
 
 
 

 
 

 
40 dagentijd is begonnen 
 
Laat mij stilstaan bij uw lijden 
dat u kwam om te bevrijden 
dat u droeg, wat wij niet konden,  
de ellende van de zonde  
40 dagen is maar even 
maar wilt u de krachten geven 
om ‘t mysterie te onthullen 
Heilige, wil mij vervullen 
  
Amen 
  
(door Anne Lies Mossel-de Kievit) 
Op onderstaande site staan 40 gedichten: 
 https://www.opkijken.nl/40-dagen-project/                                                                                                                                                      
    
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! 
 
 
Bijeenkomsten in de stille week 
 
In de week voor Pasen willen we graag een aantal keer samenkomen om toe te leven naar 
Pasen. 
In het kerkblad van april volgt meer informatie, maar noteer alvast deze tijden: 
Donderdag 9 april, 19:00 uur, korte viering met zang, muziek en lezing 
Vrijdag 10 april, 19:30 uur, dienst met avondmaal 
Zaterdag 11 april, 19:00 uur, stiltewandeling 
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App-groep gemeenteleden  
Tijdens de koffie op de eerste zondag van februari werd er aandacht gevraagd voor de 
vacaturebank. Er kwamen veel reacties, fijn dat zoveel mensen aanboden om ergens aan mee 
te werken! Het voorstel werd gedaan om een app-groep aan te maken van alle 
gemeenteleden, zodat we snel kunnen communiceren en elkaar makkelijk kunnen benaderen. 
Deze app-groep is niet bedoeld om inhoudelijke vragen over allerlei thema’s te stellen, maar 
om afspraken te maken en data van activiteiten door te geven. Van veel mensen is het 
mobiele nummer al bekend bij iemand van de kerkenraad, wij vragen bij deze toestemming 
om deze nummers toe te voegen aan de groep. Wil je niet toegevoegd worden, geef het dan 
even aan. Het is ook ten allen tijde mogelijk om jezelf uit de groep te verwijderen! Van veel 
mensen is nog geen mobiel nummer bekend, daarom ook de vraag om je mobiele nummer 
per mail door te geven aan Jeroen Töpfer (j.topfer@outlook.com).  We hopen op deze 
manier mensen met elkaar in contact te brengen en de onderlinge verbinding te vergroten. 
Hartelijke dank voor jullie medewerking. 
 
 
 
Verantwoording. 
Tijdens bezoek ontvangen 
Ontvangen € 50,-- waarvan € 25,-- voor diaconie  
Ontvangen € 20,-- voor de kerk. 
 
Johan Vorderman 
 
Elke zondag is er een kerkdienst 
Elke zondag is er een voorganger in de kerkdienst in Vochten. Nu zijn wij benieuwd of u en 
jij ook een voorganger hebt gehoord die je graag in Vorchten een preekbeurt zou zien 
vervullen. Voor 2021 wordt het preekrooster al weer gemaakt en als je graag een persoon op 
die lijst zou willen dan mag je dat doorgeven aan Johan Vorderman zodat die contact kan 
opnemen.   
 
Stand actie kerkbalans 
 
                      26 februari € 24.880 
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Vacature Kerkenraad 
Aan alle gemeenteleden! Onderstaande hebben we de zittingstermijnen van de ambtsdragers 
weergegeven. Zoals jullie kunnen zien,hebben een aantal kerkenraadsleden de 
mogelijkheid,om af te treden ,of zich opnieuw verkiesbaar te stellen. 
 

      
  In ambt Herkiesbaar Herkiesbaar Herkiesbaar1) Einde ambts- 
  Januari Januari Januari Januari termijnen 
Ouderlingen:           
Johan Vorderman 2014 2018 2022     
Herman Colijn 2012 2016 2020 2024 2028 
Marina de Velde 2019 2022?       
            
