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MEDITATIE

Alléén met Jezus meer dan overwinnaars!
Is het u, jou wel eens opgevallen, dat het in de Bijbel vaak over de dood gaat?
Honderden keren!
Waarom?
Omdat het zo’n verschrikkelijke vijand is.
Elke dag worden we ermee geconfronteerd.
Op TV, in de krant, rouwadvertenties, begrafenissen, ongelukken, etc.
En omdat we er allemaal mee te maken krijgen of hebben gehad, persoonlijk of
in onze directe omgeving, wil de Heilige Geest, ons waarschuwen het niet
gewoon te gaan vinden!
Want dat is het niet!
Want, weet u, het Woord van God geeft precies aan waardóór die dood er is
gekomen!
Heel belangrijk om dat te weten!
De evolutieleer kan haar niet verklaren…
De Heilige Schrift spreekt niet over ‘evolutie’, maar eerder over ‘devolutie’!
De mens is niet ‘geëvolueerd’, maar ‘gedevolueerd’!
Zij is, anders gezegd, gedegradeerd van een zondeloos, naar Gods Beeld
geschapen mens naar aan God ongehoorzame zondaar.
Met, zoals we weten, alle gevolgen van dien!
Door Adam sterven wij allen.
Waarom?
Dat antwoord geeft Romeinen 6 (23) ‘het loon dat de zonde geeft is de dood’!
En dat weten we ook uit de voorbeelden waar het dagelijkse leven vol van is.
En de Bijbel maakt dat ook op vele plaatsen duidelijk.
In Romeinen 5 (12) bijvoorbeeld.
‘Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde
de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan’.
Ziet u, zie jij hoe duidelijk God door Zijn Geest in Zijn Woord daarover spreekt?
Geen evolutie dus, maar totale devolutie!
Totale degradatie! Zo zit het in elkaar.
Zo waarschuwt ons de Heilige Schrift dat de dood niet maar iets is wat erbij
hoort, iets natuurlijks, maar dat de dood onze grootste vijand is!
Dat zoiets als een zachte dood, euthanasie, of zelfbepaling van het leven, abortus,
Bijbels gezien niet mág bestaan!
Ja, de Bijbel leert ons nog meer!
Eigenlijk zijn er drie verschrikkelijke vijanden van de mens, die je niet los van
elkaar kunt zien!
1. Dat is de macht van de dood.
2. De macht van de zonde en..

3. de macht van de duivel, die de veroorzaker is van alle ellende..
Drie enorme vijanden dus: Satan, zonde en dood.
Als je echter gelooft in Hem hoef je als Zijn kind niet meer bang te zijn.
Niet voor de duivel, niet voor de zonde en zelfs niet voor de dood!
Hij heeft alle drie deze vijanden overwonnen.
En met Hem mogen wij overwinnaars zijn.
“Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.
Jezus overwon de dood, want de steen is afgewenteld!
Het open graf is mijn bewijs dat Jezus Gods Zoon is.
Het is leeg en laat ons zien dat de opstanding een feit is!
Ook hier een engel bij Zijn graf, die dat bekendmaakte.
Het graf is OPENGEGAAN….!
“Dood waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel?
De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet….
(d.w.z. dat de wet van God ons bewust maakt van de zonde en dat we zonden
doen)
Maar Gode zij dank, die ons, u en mij en jou de overwinning geeft van Golgotha
door onze Here Jezus Christus!” (1Kor.15:56)
Ook weet ik door Gods Woord, dat op één dag, de jongste dag, als Jezus Christus
weerkomt, alle graven zullen opengaan.
Laat dat een bemoediging zijn!
ALLE graven..!
Want Hij is OPGEWEKT, daarvan getuigt het open graf in de Hof van Jozef van
Arimathea!
Blijf nu niet in de schaduw van de dood leven, maar als u, als jij dat nog niet
deed, geef uw hart aan de Here Jezus!
Aan Hem die opgestaan is!
Aan Hem, die Zijn Bloed en Leven gegeven heeft!
Daar stonden we op Goede Vrijdag in het bijzonder bij stil!
Hij, Jezus, leeft in eeuwigheid.
Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Ook vandaag: DEZELFDE!
Alles was toen van Hem gold, Zijn almacht en goddelijkheid, geldt ook nu.
Geldt ook straks bij Zijn Wederkomst…
Hij is Dezelfde als toen! Johannes op Patmos, is bang.
Hij valt voor de voeten van Jezus neer en zegt dan: “Toen ik Hem zag, viel ik als
dood voor Zijn voeten..

