
 
                                                                   
  
 
Kerkdiensten (hagenpreken) in juli en augustus indien mogelijk buiten. 
Afgelopen zondag was de eerste kerkdienst waarbij ook gemeenteleden welkom waren. Wat 
was het goed om elkaar weer te ontmoeten in de dienst die buiten voor bij de kerk werd 
gehouden. De kerkenraad heeft besloten dat als de weersomstandigheden het toelaten de 
kerkdiensten in de maanden juli en augustus buiten te laten plaatsvinden. Vroeger werden 
zulke bijeenkomsten wel hagenpreken genoemd, al waren dat vaak verboden bijeenkomsten. 
De eerste hagenpreek is op 30 juni 1566 gehouden waarbij schoenmaker en prediker Adriaan 
Jeroensz Obryg bij Slobberduin, op het Zeeuwse eiland Walcheren het woord sprak tot 300 
gelovigen.   
Buiten is er niet de beperking dat mensen teleur gesteld worden dat ze er niet bij kunnen zijn 
in verband met het aantal bezoekers. Als de diensten in de kerk gehouden worden komen wij 
met de 1,5 meter afstand die aangehouden moet worden niet verder dan een capaciteit van 
circa 35 personen.  
Zondag 5 juli sprak ds. de Vries over ‘geloofsbeproeving’, tekstgedeelte Exodus 15 vers 22-
27 en Jacobus 1 vers 2-4 en 12. Geloofsbeproeving  is vandaag een actueel thema nu wij als 
gemeente elkaar 15 weken niet hebben ontmoet tijdens de diensten en waarbij er door het 
Corona virus veel leed is geweest.   
Het is de bedoeling dat iedereen een eigen stoel meeneemt de komende tijd en de 1,5 meter 
regel in acht neemt waarbij huisgenoten wel naast elkaar mogen zitten. 
Wij zullen de komende maanden creatief moeten zijn en snel moeten schakelen als op 
zondagochtend blijkt dat de dienst toch in de kerk moet plaatsvinden wbt de 
weersomstandigheden. Het is mogelijk dat als de plaatsen in de kerk bezet zijn er nog een 
aantal personen in de Verbinding kunnen plaats nemen waar via de livestream kan worden 
meegekeken. Verder is de kerkdienst te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (geluid). Nu we 
weer samenkomen is de kerkdienst via het youtubekanaal is gestopt.    
 
Gebruiksplan 
Er is een gebruiksplan voor de kerk opgesteld. Daarin staat omschreven op welke manier er 
de komende tijd gebruik wordt gemaakt van de kerk. Voor in de kerk en op de website staat 
een link om het gebruiksplan in te zien.     
 
Ambtsdrager (s): 
Als Kerkenraad zijn wij erg dankbaar ,blij en verheugd u te kunnen melden dat dhr. Emiel 
Weeda positief heeft gereageerd op de vacature  van ouderling .  
Theo van de Berg is benaderd voor de vacature van kerkrentmeester. Hij heeft niet de 
vrijmoedigheid gehad om het te aanvaarden.  
Zondag 13 september zal de bevestiging van Emiel Weeda plaatsvinden. Tevens zal de 
herbevestiging plaatsvinden van kerkrentmeester Wim van de Weg en diaken Hein Vels. 
Jan Wonink en Herman Colijn nemen afscheid van de kerkenraad   
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Bericht van de kerkvoogdij. 
 
Het is de bedoeling dat ons orgel dit najaar een grote onderhoudsbeurt krijgt. 
We hebben de afgelopen jaren hiervoor van monumentenzorg al een bijdrage ontvangen.  
Als we deze subsidie dit jaar niet gebruiken moeten wij die terug betalen.  Ook zijn er 
diverse fondsen benaderd voor een bijdrage in de rest van de kosten. 
Bent u hier ook enthousiast over en wilt u bijdragen dan kunt u uw gift overmaken naar de 
rekening van de kerk NL04RABO0326501401 o.v.v. restauratie orgel. 
De eerste € 1000,-- vanuit de gemeente is al binnen. Met onze dank hiervoor. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is het ons streven dat deze week de aanvraag voor de 
solvabiliteitsverklaring wordt verzonden. 
We hebben deze nodig voor het aanstellen van een predikant/kerkelijk werker. 
 
