
 
                                                                   
  
Coronatijd maar toch dankdag voor gewas en arbeid. 
Het kan soms tegenstrijdig voelen als het niet zo goed gaat in je leven en of in de 
samenleving. Nu leven wij op dit moment in een tijd waarin veel beperkingen zijn. Geen 
kerkelijke bijeenkomst waar iedereen aanwezig kan zijn, geen feestjes, geen groepssporten, 
geen etentjes in een restaurant enz… 
Toch wil ik hieronder het gedicht plaatsen van Nel Benschop naar aanleiding uit een gedeelte 
uit het bijbelboek Habakuk 3.     
 
Een gedicht met Dankdag in gedachten 
Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou… 
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven… 
de schapen uit de stallen zijn verdreven… 
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw. 

Al zal ik altijd eenzaam moeten zijn 
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen… 
al zou ik ‘s avonds bang zijn voor de morgen… 
dan zou Gods Naam nóg op mijn lippen zijn; 

dan zal ik nochtans juichen in de Heer. 
Ik zal… ach God, wat zeg ik grote dingen; 
U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen… 
de bomen bloeiden… maar ik zong niet meer… 

Toch is Uw goedheid als de morgendauw; 
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen… 
Leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen 
ook als de vijgenboom niet bloeien zou…. 
(Nel Benschop) 
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Zieken 
Jan Daalder revalideert momenteel in IJsselheem in Zwolle na een moeizame periode dat 
naast hart en long problemen ook Corona werd geconstateerd. Afgelopen zondag werd de 
bos bloemen die in de kerk stond naar zijn vrouw gebracht en hoorden we dat Jan er een 
infectie heeft bij gekregen. De toestand is zorgelijk. 
Rosan de Velde is nadat ze afgelopen week een dag in het ziekenhuis is geweest bij haar 
ouders om te herstellen. 
 
Wij feliciteren 
Adri en Wilma Veldwijk die op 8 oktober hun 40 jarig huwelijk mochten vieren. 
Op 14 oktober vierde Henny Schutte haar 90e verjaardag. De diaconie heeft haar namens de 
gemeente een bloemetje gebracht. 
De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze haar. 
Spreuken 20 vers 29 
 
Brood en wijn als medicijn 
Zondag 25 oktober mocht in de kerk en thuis het avondmaal gevierd worden. Bij 
binnenkomst vroeg de diaken of je deel wilde nemen aan het avondmaal. Zo ja, dan ontving 
je twee bekertjes. Eén met brood en één met wijn. Mijn oog viel op de bekertjes toen ik ze 
voor mij in de bank had staan en zag dat de bekertjes ook worden gebruikt voor medicijnen. 
Ik vond dat een mooi beeld en legde voor mij zelf de link dat ik nu wel een heel goed 
medicijn voor mij had staan. Het brood als teken van het gebroken lichaam van Jezus, de 
wijn als teken van het bloed dat Jezus voor mijn zonden heeft gevloeid. Elke keer als wij het 
avondmaal vieren mogen we dat gedenken. (uit 1 korinthe 11 vers 23 en 24) 
Johan Vorderman 

 
       
 
Bericht van de Kerkvoogdij. 
We verwachten dat de Pastorie de eerste week van november technisch gezien klaar zal zijn. 
Dus zijn we op zoek naar vrijwilligers die in november het behang in de kamer en 
keuken willen gaan verwijderen.  Wie o wie? Meld je aan bij Wim of Henri. 
Er komen nog wel meer vrijwilliger klussen. Maar dat is pas nadat van Werven klaar is met 
het schilderen, behangen etc. van de binnenkant. 
 
De lekkage in de toren is door de monumentenwacht d.m.v. noodreparaties  verholpen. 
Er is nogal wat achterstallig onderhoud aan de kerk en de toren wat eigenlijk met spoed zou 
moeten worden aangepakt. 
Aangezien we bezig zijn met de pastorie en het orgel zal het wat de kerk en toren betreft 
voorlopig wel bij noodreparatie blijven. 
 
