
 
                                                                   
  
Het gebed van Franciscus 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
door te verliezen, dat men vindt 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen. 

Franciscus van Assisi (1181-1226) 

Beroepingswerk voorganger voor Vorchten 
Lieve gemeenteleden, 
We realiseren ons dat de berichtgeving van onze kant omtrent het beroepen van een nieuwe 
predikant de laatste tijd erg summier is geweest. We snappen dat hier vragen over zijn en 
willen daarom graag openheid geven over wat hieromtrent achter de schermen gebeurt.    
In januari, met Actie Kerkbalans, hebben we een brief meegestuurd met de boodschap dat we 
met de huidige middelen een predikant voor maximaal 33,3 % zouden kunnen beroepen. 
Hierna zijn we de procedure aangegaan met het landelijk orgaan van de PKN, die toestemming 
moet geven aan kerken voordat zij kunnen gaan beroepen. Die toestemming bestaat uit het 
afgeven van een zogenaamde ‘solvabiliteitsverklaring’.  
Op basis van het geefgedrag van de afgelopen jaren is de prognose voor de inkomsten van de 
kerk zodanig dat zelfs de 33,3 % (wat het minimum is om nog een predikant te kunnen 
aannemen) op termijn niet uitvoerbaar lijkt te zijn. Om deze reden heeft kortgeleden een 
gesprek plaatsgevonden met enkele leidinggevende personen van de classis van de PKN en 
een deel van de kerkenraad. Hierin zijn de mogelijkheden die er voor Vorchten zijn besproken. 
De opties zijn als volgt: 

1) Als we een gemeente kunnen vinden met een eigen predikant die uren over heeft zou 
deze voor 25% gedetacheerd kunnen worden naar Vorchten, we hebben dan geen eigen 
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predikant maar wel een vaste persoon voor rouw-en trouwdiensten en voor het bedienen 
van de sacramenten. Op deze manier houden we onze financiën op orde. 

2) We kunnen een kerkelijk werker aannemen, hiervoor ligt het salaris lager dan voor een 
predikant. Als dit iemand is die geregistreerd staat bij de PKN kunnen we zelfs het 
verzoek indienen of deze persoon, alleen voor onze gemeente, ook de sacramenten mag 
bedienen. 

3) We gaan toch voor een predikant voor 33,3 % maar kiezen dan voor een ‘getermineerde’ 
plaatsing. Dit betekent dat we iemand voor een bepaalde termijn (bijvoorbeeld twee of 
drie jaar) aannemen en ervoor kiezen het tekort aan financiën uit eigen middelen te 
betalen. Volgens de huidige berekeningen zou dat neerkomen op zo’n 7000 euro per 
jaar. Na deze termijn kan gekeken worden of dit nog langer wenselijk is. Als de 
inkomsten gaan stijgen in deze periode kan de predikant blijven maar als we teveel 
interen moet de plaatsing beëindigd worden. 

4) We gaan ons met elkaar bezinnen op ons geefgedrag en nemen onze persoonlijke 
verantwoordelijkheid hierin. Misschien helpt het om een richtlijn te geven door middel 
van. een klein rekensommetje. Op jaarbasis is ca. 30.000 euro nodig om een voorganger 
voor 33,3 % te beroepen. Dit betekent voor 100 belijdende leden 300 euro per persoon 
per jaar, dat is 25 euro per persoon per maand.  

 
Graag gaan we tijdens de gemeenteavond van dit najaar hierover met u/jou in gesprek. 
Ondertussen is de advertentie, die u in dit kerkblad aantreft, geplaatst en is er een 
sollicitatiecommissie samengesteld die de gesprekken met de sollicitanten zal gaan voeren. 
De commissie bestaat uit Ton van de Vosse, Hanneke Wonink, Chris van Werven en namens 
de kerkenraad Bert Draaijer en Marina de Velde 
 