De Fa. Prins-Wonink is inmiddels begonnen met de renovatie van de Pastorie.  
Wanneer dit klaar zal zijn is op dit moment nog niet te zeggen. 
 
Er is een stukje uit de heg bij de kerk gehaald, dit om met een hoogwerker via rijplaten naar 
de toren te kunnen komen. 
Er liggen pannen los en er moet wat voegwerk en loodwerk gecontroleerd/gerepareerd 
worden. 
Er komt een passend hekje in het gat zodat we in de toekomst ook makkelijker bij dit 
gedeelte van de kerk/toren kunnen komen. 
 
De kerkrentmeesters. 

 
 

Restauratie Orgel  Vorchten 
 

“Het klinkt weer als een….” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Aanleiding plan. 
 1.  Inleiding 
 
In het noorden van de provincie Gelderland ligt het dorp Vorchten (gemeente Heerde). Het 
dorp is gelegen vlak achter de IJsseldijk en heeft een veerpontverbinding met het aan de andere 
kant van de IJssel gelegen Wijhe. Blikvanger van het dorp is de kerk van de Hervormde 
Gemeente van Vorchten.  
 
De Ned. Hervormde Kerk is een éénbeukige dorpskerk, bestaande uit een waarschijnlijk 13e 
eeuws schip, zeer verbouwd in de 19e eeuw, en een driezijdig gesloten hoger koor, overdekt 
door kruisribgewelven en daterend uit de laat-gotische periode. Het koor is gedeeltelijk nog 
met tufsteen bekleed. In de kerk staat een renaissance-preekstoel uit 1630. Het éénklaviers 
orgel, uit 1888 is gemaakt door J. Proper. (bron monumentenregister 21157) 
 
 
 Aanleiding van het plan 
 
Het éénklaviers orgel uit 1888 wordt elke zondag gebruikt tijdens de kerkdiensten. Daarnaast 
wordt er tijdens bijzondere gelegenheden gebruikt van gemaakt. Er is groot onderhoud 
nodig.  
Hieronder de constateringen van gebreken en tekortkomingen: 

• Kaswerk vertoont schade (scheuren). Herstel zou in combinatie moeten gebeuren met 
schilderwerk . Opvallend ook het loszittende en gebarsten snijwerk bij de pijpvoeten 
in het front . 

• Windvoorziening sluit nog, maar het houtwerk is deels provisorische gerestaureerd . 
Leer is nog voldoende dicht. Motor functioneert. 

• Windlade is voorzien van afdichting met telescopen. Ook verder worden in de 
windlade onderdelen aangetroffen die niet conform stijl Proper zijn, maar nu nog wel 
functioneren. 

• Reeds jaren bestaan er problemen met de speelmechanieken. Leermoeren zijn 
“dol”en draadwerk (1965) is te hard om passend te buigen. Mechaniek staat deels niet 
meer op trek. 

• Registermechaniek heeft veel speling. 

• Klaviatuur vertoont teveel speling in toetsen. Toetskussens zijn verhard (daardoor 
ook deels vervelende “tik”. 

• Het pedaalkoppelwellenbord is uitgesleten. 

• Invoering pedaalklavier is verhard. Daardoor “gerammel”. 

• Een tweetal registerplaatjes is onleesbaar/beschadigd. 

• Verlichting rond lessenaar is verouderd. 



• Frontpijpwerk is deels doorgezakt (vooral in de middentoren). Integraal bij de 
pijpvoeten van de middentoren , deels ook bij de kern . Er zijn ook enige vlekken 
zichtbaar. Deze kunnen op termijn verder gaan invreten. Ze lijken nu nog vrij goed te 
verwijderen waardoor nog niet beslist opnieuw gepolijst behoeft te worden 
(arbeidsintensief en daarmee kostbaar) 

• Houten binnenpijpwerk van de Holpijp 8vt is gescheurd en provosorische met linnen 
weer gedicht ). Tevens zitten de stoppen te vast  waardoor ze zich moeizaam/deels 
niet laat stemmen 

• Veel hoeden van gedekte pijpen zakken door verdroogd afdichtingspapier. 