Maar Hij, de Levende, legde Zijn Rechterhand op mij en zei…
Zo wil Hij, de Opgestane, Zijn Rechterhand op u, op jou, op mij leggen.
Johannes hoeft niet bang te zijn.
U, jij, ik hoef niet bang te zijn!
Wat een Here Jezus, gemeente die van ons houdt.
Die alles gegeven heeft.
Die Overwinnaar van de dood is geworden.
En daardoor de duivel heeft onttroond!
Hij legt Zijn rechterhand op mij en zegt: “Weest niet bevreesd.
Ik ben de Eerste.
Ik ben de Laatste.
Ik ben de Alfa en de Omega, de Levende!
Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid!
Ik heb de sleutels van het Dodenrijk!”
Dat zegt onze Heiland voor u en voor mij!
Nog een ding, Maria loopt alleen door de Hof.
Overmand door verdriet.
Ze ziet een man aankomen die haar vraagt wat zoekt gij?
Huilend zegt ze “Weet u dan niet dat mijn Heer weggenomen is uit het graf?
Niet “dat Hij is opgestaan!”
Maar “weggenomen!”
En wat zegt de man dan alleen… “Maria…!”
In zijn stem hoorde zij herkenning!
De stem van haar Meester!
“Rabboeni, Meester..”
Ken U, ken jij Hem ook?
Hij roept, met alle liefde van Zijn Hart: “Gert, Henrieke, Jannie, Kees, Chris,
Anna, … vul je naam maar in.
Hij kent je bij name.
Hoor je Zijn Stem.
De Goede Herder zegt het met nadruk “Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik
ken ze en zij volgen Mij.
En Ik geef hun eeuwig leven. (Joh.10:27)
Lezen: Marcus 15 vers 47 – 6 vers 8 en 1 Korinthe 15 vers 1 - 28
Onze zieken en verpleegden..
We denken aan u, aan jou die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of
verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere
wijze. We denken aan..
>mw. Mientje van de Weg-Post, Rehoboth (De Vree 1, 8191 JE), Wapenveld

>mw. Willy Broekhuis, Viattence De Nieuwe Antoniehof in Epe. Adres:
St.Antonieweg 4-6, 8161CG in Epe.
We denken ook u of jou, die hier nu niet uitgebreid genoemd wordt of wilt
worden, Gods nabijheid toe en dragen allen op in onze gebeden, wetend dat we
in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. Psalm 125 vs 1
‘Wie op de HERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor
altoos blijft.’
Gedicht ‘Wat ben ik rijk..’
Wat ben ik rijk Heer, dat ik nog mag leven,
En elke morgen weer ontwaken mag,
Dat U ook mij een taak hebt willen geven,
Een opdracht om te doen hier, elke dag.
Wat ben ik rijk, ik zie Uw zon nog schijnen,
Die alles in een gouden glans steeds zet,
Waardoor de zrogen soms wat gaan verdwijnen,
En ik weer op Uw zegeningen let.
Wat ben ik rijk, ik hoor de vogels zingen,
De mussen kwetteren hier in de goot,
Het zijn ontelbaar vele kleine dingen
Waarmee U ons zo heel veel vreugde bood.
Wat ben ik rijk, Gij geeft ons dagelijks eten,
Ik dank voor nooddruft en voor overvloed,
Help mij de dankbaarheid nooit te vergeten
Wat bent U, grote God toch goed.
Wanneer ik hoor van al die levensvragen,
Ben ik beschaamd soms, voor elk liefdeblijk,
Al geeft U mij dan ook een kruis te dragen,
Ik mag Uw kind zijn, Heer, wat ben ik rijk!
M.Koffeman-Zijl
Luthercitaat: Jesaja 53 (2)
‘Maar Hij is om onze misdaden gewond, en om onze zonde geslagen – de straf
lag op Hem, opdat wij vrede zouden hebben en door Zijn wonden zijn wij
genezen’ (Jesaja 53:5, weergave 1534).
(…) Een christen moet wel een buitengewone wijsheid bezitten, namelijk dat hij
de wet en de werken niet alleen hun goede plaats weet te geven, maar dat hij die