Mvg, Henri Bredenhoff  & Wim van de Weg. 
 



Bericht van de Kerkvoogdij.  
Op maandag 28-09-2020 is de Fa, Reil begonnen met de restauratie van het kerkorgel.  De 
verwachting is dat deze voor de kerst klaar is.   
Inmiddels hebben diverse stichtingen/fondsen een bijdrage toegezegd. 
Stand bijgewerkt tot 28 oktober. 
Naam fonds           
Prins Bernard Cultuurfonds       € 5.000 
Stichting dr. Hendrik Muller Fonds     € 2.000 
Gravin vaan Bylandt stichting          € 0.000 
Dinamo Fonds                    ? 
Orgelfonds Mooy             € 2.500 
Meindersma-Sybenga Stichting       € 1.000 
Stichting behoud van het Nederlandse orgel           ? 
Jan Nienhuis vereniging         € 5.000 
              
Bijdrage Monumentenzorg     € 10.000 
Gift 
gemeentelid         € 1.000 

 
Pijpen uit het orgel verwijderd en van het klavier is niets te zien. Foto Albert Dijkslag 
 
Nieuwe ledenadministrateur  
 

Theo van den Berg gaat de ledenadministratie van onze kerk verzorgen. 



Kerkdienst 
De kerkenraad heeft besloten zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden en op de 
zondagochtend kunnen 30 bezoekers plaatsnemen in de kerk. Hierbij zijn enkele 
verplichtingen: 
-Mondkapje op vanaf de parkeerplaats tot de zitplaats. Ook na de dienst het mondkapje weer 
voordoen. 
-Bezoekerslijst invullen. 
-Handen ontsmetten. 
-Niet zingen. 
-Volg de aanwijzingen van de coördinatoren.  
 
Diaconie collecte 
  8 nov. Sterke vrouwen Papoea 
15 nov. Agrinas 
 
Pastorale bijstand 
Wilt u/jij graag een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met één van de 
ouderlingen Marina de Velde, Emiel Weeda of Johan Vorderman  
 
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. Wel zullen bij de activiteiten de richtlijnen van het RIVM aangehouden 
moeten worden.   

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   

 
 

 
 Stille week  
 Pasen  (Paasmiddag) Vrijwilligers ouderen 
  Emmauswandeling Hettie Töpfer 

  Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’   
 Hemelvaartsdag (na kerkdienst)  
 Pinksteren  



 EO- jongerendag   

 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”    
  Toneelavond  mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’  Johan Vorderman 

                   Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!! 
  
 
Mannengroep 
De mannengroep heeft besloten dat ze dit seizoen de brief van Paulus aan de Romeinen gaan 
behandelen. Maandag 2 november is de 1e avond in de Verbinding en start om 20.00 uur. 
Elke maand zal één van de mannen de avond voorbereiden. 
Wij gebruiken daar onder andere het materiaal van de Navigators.  Mannen wees welkom op 
de avonden. Lees thuis vast Romeinen 1 door. 
De RIVM richtlijnen zullen we in acht nemen.  
 
Oppasrooster 
     November 
1 Gerdien - Laura 
8 Gerrieke - Déline 
15 Henriet - Elise 

22 Jennie - Anne R 
29 Tonnie - Emma 
December 
6 Nicolette - Sarah 

 
Schoonmaakrooster 
Week  46  9-14 nov. de Verbinding  Gerrie en Gerrieke 
Week  48  23-28 nov. de kerk Gera, Lieneke, Ina en Marina 
 
 
  
Koffie drinken na de dienst    
 
In verband met de Coronaregels zal er de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst 
zijn. 
 