• Pijpwerk Roerfluit 4vt is in zeer matige staat. Diverse baarden zijn afgebroken. 

• Overige binnenpijpwerk is ook in matige staat, maar in technische zin nog wel 
acceptabel. 

• Intonatie is onregelmatig geworden.  

 
 Uitvoering restauratie orgel.  
 
De totale werkzaamheden kunnen, deels ter plaatse en deels in de werkplaats (ook 
gelijktijdig) , normaal gesproken in circa ruim twee maanden worden afgerond. 
Tijdens de werkzaamheden kan het orgel niet worden gebruikt. 
 
 

 
Begroting 

Begroting restauratie kerkorgel 1e fase 
    
inkomsten bedrag uitgaven bedrag 
Eigen middelen €  2000  Kosten restauratie orgel  € 23171 
Giften/fondsen € 14371 Schilderwerk orgel (stelpost)  €  1200 

Monumentenzorg  €10000 
Aanleg en aansluiting 
elektra (stelpost)  €    500 

    
Huur 2 maand orgel 
(stelpost)  €  1500 

       
       
       
       
       

totaal € 26371 
                                                      
totaal € 26371 

 



In juni zijn onderstaande stichtingen benaderd voor een bijdrage. 
Prins Bernard Cultuurfonds, 
 Stichting dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds , 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting   , 
Dinamo Fonds , 
Orgelfonds Mooy  , 
Meindersma-Sybenga Stichting , 
 Stichting behoud van het Nederlandse orgel. 
Jan Nienhuis vereniging 
Monumentenzorg € 10000 
 
 
Giften 
Ontvangen bij huisbezoek juni € 20 
Ontvangen voor restauratie orgel € 1000 (zie tekst hierboven) 
 
Overschrijving/verhuizing  
 
Johan Draaijer is overgeschreven naar de Petruskerk in Wapenveld. 
Jolanda Renshoff gaat samen met Emma,Sofie en Lisa  verhuizen naar Lienden. 
In de dienst van 2 augustus nemen ze afscheid van onze gemeente. 
 
Kindernevendienst en kinderoppas 
Deze start in juli weer op. Het is de bedoeling dat de kinderen voor de dienst naar de 
Verbinding gaan. Als de kerkdienst buiten is wordt gebruik gemaakt van de grote zaal is de 
kerkdienst binnen dan wordt het podium gebruikt. 
De kinderoppas is op het podium als de kerkdienst buiten is en in de consistorie als de kerk 
wordt gebruikt. 
 
Zieken 
Truus van Lohuizen ,Johannes Draaijer en Ankie Bruggert zijn in het ziekenhuis geopereerd 
maar inmiddels weer thuis. 
 
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.  
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, 
hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht,  
de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
Psalm 37: 4-6   
 
 
 
 
 
 



  
We vinden het vreselijk moeilijk maar vanwege alle maatregelen rondom het corona virus 
hebben we als commissie en als kerken besloten om de  VAKANTIE BIJBEL WEEK dit 
jaar NIET door te laten gaan. We gaan jullie heel erg missen en we hopen dat we volgend 
jaar met elkaar wel weer een mooi FEEST kunnen vieren.   

Veel Liefs en een dikke knuffel op afstand  
 Tineke Nanda Hettie Yvonne Henry en Karin             

                                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                                
Diaconie collecte 
12 juli  Vakantie voor kinderen in armoede 
19 juli  Groot Nieuws radio 
  9 aug. Kerk Rwanda 
16 aug. Tear 
 
Pastorale bijstand 
Wilt u/jij graag een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met één van de 
ouderlingen Herman Colijn, Marina de Velde of Johan Vorderman  
 
Oppasrooster 
(let op ) Als de kerkdienst buiten is dan is de oppas op het podium. Is de kerkdienst in de 
kerk dan is de oppas in de consistorie)  
 
Juli 
5  Hanneke  - Déline 
12  Christien  - Elise 
19  Karlijn  - Anne R 
26  Driesje  - Emma 
 

