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Het goede leven – Bloeien in Gods licht.
“Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je levenmet alle vreugde en verdriet- wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van
vergeving, valt over jouw leven.”
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet
allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet
van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft
gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op
elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt.
Prediker 9 vers 7-10a
Startzondag
Zondag 4 oktober is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Voorganger is ds. P. Plug. Na
de dienst is er koffie en thee en willen we een Emmauswandeling houden (met 2 personen
wandelen en in gesprek) waarbij er goed aan de voorwaarden van het RIVM kan worden
voldaan.
Doopdienst
Zondag 30 augustus is Sanne Schouten gedoopt. Het was, denk ik voor het eerst dat er in
Vorchten een dopeling in de openlucht is gedoopt. Met af en toe een klein beetje regen was
het toch een goede en bijzondere dienst waarbij we God mochten loven met onze liederen, de
bijbel mocht opengaan, en het sacrament van de doop bedient mocht worden. Wij feliciteren
Nicolette en Richard en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.
De dooptekst welke Sanne meekreeg was: Proef, en geniet de goedheid van de HERE,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt. (Psalm 34 : 9)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
(kinderopwekking 185)
.
(Her)Bevestiging Ambtsdragers
Zondag 13 september zal de bevestiging van Emiel Weeda plaatsvinden als ouderling.
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.

Christus is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en
leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van
Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van
God een eenheid vormen.’ (Efeziërs 4:11-13a)

Zieken
Truus van Lohuizen en Rosan de Velde zijn weer terug uit hetziekenhuis.
Christine Rietberg zou geopereerd worden maar specialisten adviseerden om nog een maand
af te wachten om te zien of de laatste behandeling nog aanslaat. Zit er geen verandering in
dan wordt zij begin oktober geopereerd.
Giften
Ontvangen via de scriba € 25
Voortgang Pastorie.
Verwacht en gehoopt wordt dat de Pastorie eind Oktober technisch weer klaar is.
Dan kan dus begonnen worden met behangen, schilderen en reinigen etc.etc.
Wij zijn er vanuit gegaan dat wij in de kamer en de keuken het behang er zelf afstomen. De
hal en boven is niet nodig.
Dat de vloeren boven (laminaat en pvc) door ons gereinigd worden. Beneden is niet nodig.
En dat de tegelvloeren in de bijkeuken en keuken ook door ons gereinigd worden.
Het zou mooi zijn als een groep vrijwilligers (sters) dit, eind oktober of in november zou
kunnen doen.
Meer hierover in het kerkblaadje van Oktober.
Vrijwilligers zijn nodig in een gemeente.
Wat is het fijn om de diensten buiten te houden want dan kunnen we zingen!
Wij zingen dan o.a. ‘ Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd, tot uw lof en dienst bereid’.
Samen gemeente zijn is je steentje bijdragen voor het werk in de gemeente. Zowel praktische
als bestuurlijk zijn er mensen nodig om een gemeente te laten functioneren.
Kindernevendienst en kinderoppas
Deze is weer gestart. 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.
Diaconie collecte
13 sept: kerk Syrië opbouwen

20 sept: Dorcas

Pastorale bijstand
Wilt u/jij graag een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met één van de
ouderlingen Marina de Velde of Johan Vorderman