De vacature die geplaatst is 
De PKN gemeente in Vorchten is op zoek naar een predikant (getermineerd) of kerkelijk 
werker m/v voor 33,3 %. 
Onze kleine maar veelkleurige gemeente van bijna 200 leden zoekt inspirerend leiderschap in 
de vorm van een predikant of kerkelijk werker. Vorchten is een betrokken dorpsgemeente met 
een eigen pastorie die we graag weer bewoond zien, om zowel gemeenteleden als 
dorpsgenoten een aanspreekpunt te bieden.  
Om onze  gemeente te dienen verwachten we dat onze nieuwe voorganger sociaal vaardig is 
en affiniteit heeft met jongeren. De visie van onze gemeente is dat de verschillende 
leeftijdsgroepen zich onderling verbonden weten om samen Jezus te weerspiegelen. We 
verwachten dat de nieuwe gemeenteleider deze visie deelt en de gemeente en kerkenraad hierin 
zal leiden. 
Wat betreft de prediking  vinden we het belangrijk dat het Bijbelse Woord gebracht wordt in 
hedendaagse taal, vanuit de confessionele grondslag.  
Voor sollicitaties en informatie kunt u contact opnemen via scriba@kerkvorchten.nl.  
 
Zieken 
 Rosan de Velde is 1 oktober weer met buikklachten opgenomen in het ziekenhuis er zullen   
diverse onderzoeken plaats vinden. 
Christine Rietberg had minder klachten. Ze vertelde dat er twee lies zenuwen door de buik 
lopen. De vorige keer was de bovenste behandeld. Nu willen ze ook de onderste lieszenuw 
behandelen dmv een zenuwblokkade zodat de pijn aan de rechterkant van de buik en in het 
rechterbeen verdwijnt. Dus vooralsnog wachten met opereren. 



Wilma Veldwijk heeft de ringvinger van haar rechterhand verbrijzeld door een val.  
 
Bedankje 
Hopelijk is alles goed met jullie, met ons gaat het heel goed. 
We ontvingen afgelopen week een lieve kaart van de gemeente Vorchten, voor de geboorte 
van Finn, daar wilden we de gemeente hartelijk voor bedanken.  
We wisten niet zo goed wie daar voor te bedanken maar we dachten we sturen een email .  
Het gaat goed met ons, en vanaf zondag gaan we naar lockdown level 1, dat betekend zo 
goed als terug naar ‘normaal’ en dat de grenzen ook open gaan, daar zijn we heel dankbaar 
voor! We hopen dit jaar nog naar Nederland te kunnen komen om Finn voor te stellen aan 
vrienden en familie.  
 
Hartelijke groet,  
Machiel en Jessica Teekman 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Bericht van de Kerkvoogdij.  
Op maandag 28-09-2020 is de Fa, Reil begonnen met de restauratie van het kerkorgel.  Als 
vervanger gebruiken we nu dus het kleine orgel wat inmiddels buiten haar diensten al 
bewezen heeft. 
De verwachting is dat deze voor de kerst klaar is.  We hopen dat we dan weer zonder 
beperkingen de diensten in de kerk kunnen houden en volop mogen zingen. 
Inmiddels hebben diverse stichtingen/fondsen een bijdrage toegezegd, Dank, dank! 
Naam fonds           
Prins Bernard Cultuurfonds       € 5.000 
Stichting dr. Hendrik Muller Fonds     € 2.000 
Gravin vaan Bylandt stichting          € 0.000 
Dinamo Fonds                    ? 
Orgelfonds Mooy                  ? 
Meindersma-Sybenga Stichting       € 1.000 
Stichting behoud van het Nederlandse orgel           ? 
Jan Nienhuis vereniging         € 5.000 
              
Bijdrage Monumentenzorg     € 10.000 
Gift 
gemeentelid         € 1.000 

Wat betreft de Pastorie verwachten/hopen wij in november met de binnen decoratie te 
kunnen beginnen. 



Het is de bedoeling om een dag te organiseren waarin door vrijwilligers het behang in de 
kamer en keuken verwijderd kan worden. 
Ook moeten de vloeren in de bijkeuken, keuken en badkamer gereinigd worden. En de 
vloeren boven kunnen ook wel een goede schrobbeurt gebruiken. 
Dat kan dan ook weer door vrijwilligers, maar pas nadat de schilders/behangers klaar zijn. 
Wij houden u op de hoogte. 
Mvg, Henry Bredenhoff & Wim van de Weg. 
 
Verpachting perceel (let op: inschrijfformulieren opsturen ivm Covid 19)  
 

 
Diaconie collecte 
11 okt. Landbouw Rwanda 
18 okt. De Hezenberg 
 
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  
 
Voorbede  
Zondags worden er in het gebed voorbede gedaan voor gemeenteleden en of andere 
gebedsonderwerpen. Normaal kunt u dat opschrijven achter in de kerk in het voorbede boek. 