Augustus 
      2  Hettie  - Sarah 
      9  Gerdien - Marina B 
     16  Gerrieke  - Thomas 
   23  Henriet  - Sylvia 
       30 Jennie  - Laura 

     September 
      6 Tonnie  - Déline 
    13 Nicolette  - Elise 
 
Schoonmaakrooster 
Week 28   6-11 juli                  kerk  Hetty, Petra, Gerdien 
Week 30 20-25 juli  de Verbinding  Jennie,Zwier,Christiene,Driesje 
Week 32   3-8   aug.                kerk  Jannie, Marjolijn, Jolanda, Henriet 
Week 34 17-22 aug. de Verbinding  Gerrie, Gerrieke 
Week 36 31 aug. -5 sept.         kerk  Gera, Lieneke, Ina, Marina 
 
 



 
 
 
 
 
 Koffie drinken na de dienst    
 
5 juli     fam. H.G. van Werven  Losweg en fam. J. Vorderman  Losweg  
2 aug.   fam. H. Bredenhoff Wolbertsdijk en fam. J. Draaijer Wolbertsdijk 
6 sept.  fam. H. Vels Wolbertsdijk en fam. G.J. Wonink van Voorstweg 

 
            

 
                                                                                                           
Kerkdiensten Vorchten                                     Neem bij mooi weer een tuinstoel mee 

12-07-2020 09:30 Dhr. J. van de Zee Aalten  

19-07-2020 09.30 Mevr. M. de Velde Marle  

26-07-2020 09:30 ds. K.R. Cuperus Zwolle  

02-08-2020 09:30  ?    

09-08-2020 09:30 dhr. H. Borghuis Deventer  

16-08-2020 09:30 ds. F. Slothouber  Zwolle  

23-08-2020 09:30  Dhr. G. Timmer Heerde  

30-08-2020 09:30 ds. J., de Goei Amersfoort  

06-09-2020 09:30 ds. R. Houtman Epe  

13-09-2020 09:30 ds. A.H. van Veluw IJsselmuiden (her)bevestigingsdienst 

 
Zoals u kunt zien zijn enkele preekbeurten nog niet ingevuld. Er zijn enkele voorgangers die 
de preekbeurt hebben teruggegeven ivm Covid 19 of een andere reden. Nu zijn enkele 
zondagen al weer ingevuld maar er staat nu nog één beurt open die nog opgevuld dient te 
worden maar dat is in vakantietijd lastiger.    
 
Uitzendingen Radio 794 – 

12-07-2020 Sionskerk Epe ds. Jongeneel (Lunteren) 09:30u 

19-07-2020 Hervormde gemeente Heerde ds. G.J. Röben 09.30u 

26-07-2020 Chr. Geref. Kerk Heerde ds. H.M. Mulder 09.30u 

02-08-2020 Vrije evangelische gemeente ds. J.M. Weststrate 10:00u 

09-08-2020 Gereformeerde kerk Heerde ds. J.B. Diermanse 09.30u 

16-08-2020 Hervormde gemeente Veessen   09:30u 
23-08-2020 De Brug Wapenveld ds. K.F. Dwarshuis 09.30u 

30-08-2020 Hervormde gemeente Oene ds. E. Mijnheer 09.30u 

06-09-2020 Wendakker ds. J. Smit 09:30u 

13-09-2020 Hervormde gemeente Wapenveld ds. J.K.M. Geerling 09.30u 



4 juli heggen knippen.  
Met ruim 20 personen (man/vrouw) werd de klus geklaard. Om 8.00 uur werd er begonnen 
met heggenscharen, harken, bezems en kruiwagens. Om 10.00 uur was er koffie met 
krentenwegge. Om 11.00 uur was de klus geklaard nadat de bladblazer het laatste werk had 
gedaan. De ochtend werd afgesloten met een hapje en drankje.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy Vorchter kerkblad  uiterlijk  3 september  inleveren  bij Johan Vorderman  E-mail:  
j66vor@gmail.com 
 
Voorganger: Vacant  
Kerkrentmeesters: 
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 

 
              Wij wensen een ieder een mooie zomer toe. Thuis of op een vakantieadres.  
 



 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