Beste gemeente,
Het is al weer een hele tijd geleden dat jullie van ons hebben gehoord.
Er is een hele hoop gebeurt in de tussentijd, te beginnen met de geboorte van onze zoon
Finn. Op dinsdag 9 juni was het eindelijk zo ver en werd onze zoon na 42 weken op hem
gewacht te hebben, geboren in het ziekenhuis. Zijn volledige naam is Finley Zane, Zane
hebben we gekozen omdat het betekend: ‘Genadig geschenk van God’. Zo ervaren we dat
ook echt, het mooiste geschenk dat we ons kunnen bedenken, dat we nergens aan verdient
hebben en toch hebben gekregen.
Inmiddels is hij alweer 6 weken oud en doet het supergoed, we mochten na 2 dagen in het
ziekenhuis weer naar huis en hebben veel hulp gehad van vrienden en buren.
Het is een gekke tijd om voor de eerste keer ouders te worden, mensen houden afstand,
ziekenhuizen laten maar een ouder toe als we komen voor vaccinaties of controles, familie
heeft niet kunnen komen. Daarbij hebben we geen idee wanneer de grenzen weer open gaan
voor ons om naar Nederland te komen voor een bezoek. In het midden van dit alles weten en
ervaren we echt dat God een plan heeft, en dat Hij niet de controle is verloren ondanks deze
omstandigheden. We hebben rust over het feit dat we nu hier zijn en vertrouwen erop dat er
in de nabije toekomst een mogelijkheid zal zijn om onze familie en vrienden aan Finn voor te
stellen.
Corona heeft zijn piek inmiddels bereikt in Zuid-Afrika en de cijfers stijgen elke dag nog
met zo’n 14.000 besmettingen. We zitten nog steeds in lockdown, inmiddels al.. we zijn de
tel bijna kwijt, maar ongeveer 120 dagen. De regels versoepelen soms, en afhangend wat de
gevolgen hiervan zijn worden ze vervolgens weken later weer aangescherpt. Het is een
spannende tijd voor veel van de kinderen en tieners van Isithembiso, in Masi is er behoorlijk
veel Corona, en zoals u zich kunt voorstellen weinig mogelijkheid om afstand van elkaar te
houden. Toch lijkt Corona op dit moment voor hen niet de grootste bedreiging, maar is
huiselijk geweld en misbruik aanzienlijk toegenomen door opgelopen stress en spanning. We
houden de kids en tieners van Isithembiso in onze gebeden, zouden jullie dit ook willen
doen?
Over de lockdown periode heeft Machiel mogelijkheden gehad om met een speciale
vergunning toch Masi nog in te kunnen, om te assisteren met het uitdelen van
voedselpaketten. Het was fijn voor hem om bekenden tegen te komen en te kunnen groeten,
maar het assisteren met zulke projecten is toch moeilijk, er is merkbare ‘corruptie’ en
moeilijke keuzes moeten gemaakt worden omdat er niet genoeg is voor iedereen. Het
Isithembiso Skills project is stilgezet omdat er nog niet samen gekomen mag worden met
kinderen onder de 18 in een groep, dus daar moeten we nog mee wachten, maar
verschillende houtwerk klussen bij mensen thuis zijn wel weer van start gegaan. We hebben
wijsheid en inzicht van de Heer nodig om te weten waar we wel en niet weer kunnen starten,
willen jullie met ons bidden hiervoor?
Verder gaat het ontzettend goed met ons, en zijn we dankbaar voor het leven als een familie
van 3 nu! Het is winter hier, dus we hebben de houtkachel aan en proberen het aangenaam te
houden voor Finn. We missen Nederland wel, en hopen jullie snel te ontmoeten wanneer we
de kans krijgen om naar Nederland te gaan. We zijn dankbaar voor jullie als gemeente en de
steun die we mogen ontvangen.
Een hele hartelijke groet,
Machiel, Jessica en Finn

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

winter
winter

1e maandag
van de maand
1x per twee
weken

Catechese 12- 15 jaar
Catechese 16+
20-Plusgroep (Activiteit “Hilsong Church “)
Sportactiviteit (Schaatsen /Zwemmen / bowlen …etc…
Mannengroep (Kan een activiteit organiseren?)
Vrouwengroep Zus & Zo (Kan een activiteit organiseren?)

Leiding:

Marina de Velde
Emiel Weeda en Geertje Plug
20-plusser
Yvonne Verbeek
Deelnemende mannen samen
Deelnemende vrouwen samen

Filmavond
Alpha-Cursus
Creatieve activiteit
Marriage-Course

1e zaterdag juli
Eind juli

augustus
Sept./okt.