Nu willen wij u vragen om het door te geven aan één van de ouderlingen zodat die het mee 
kunnen nemen voor de zondag.    
De 16+ catechisatie  
Wordt gehouden op de zondagochtend om 11:00 uur, na de kerkdienst   
We starten op zondag 18 oktober en dan eens in de twee weken.  
 
We hebben een leuke eerste avond gehad waarin we samen hebben gegeten, op 1.5 m 
afstand, 😀iedereen had wat meegenomen voor het eten zonder met elkaar af te stemmen wie 
wat meenam. En er was voldoende en een leuke variatie aan eten. We hebben met elkaar 
gesproken over de thema's en verwachtingen voor dit seizoen. En...jawel... er is ook een 
potje tafeltennis 🏓gespeeld, op de net nieuw geplaatste tafeltennistafel.. nog net voordat het 
donker werd.  
 
Groet, 
Emiel Weeda 
 
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.   

Aktiviteiten
lijst    
 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!!! 
 
Gebruik van de Verbinding en Corona maatregelen 
Eerst handen ontsmetten. 
Als alle vragen hier onder met ’nee’ zijn beantwoord kunt u naar                                                                   
binnen en moet u het formulier invullen.   

1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur? 

  
 
 
2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur? 

 
 
 
3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur? 

Nee 

Ja 
 
4. Had je last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur? 

Nee 



 
 
5. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

Nee 

Ja 
6. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

Nee 

Ja 
 
7. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met 
hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

Nee 

Ja 
 
8. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 
vastgesteld? 

Nee 

Ja 
 
 
Tafeltennistafel plaaten 
Op 26 september zijn er tegels gelegd en is de tafeltennistafel verplaatst van de school de 
Zaaier naar de plek voor de Pannakooi.  

   
 
Oppasrooster 
     
Oktober 
4 Christien - Sarah 
11 Karlijn - Marina B 
 18 Driesje - Thomas 
25 Hettie - Sylvia 

November 
1 Gerdien - Laura 
8 Gerrieke - Déline 
     

 
Schoonmaakrooster 
Week 42 12-17 okt.  de Verbinding  Jennie, Zwier, Christiene, Driesje 
Week 44 26-31 okt.  de kerk Janny, Marjolein, Henriët 
 



 
  
Koffie drinken na de dienst    
 
4 okt.     fam. G. van Werven (Losweg 2) en  fam. A. Veldwijk 
1 nov.    fam. H. Schouten en fam. J. Wonink 
6 dec.    G. van Ewijk en fam. P. van Dijk          
 
Agenda 
 
  4 okt.      9.30 uur Startdienst met koffie/thee en Emmaüs wandeling.  
18 okt.    11.00 uur Catechese 16+ 
  1 nov.                    Catechese 16+ start na koffie drinken. 
 
 Kerkdiensten                                                                                                          TV Team 

04-10-2020 09:30 ds. P. Plug Veessen Startzondag Germa 
11-10-2020 09:30 Prop. H.L. Rodenhuis  Kampen  Jeroen 
18-10-2020 09:30 ds. G. de Ruiter  Aalsmeer  Germa 
25-10-2020 09:30 ds. A. Groeneveld Lunteren Avondmaal Theo 
01-11-2020 09:30 ds. R.A. Veen Dronten  Germa 
04-11-2020 19:30 ds. H. van Ark Wapenveld Dankdag  

 
Radio 794 
04-10-2020 Hervormde gemeente Emst ds. E. van der Noort 09.30u 
11-10-2020 Immanuël gemeente ds. J. Zomer 10.00u 
18-10-2020 Protestantse gem. Wapenveld ds. I. Boersma 09.30u 
25-10-2020 Sionskerk Epe ds. T.E. van Spanje 09:30u 
01-11-2020 Vrijzinnigen Heerde e.o. Mevr. N. Swen-Fischer   10:00u 
04-11-2020 Gereformeerde kerk Heerde   19:30u 

 
Copy Vorchter kerkblad  uiterlijk  28 oktober  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         Veeser enkweg 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 
Bankrekening jeugdraad              NL39RABO0326527834 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