            
Kerkrentmeesters:           
Jan Wonink 2006 2008 2012 2016 2020 
Henri Bredenhoff 2008 2010 2014 2018 2022 
Wim vd Weg 2017 2020 2024 2028 2032 
            
            
Diakenen:           
Hein Vels 2016 2020 2024 2028 2032 
Jeroen Töpfer 2008 2010 2014 2018 2022 
Bert Draaijer 2018 2022 2026 2030 2034 
            
      
      

Kerkrentmeester Wim van de Weg en diaken Hein Vels hebben zich herkiesbaar gesteld 
waar wij blij mee zijn. 
Kerkrentmeester Jan Wonink zit aan het einde van zijn ambtstermijn en kan zich niet meer 
verkiesbaar stellen. 
Ouderling/Scriba Herman Colijn heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. 
Wij als Kerkenraad vinden het jammer,en danken hun alvast voor hun inzet .Natuurlijk zijn 
zij niet direct van het toneel verdwenen en zullen zij zoveel mogelijk hun taken overdragen. 
Dit winterseizoen zullen zij nog hun ambt vervullen. 
We hopen natuurlijk dat deze taken direct overgedragen kunnen worden aan hun opvolgers!! 
Daarom een dringende oproep een ieder die kerkordelijk gerechtigd is zitting te nemen in het 
Kerkbestuur. 
Namen van kandidaten zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers (ouderling en 
kerkrentmeester) kunnen worden ingediend bij één van de kerkenraadsleden. spontane 
aanmeldingen zijn ook van harte welkom.! 
 
De Kerkenraad zoals deze in Vorchten is samengesteld, bestaat uit  3 Ouderlingen /3 
kerkrentmeester en 3 Diakenen  
Dit betekend dus dat volgens bovenstaande er een vacature is voor 1 Ouderling en 1 
Kerkrentmeester zal ontstaan. 
 
 



Digitaal collecteren: 
Maandagavond 24-02-2020 is het kerkbestuur bij elkaar geweest. Namens het kerkbestuur 
heeft diaken Bert Draaijer een presentatie georganiseerd door een vertegenwoordiger van 
“Givt” 
Deze heeft ons meegenomen in de wereld van het digitaal collecteren. Zoals onderstaande 
foto illustreerd,kan er gewoon middels een app op uw telefoon een gift (in de collectezak 
worden gedaan) 
Voor dat dit daadwerkelijk bij ons zal worden toegepast,hebben wij besloten dat dit 
onderwerp op de Gemeenteavond van 21-11-2020 met u worden besproken. 

 
Naast kontant geld ,kan er ook met een app worden gegeven. 
 
Vervolg op “avondmaals-ochtend”: 
Zondagmorgen 16 juni 2019  is er een 1e bijeenkomst geweest aangaande  het avondmaal 
Hier is toen door de Kerkenraad aangegeven dat ds.Brandsen uit Harderwijk hier eens met 
ons over wil brainstormen. Deze is inmiddels benaderd,maar hij heeft het enorm druk 
(vacantschap invulen etc..) en heeft aangegeven dat dit teveel van het goede wordt. 
De Kerkenraad is voornemens,om nu iemand anders hier voor te benaderen. We houden u op 
de hoogte. 
Onderstaand overgenomen uit het Kerkblad juni 2019 
Vanuit de gemeente komt de vraag van mensen om deel te mogen nemen aan het avondmaal. 
Nu is het beleid in Vorchten er op gericht dat leden die belijdenis hebben gedaan deel mogen 
nemen aan het avondmaal.Als kerkenraad willen we graag in gesprek met hen die het 
verlangen hebben om aan hetavondmaal deel te nemen. 

 
 
Nog even dit! 
Wellicht zijn er onder u mensen die het blad “Petrus” afgelopen Kerst hebben gelezen.In 
deze editie stond een interview met onze diaken Jeroen Töpfer  

 



“Nee,dit blad gaat niet over die ene visser,die vriend en volgeling van Jezus. 
Wel over de Kerk,want die lijkt wel wat op Petrus.Sterk als een rots en tegelijk zwak en 
feilbaar. Net zoals de mensen in de kerk,soms moedig,soms overmoedig,soms te voorzichtig. 
Meer weten? Kijk op petrus.protestantsekerk.nl   
Het is dus een heel mooie taak,om deel uit te maken van het kerkbestuur van de Kerkvan 
Vorchten! 
 
www.kerkdienst gemist.nl 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent,om de eredienst bij te wonen ivm met ziekte/vakantie 
/etc.. dan u deze live meeluisteren,of op een later tijdstip beluisteren 

 
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 
   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  
Jan. Week van gebed  Gebedsgroep 

  Aanloop naar ActieKerkblans  “De grote startmaaltijd”    
   Groot-Huisbezoek      

 
                   Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!! 
 