December
24 december
December
Jan.

Stille week
Pasen (Paasmiddag)
Emmauswandeling
Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’
Hemelvaartsdag (na kerkdienst)
Pinksteren
EO- jongerendag
Openluchtdienst
Heggen knippen
Vrij zijn zomerweek
Spelmiddag
Zangavond
Vakantiebijbelweek
“Bijbel in het midden”
Startweekend
Jeugdkamp
Eaten en Proaten
Ouderenmiddag voor de Kerst
Kinderkerstfeest
Kerst Singinn
Verhuur van kerkgebouw
Week van gebed
Aanloop naar ActieKerkblans “De grote startmaaltijd”
Toneelavond mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’

Vrijwilligers ouderen
Hettie Töpfer

Gerben van Werven/Nicolette Schouten

Commissie VBW

Vrijwilligers voor Ouderen
Leiding kindernevendienst

Gebedsgroep
Johan Vorderman

Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!

Tafeltennistafel plaaten
Op 26 september zal er naast de Pannakooi een betonnen tafeltennistafel worden geplaatst.
Om 8.00 uur wordt er gestart met het uitgraven en zullen er betontegels worden gelegd.
Daarna wordt de tafeltennistafel die bij de school de Zaaier staat opgehaald. Hiervoor zijn
nog enkele (jongere) vrijwilligers nodig die even de handen uit de mouwen steken.
Bij voldoende vrijwilligers kan het doorgaan.
Opgeven bij Johan Vorderman 0612098831

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)
September
13 Nicolette - Elise
20 Gera - Anne R
27 Hanneke - ?
Oktober
4 Christien - Sarah
11 Karlijn - Marina B
Schoonmaakrooster
Week 38 14-19 sept. de Verbinding Dinie,Merry,Diane
Week 40 28 sept.- 3 okt.
kerk Hetty, Petra,Gerdien

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
14 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.
4 okt.

20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde (Marledijk 23)
8.00 uur plaatsen tafeltennistafel naast de Pannakooi
17.00 uur Catechesegroep 16+ Samen eten in de Verbinding
20.00 uur Mannenavond in de Verbinding
9.30 uur Startdienst met koffie/thee en Emmaüs wandeling.

Besloten is om de kerkdiensten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Als het
door de weersomstandigheden niet lukt zal er in de kerkgroepsapp op zondagochtend
een bericht worden geplaatst.
Kerkdiensten Vorchten

Neem bij mooi weer een tuinstoel mee

13-09-2020 09:30 ds. A.H. van Veluw
IJsselmuiden (her)bevestigingsdient
20-09-2020 09:30 ds. M. de Goei-Jansma Amersfoort
27-09-2020 09:30 ds. Adriaanse
04-10-2020 09:30 ds. P. Plug
Veessen
Radio 794
06-09-2020 Wendakker
ds. J. Smit
09:30u
13-09-2020 Hervormde gemeente Wapenveld
ds. J.K.M. Geerling
09.30u
20-09-2020 Verbindingskerk Heerde
ds. R.C. Vervoorn
09.30u
27-09-2020 Hervormde gemeente Vorchten
Ds. Adriaanse
09:30u
04-10-2020 Hervormde gemeente Emst
ds. E. van der Noort
09.30u
11-10-2020 Immanuël gemeente
ds. J. Zomer
10.00u
Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 2 oktober inleveren bij Johan Vorderman E-mail:
j66vor@gmail.com
Voorganger: Vacant
Kerkrentmeesters:
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR
Vacature
Dia

Wapenveld 038 4477930
Heerde
0578-691032

kenen:
Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
8198KJ
Vorchten
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
8191NW Wapenveld
Bert Draaijer
Wolbertdijk 2a
8191NW Wapenveld
Ouderlingen
Emiel Weeda
Veeser enkweg 58 8194LM
Veessen
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
06 38315672
0578 631650
0578 631216
0578 631316
0578 631205

