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LET OP: KERKDIENSTEN MET BEZOEKERS START PAS IN JULI.
Gebed Bij Covid-19 ”Geef ons weer een Lied”
Heer ,open mijn lippen, mijn mond zal zingen van uw lof.
Dank u voor een nieuwe dag. Het werd licht en we zijn opgestaan, het is Pasen geweest.
We vertrouwen ons aan U toe ,zo blij ,bezorgd of bang als we zijn.
En vandaag willen we ook het andere leed op wereld dan dit virus niet vergeten.
Een christelijke vrouw die zweepslagen krijgt. Familie en vrienden van een stel jonge
surfers. Wanhopige guerrillastrijders in West Papoea. Racisme en onderdrukking, uitbuiting
en verveling die onder de radar gewoon doorgaan.
Heer, ontferm U Laat merken dat U het ziet.
Maar we mogen nu niet zingen van uw lof, niet samen in elk geval, en we missen het stukje
brood ,de slok wijn waarmee U dicht bij ons komt ,ons vervult. Toch aanbidden wij U,
Vader, want U wordt niet ziek of moe, U sluit uzelf niet op, U ziet ons waar we ook zijn. Als
wij onze lege handen uitstrekken. Heer, om ons tegemoet. Leg weer een lied in onze mond,
opdat de lofzang niet verstomt ,uw troon staat voor eeuwig.
Kinderen kunnen weer naar school , dat is fijn. Ze hadden elkaar gemist .De kinderen die
niet kwamen opdagen, God u ziet hen; bescherm en help hen. We danken voor de werkers in
de zorg, voor de steun en liefde die zij geven, soms even om de protocollen heen. We bidden
dat u hen draagt en hun gezinnen.
Heer, U richt de gebogene op, eenzamen geeft U een thuis ,bij U is bevrijding van de dood.
Halleluja Amen.
Kerkdiensten weer opstarten
Vanaf 5 juli komen wij met maximaal 30 personen bij elkaar (exclusief voorganger,
kerkenraad, organist) in de kerk. Wel zal er tussen de bezoekers 1 ½ meter afstand gehouden
moeten worden waarbij gezinsleden wel bij elkaar mogen zitten (richtlijnen RIVM).
Besloten is om de kerkdiensten de komende tijd ook via beeld en geluid te blijven
uitzenden.
De kerkenraad heeft een protocol opgesteld en neemt daarbij de adviezen over van de
Protestantse kerk Nederland.
Er is een enquête onder gemeenteleden geweest zodat wij weten hoeveel personen wij
kunnen verwachten in juli.
Enkele punten uit het protocol zijn:
• Hebt u koorts, moet u hoesten, kom dat niet naar de kerk.
• Bij de ingang van de kerk staan coördinatoren die u vragen naar uw gezondheid en zij
wijzen u een zitplaats aan. Gezinnen mogen bij elkaar zitten.
• Er wordt niet gezongen tijdens de dienst.

• Er is één collecte bij de uitgang welke verdeeld wordt tussen de diaconie en de
kerkrentmeesters (elk 50%) . Ook zal de digitale collecte gestuurd blijven worden.
• Volg bij het verlaten van de kerk de adviezen van de coördinatoren op.
Besloten is dat de kindernevendienst ook in juli weer opstart.
De kerkdiensten zullen voorlopig via www.kerkdienstgemist.nl en youtube livestream
worden uitgezonden. Ga naar www.kerkvorchten.nl en u kunt doorklikken naar de
uitzending.
Ondanks dat we in beperkte mate als gemeente bij elkaar mogen komen is het goed om als
broeders en zusters elkaar weer te ontmoeten.
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 .Het is heel fijn dat wij voor
de nog te ontstane vacature van ouderling Colijn zo snel iemand hebben gevonden. Het
nieuws is nog erg vers, maar wij willen dit graag met u delen. De Bevestigingsdienst zal nog
worden ingepland
Hier zult u te zijner tijd meer informatie van ontvangen. I.v.m. de Covid-19 zal dit D.V
waarschijnlijk in sept. gaan plaatsvinden.
Theo van de Berg is benaderd voor de vacature van kerkrentmeester. Hij zal daar de
komende week een besluit op nemen.
Zieken
Adri Veldwijk heeft in het ziekenhuis ligt als gevolg van een val met de fiets en daardoor
had hij een gebroken heup. Hij is weer op de been en het gaat steeds beter. Verder is de
moeder van Wilma Veldwijk enkele weken terug overleden.
Christine Rietberg heeft nog steeds klachten en de injecties hebben niet geholpen. Ze staat nu
op de wachtlijst (minimaal een half jaar) voor een operatie.
Jennie Jongerenman is herstellende van Corona en het gaat langzaam vooruit.
Denken verder aan de ouderen en zieken die hier niet worden genoemd.
Geslaagd
Een aantal jongeren in de gemeente zijn geslaagd en wij willen jullie van harte feliciteren.
De laatste maanden van de opleiding waren wel heel bijzonder. Thuis studeren en geen
landelijk examen. Weet dat jullie deze periode nooit zullen vergeten in je leven. Veel succes
bij de vervolg opleiding of bij het zoeken naar een baan.