Diaconie collecte 
 
  8 maart Vluchtelingen Zuid- Soedan 
15 maart Trans World Radio 
 
       

         
 
         Kinderoppas 
 

Maart 
1    Gerdien - Thomas 
8    Gerrieke - Sylvia 
15  Henriet - Laura 
22  Jennie - Déline 
29  Tonnie - Elise 
 
April 
5    Nicolette - Anne R 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 
Schoonmaakrooster 
De kerk               week 12 16- 21 maart  Gera, Lieneke, Ina, Marina 
De Verbinding    week 10   2-   7 maart Aly, Gerrie en Gerieke 
                                     14  30 maart- 4 april Dinie, Merry, Diane 

                                       
         
  



                     
 
 
         
 
 
          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 
 
   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 
  9 mrt. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
10 mrt. 19.30 uur Handwerkcafé 
16 mrt. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
17 mrt. 19.30 uur Catechese 16+     
18 mrt. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
19 mrt.   9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo 
20 mrt. 20.00 uur Toneelavond in de Verbinding 
23 mrt. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
30 mrt. 19.00 uur Catechese 12-15 jaar   
31 mrt. 19.30 uur Catechese 16+     
  2 apr.   9.30 uur vrouwengroep Zus en Zo 
  9 apr. 19.00 uur Bijeenkomst Stille week 
10 apr. 19.30 uur kerkdienst met avondmaal 
11 apr. 19.00 uur Stille week “ stilte wandeling”  
 
Diensten                                                                                                            tv team 

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

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

11-03-2020 19:30 ds. E. Egberts Nijkerk biddag   

15-03-2020 09:30 ds. G. de Ruiter Aalsmeer  Richard Schouten 
22-03-2020 09:30 ds. P. Plug Veessen  Germa Smit 

29-03-2020 19:30 ds. A. Oosterwijk Rijssen  Theo vd Berg 

05-04-2020 09:30 ds. W.H.B. ten Voorde Nunspeet  Germa Smit 



Uitzendingen Radio 794 – 
 
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 

11-03-2020 Protestantse gem. Wapenveld ds. I. Boersma 19.30u 

15-03-2020 Immanuël gemeente ds. J. Zomer 10:00u 

22-03-2020 Hervormde gemeente Heerde ds. C.A. van der Graaf 09.30u 

29-03-2020 Sionskerk Epe   09.30u 
05-04-2020 Chr. Geref. Kerk Heerde ds. H.M. Mulder 09,30u 
 
 
Copy Vorchter kerkblad  uiterlijk  2 april  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 ouderen uit onze gemeente zijn van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de PCOB in het 
Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag  18 maart om 14.30 uur.  
Op het programma van deze middag staat de donorwetgeving, die op 1 juli 2020 ingaat. Alle burgers van 18 
jaar en ouder komen dan automatisch in het register als hebbende “geen bezwaar” tegen orgaandonatie tenzij 
bewust anders aangegeven. 
In samenwerking met het Ministerie van VWS geeft organisatie Remedica deskundige voorlichting over dit 
onderwerp speciaal voor mensen van 60 jaar en ouder!  
Voor ons allemaal een belangwekkend onderwerp! 
Ook niet-leden hartelijk welkom! De toegang is gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Toneelavond in de Verbinding 
 
Op vrijdagavond 20 maart is er een toneelavond in de Verbinding. 
Een klucht in drie bedrijven wordt deze avond opgevoerd voor een groot gedeelte in 
Gelderse dialect (streektaal) door toneelvereniging De Schaapskooi uit Wapenveld . Het stuk 
heet ‘Stel je niet zo an Jan’. Even een korte inhoud van het stuk: Opa Jan Groen, kan niet 
langer alleen in zijn huisje blijven wonen vinden zijn kinderen, maar hij wil ook niet naar het 
bejaardenhuis. Hij vindt dat niets, omdat zijn neef Hendrik daar slechte ervaring mee heeft. 
Daarom plaatsen zijn kinderen, zonder dat hij het weet een advertentie voor een 
huishoudster. Daar komen een aantal dames op af, maar opa Jan is niet van plan zich zo maar 
over te geven.  Zo gebeurt er van alles…… 
Bestel snel de kaarten voordat er een artikel in de Schaapskooi wordt geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
                           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   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