   
 
 
 



Agenda 
 
  1 nov.  Catechese 16+ na de kerkdienst 
  2 nov.  19.00 uur Catechese 12-16 jaar   
  2 nov.  20.00 uur Mannenavond  
  9 nov.  19.00 uur Catechese 12-16 
11 nov.  19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
15 nov.  Catechese 16+ na de kerkdienst 
16 nov.  19.00 uur Catechese 12-16 
23 nov.  19.00 uur Catechese 12-16 
29 nov.  Catechese 16+ na de kerkdienst 
30 nov.  19.00 uur Catechese 12-16 jaar   
 
 Kerkdiensten                                                                                                          TV Team 
 

01-11-2020 09:30 ds. N.W. van Houten Ede  Germa Smit 

04-11-2020 19:30 ds. H. van Ark Wapenveld Dankdag Jeroen Töpfer 

08-11-2020 09:30 ds. B. Lammers Veessen  Jeroen Töpfer 

15-11-2020 09:30 ds. W.H.B. ten Voorde Nunspeet  Richard Schouten 

22-11-2020 09:30 ds. A. Stijf Ede Eeuwigheids 
zondag Germa Smit 

29-11-2020 09:30 ds. H.J. van Maanen IJsselmuiden  Theo vd Berg 

06-12-2020 09:30 Ds. J. Zondag Dedemsvaart  Germa Smit 
 
Radio 794 
 

01-11-2020 Vrijzinnigen Heerde e.o. Mevr. N. Swen-Fischer   10:00u 

04-11-2020 Gereformeerde kerk Heerde   19:30u 
08-11-2020 Chr. Geref. Kerk Heerde ds. H.M. Mulder 09.30u 

15-11-2020 Vrije evangelische gemeente ds. J.M. Weststrate 10:00u 

22-11-2020 Hervormde gemeente Heerde dhr. G. Timmer 09.30u 

29-11-2020 Hervormde gemeente Veessen   09:30u 

06-12-2020 De Brug Wapenveld ds. K.F. Dwarshuis 09.30u 
 
 
Copy Vorchter kerkblad  uiterlijk  2 december  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  
Vacature 
Dia 
 
kenen: 
Jeroen Topfer        Kerkweg 18a             8198KJ       Vorchten      0578 631575 
Hein Vels              Wolbertsdijk 9           8191NW     Wapenveld   038 4470061 
Bert Draaijer         Wolbertdijk 2a           8191NW     Wapenveld   0624145890 



Ouderlingen  
Emiel Weeda         Veeserenkweg 58   8194LM        Veessen       06 38315672 
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 
        
 
 
Vergaderen is een kunst 
Bij de classicale vergadering Veluwe begint schriftelijk vergaderen ingeburgerd te raken. Op deze manier 
kunnen we een aantal besluiten nemen. Er is echter één grote maar. We kunnen elkaar niet ontmoeten en ook 
niet met elkaar spreken over wat er nodig is om kerk te zijn en te blijven. De vergadering heeft besloten dat 
ds. Gerben Westra namens de ring Ede, ouderling Harry Westerink namens de ring Harderwijk en ds. 
Leendert Plug namens de ring Nijkerk zijn benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Ouderling 
Wijnand Westerink is benoemd als lid van het breed moderamen voor de ring Harderwijk. Ouderling Wim 
van de berg heeft zich beschikbaar gesteld voor het breed moderamen voor de ring Hattem. Zijn benoeming 
vindt plaats op de volgende vergadering. De vergadering heeft ingestemd met het beroepen van ds. Jan Piet 
Vlasblom als predikant met bijzondere opdracht voor zijn werk als docent geestelijke verzorging bij de 
Christelijk Hogeschool Ede. Op 14 oktober is het beroep bij hem gebracht en heeft hij dat aangenomen. Hij 
wordt daarmee aan de classicale vergadering verbonden en heeft voor zijn werk dan een kerkelijke zending. 
Naast hem zijn er nog vijf predikanten aan de classicale vergadering verbonden. De vergadering heeft een 
voorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat een kerkelijk werker stemgerechtigd lid is. En als 
laatste is de begroting voor 2021 vastgesteld. Er zijn woorden aangereikt voor de opening en de sluiting die 
ieder voor zichzelf kon overdenken. Woorden die ook spreken van vertrouwen en perspectief omdat 
kerkenwerk werk in Gods wijngaard is. 
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