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

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. Ook is er vanaf 7 juni als de kerkdiensten hervatten één collecte
bij de uitgang. De verdeelsleutel is 50% voor diaconie en 50% voor de kerk. U kunt uw
bijdrage ook zelf overmaken. Banknummers achter in het kerkblad.
Hebt u/jij vragen over het digitaal collecteren, neem dan contact op met
Jeroen Töpfer (06-36229728)
Heggen knippen.
Alvast in de agenda zetten!
Het is de bedoeling om op zaterdag 4 juli weer met z'n allen de heggen rond de kerk,
begraafplaats en De Verbinding te gaan knippen. Aanvang 8.00 uur.
Onder het motto, vele handen maken licht werk, roepen wij u op om weer met z'n allen deze
klus te klaren. Wel zullen wij met elkaar minimaal 1 ½ m afstand houden. Uiteraard zal er
ook voor de inwendige mens worden gezorgd.
De kerkrentmeesters.
Dankbaar terugkijken
Op 22 maart ging Paul - volgens rooster - voor in de dienst in Vorchten. Het was de eerste
dienst in een lege kerk. Nu zijn we elf weken verder en kijken we terug op dertien diensten
die we samen mochten verzorgen. Kort na 22 maart maakten we samen met de kerkenraad
het rooster, de planning liep tot en met 14 juni. We konden ons toen niet voorstellen dat het
zo lang zou duren. Het kon toch niet waar zijn dat we met Pasen niet met z'n allen in de kerk
konden zijn? Inmiddels hebben we ook Hemelvaart en Pinksteren met elkaar gevierd op deze
ongewone manier. Eerst was er alleen geluid via kerkdienstgemist, een paar weken later
kwam er ook beeld bij. Voor ons was het heel bijzonder om elke week in de kerk te mogen
zijn, met dat kleine groepje mensen, afstand houdend, zoekend hoe we er toch iets van
konden maken. Maar een lege kerk - dat zal nooit wennen. We willen jullie bedanken voor

het grote vertrouwen dat jullie ons gaven door deze taak aan ons toe te vertrouwen. Dank
ook voor de vele blijken van meeleven, vaak in de vorm van appjes. Dat hebben we heel erg
gewaardeerd! Bovenal zijn we God dankbaar: Hij houdt zijn gemeente en ons allemaal
persoonlijk vast, Hij laat niet los wat Hij begon. Hopelijk kunnen we elkaar de komende
weken, al is dat in een kleine groep en misschien bij toerbuurt, in de kerk begroeten.
Geertje en Paul Plug (NB kerkdiensten starten vanaf juli)
Diaconie collecte
14 juni Opvang en hulp ontheemden
21 juni Compassion
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
Agenda
10 juni 20.00 uur kerkenraadsvergadering
4 juli 8.00 uur Heggen knippen
Kerkdiensten Vorchten
07-06-2020

09:30

Mevr. Plug

Veessen

14-06-2020

09:30

ds. P. Plug

Veessen

21-06-2020

09:30

ds. E.S. Klein Kranenburg

Olst

28-06-2020

09:30

Mevr. Plug

Veessen

05-07-2020

09:30

ds. J. de Vries

Urk

Uitzendingen Radio 794 –
07-06-2020

Hervormde gemeente Vorchten

Mevr. G. Plug

09.30u

14-06-2020

Vrijzinnigen Heerde e.o.

drs. L.C. Bulens

10:00u

21-06-2020

Hervormde gemeente Emst

ds. E. van der Noort

09.30u

28-06-2020

Wendakker

ds. J. Smit

09,30u

05-07-2020

Immanuël gemeente

ds. J. Zomer

10:00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 3 juli inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@gmail.com
Voorganger: Vacant
Kerkrentmeesters:
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR
Diakenen:

Wapenveld 038 4477930
Heerde
0578-691032

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

0578 631575
038 4470061
0624145890
0578 696886
0578 631650
0578 631216
0578 631316
0578 631205

