem niet ga op zoek om hem te vinden.
Terug komend op het licht dat in de adventsweken toeneemt zegt Jezus dat Hij het licht van
de wereld is en wie hem volgt zal niet in de duisternis wandelen maar het licht hebben.

Afgelopen zondag sprak voorganger M. Hadnagy dat Johannes de wegbereider was van
Jezus eerste komst op aarde. Wij verwachten Jezus wederkomst en daar mogen we als
Christen wegbereiders voor zijn. De één op de voorgrond door te spreken over het evangelie,
de ander biddend verwachten tot hij komt. Ja, wij als Christenen hebben een goed verhaal en
laten we dat delen.
Avondmaal vieren: ‘Van kerst naar Goede Vrijdag’.
De zondag na kerst mogen we als gemeente het avondmaal vieren. Als je daar over na denkt
is dat best bijzonder. Zo sta je stil bij Jezus geboorte en een paar dagen later gaat het over het
feit dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis op Golgotha. Brood als teken van zijn
lichaam en wijn als teken van het vergoten bloed van Jezus. Is deze zondag wel goed
gepland om het avondmaal te vieren? Theoloog Calvijn was in de 16e eeuw voorstander om
elke zondag het avondmaal te vieren, dus naar zijn oordeel is elke zondag daar geschikt voor.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed
uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij
te gedenken.' Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om
mij te gedenken.' 1 Korinthe 11
Laten we samen denken waarom Jezus werd geboren en weer moest sterven.
Diaconie collecte
12-01-2020

Protestantse Kerk - Een goed verhaal

19-01-2020
09-02-2020

Alpha Nederland
Hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren

Ontvangen tijdens het rondbrengen van de kerststukjes aan de ouderen € 65,-.
De zendingsbusjes in de kerk zijn in december geleegd en heeft over het afgelopen jaar een
bedrag van € 172,30 opgebracht.
Het bedrag is gedoneerd aan de GZB: www.gzb.nl. Dank voor uw bijdrage!

Kinderoppas
Januari
5
Tonnie - Thomas
12 Nicolette - Sylvia
19 Gera - Laura
26 Hanneke - Déline

Februari
2 Christien - Elise
9 Karlijn - Anne R

Schoonmaakrooster
De kerk
week 4 20-25 jan. Hetty, Petra, Gerdien
De Verbinding week 2
6-11 jan. Dinie, Merry, Diane
week 6
3- 8 feb. Jennie, Zwier, Christien, Driesje

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.
5 januari fam. J. Nijmeyer Wapenveld en fam. B. Eikelboom Marledijk 1a
2 februari fam. H. de Velde Marledijk 23 en fam. P. van de Berg IJsseldijk 99
1 maart fam. G.J. Bekamp Hondehoekseweg 1 en Mw. D. Wonink mr. Van Voorstweg 2
Agenda
6 jan. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
6 jan. 20.00 uur Mannengroep (voorbereiding door Johan Vorderman)
7 jan. 19.30 uur Catechese 16+
9 jan. 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
13 jan. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
14 jan. 19.30 uur Handwerkcafé
15 jan. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
20 jan. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
20 t/m 25 jan. 19.00 uur Week van Gebed
21 jan. 19.30 uur Catechese 16+
23 jan. 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
26 jan. 8.30uur Actie Kerkbalans start maaltijd
27 jan. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar
3 febr.19.00 uur Catechese 12-15 jaar
20.00 uur Mannenavond
4 febr.19.30 uur Catechese 16+
6 febr. 9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo
16 febr. 19.30 uur Groot-Huisbezoek in de Verbinding. Thema: ‘Een goed verhaal’.

Diensten
TV Team
05-01-2020

09:30

ds. A. Groeneveld

Lunteren

Germa Smit

12-01-2020

09:30

dhr. J. Kroon

Barneveld

Jeroen Töpfer

19-01-2020

09:30

dhr. G. Timmer

Heerde

Richard Schouten

26-01-2020

09:30

ds. P. Plug

Veessen

Theo vd Berg

02-02-2020

09:30

ds. A.H. van Veluw

IJsselmuiden

Germa Smit

09-02-2020

09:30

ds. J. de Goei

Amersfoort

Kerk en school

Jeroen Töpfer

Uitzendingen Radio 794 –
05-01-2020

Gereformeerde kerk Heerde

ds. J.B. Diermanse

10.00u

12-01-2020

Hervormde gemeente Veessen

19-01-2020

De Brug Wapenveld

ds. K.F. Dwarshuis

09.30u

26-01-2020

Hervormde gemeente Oene

ds. E. Mijnheer

09.30u

02-02-2020

Wendakker

ds.J. Smit

09:30u

09-02-2020

Hervormde gemeente Wapenveld

ds. J.K.M. Geerling

09:30u

09:30u

Kerkblad van februari is 9 februari beschikbaar!!!!
Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 6 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

Persbericht
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
Alle senioren uit onze gemeente zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de PCOB in het
Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag 15 januari om 14.30 uur.
Deze middag neemt mevr. Den Dikken uit Nunspeet ons mee naar de “Domari Society of Gypsies” in en
rond Jeruzalem.
Dit zijn zigeuners, die vanaf de 14e eeuw in Israël leven en voor het merendeel onbekend zijn bij de Joodse
bevolking. Een jonge christen zigeunerin zet zich in voor deze groep, door kinderen onderwijs te laten
volgen en vrouwen praktische vaardigheden bij te brengen. In Nederland wordt zij gesteund door ”Vrienden
van Domari” zoals mevr. Den Dikken.

Hartelijk welkom! De toegang is gratis.