ook op de goede manier weet te gebruiken. Dit artikel [in de tekst] moet echter
zóver boven alle wetten en werken gesteld worden – zover als de hemel boven de
aarde is! Want een christen is als het ware in een andere wereld overgezet en mag
van geen enkele zonde of van enige verdienste meer weten.
Wanneer hij nu voelt dat hij zonde heeft, dan moet hij die bezien, niet zoals die
op zijn eigen persoon liggen, maar op de Persoon op Wie ze door God geworpen
zijn. Dat wil zeggen: hij moet zien, niet hoe deze op hemzelf of op zijn geweten
liggen, maar op Christus – Die ze verzoend heeft en overwonnen.
Op die manier zal hij een rein hart ontvangen, een hart dat bevrijd is van alle
zonden door het geloof, een hart dat gelooft dat al zijn zonden in Christus
overwonnen en vernietigd zijn. Dan kan hij ook onbevreesd zijn voor de dood,
omdat hij voor zichzelf gelooft dat door het lijden en de verdienste van Christus,
gerechtigheid en eeuwige zaligheid vóór hem zijn verworven en áán hem zijn
geschonken. Dit alles brengt immers deze Schriftplaats uit Jesaja met zich mee!
Vorlesung über Jesaia 1527-29 – Scholia 1532/34, vgl. WA 25, 330, 19-32
Weergave: Kurze Bemerkungen (Scholia) über Jesaia, Ausgabe 1532, vgl. W(2)
6, S. 624 (Uitgezocht door dhr. Hugo C. van Woerden)
Tenslotte
Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van
Deo Volente, 'indien de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Het
voorbehoud van Jakobus 4 vers 15. Vanuit de pastorie wens ik u en jullie allen,
mede namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine een
gezegend Paasfeest toe terwijl we door Gods genade ook al weer op weg mogen
gaan naar Hemelvaart en Pinksteren. Hartelijke groet, ds. G.J.v.d.Top

Van de kerkenraad
Wat betreft de vacature`s in de kerkenraad zijn er geen personen door de
gemeente aangedragen.
De kerkenraad heef besloten om in de vacature van ouderling broeder Harry
deVelde te benaderen. Wij wensen hem wijsheid toe bij het nemen van een
beslissing om als ouderling zitting te nemen in de kerkenraad.
Willemien van de Weg heeft € 20,-- ontvangen tijdens het wegbrengen van het
kerkblaadje.
Hieronder bijdragen die ook in de Veluwse kerkbode werden vermeld (met
aanvulling).
Avondmaal en Avondmaal (geschreven voor het avondmaal op Goede
Vrijdag)
Lange gezichten en een grafstemming in de kerk. Een paar gemeenteleden
blijven zitten, en laten het Avondmaal aan zich voorbijgaan.
Een afgeladen tent, duizenden mensen nemen deel aan het Avondmaal. En ze
zijn zeer verheugd. Tweeduizend jaar geleden gaf Jezus de opdracht aan zijn
discipelen: 'Doe dit tot mijn gedachtenis'. Uit de twee eerste voorbeelden kan je
opmaken dat iedereen dit gedeelte anders interpreteert. En dat waarschijnlijk wij
het avondmaal ook op verschillende manier zijn gewend.
Wat was de eerste keer dat je deelnam aan het avondmaal? (Of misschien heb je
dat nog nooit gedaan)
Hoe ben je van huis uit gewend om het Avondmaal te vieren?
Gedenken
Door het avondmaal geregeld te vieren, blijven we ons steeds herinneren aan het
offer van Jezus. We denken dan aan wat Hij deed en waarom Hij dat deed.
* Hoe kunnen we voorkomen dat het Avondmaal niet meer dan een ritueel of
vrome gewoonte wordt?
Aanwijzingen bij het avondmaal
Lezen: 1 Korinthiers 11: 20-34
Tijdens observatie:
Welke specifieke aanwijzingen gaf Paulus over het vieren van het Avondmaal? 1
Hoe kunnen we deze aanwijzingen toepassen. Dat is waar we naar gaan kijken.

... Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel,
- 1 Kor 11 vers 29 ... beproeve zichzelven - 1 Kor 11 vers 28
De bovenstaande tekstgedeelten van Paulus blijven hangen als de dominee het
avondmaals- formulier en of de bijbelteksten uitspreekt. Het traditionele
avondmaalsformulier noemt een hele waslijst van mensen op die volgens het
formulier niet aan het avondmaal mogen, hoereerders, doodslagers, leugenaars,
bedriegers etc. En jij zit daar achterin de kerk. Je gelooft helemaal in de Here
Jezus, maar jij liegt ook wel eens, en echt spijtgevoelens heb je nu ook weer niet
zoveel. Mag je dan aan het Avondmaal? Drink en eet je jezelf dan geen
verschrikkelijk oordeel van God aan?
Jezus is het levende brood (Johannes 6 vers 35), wie in Hem gelooft maakt deel
uit van dat brood. (1 kor 10 vers 17).
Wat heb je dus nodig om aan het Avondmaal te mogen? Geloof je dat je deel
bent van Christus. Kun je door je zonden nog je afscheiden van het waardige
lichaam van Jezus? Nee. (bv. Hebr 10 vers 10)
Daarom is er als je in Jezus gelooft geen zonde die jou er kan van weerhouden
onwaardig aan het Avondmaal te gaan. Wie in Christus is, is waardig aan het
Avondmaal te gaan.
Onwaardig
Waar slaat dan de waarschuwing van 1 Korinthiers 11 vers 27 op? Paulus schrijft
dit na aanleiding van gigantische braspartijen die de Korinthiers tijdens de
avondmaalsvieringen er op na hielden. Rijken zopen zich het schompes terwijl de
armen enkel een mager hapje brood konden nemen. Ze gebruikten het
Avondmaal dus eigenlijk meer als maaltijd dan als herdenking.
Vers 17b: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan
goed.
Vers 34: Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten
tenminste niet tot uw veroordeling.
Onwaardig slaat dus op de VORM, niet op de DEELNEMER. Als dat namelijk
wel het geval zou zijn, dan zou geen christen aan het Avondmaal mogen. We
zondigen immers toch allemaal?
Er is er maar Een (Jezus) waardig geweest, en wij maken nu deel uit van Zijn
waardige natuur.
Slot
Je mag dus zien op wat Jezus gedaan heeft voor jou. En wat gebeurt er als je ziet
wat Jezus heeft gedaan voor jou? Als je kijkt naar Hem (genade) in plaats van
naar jezelf (zonden) dan wordt je waanzinnig blij. Je wordt bemoedigd, gesterkt,
je kan er weer helemaal tegenaan omdat je je focust op Jezus. Dit is ook de reden

waarom Jezus zei: 'Doe dit tot mijn gedachtenis'. Hij bedoelde niet: ga stil en sip
zitten kijken en nadenken wat voor pijn ik leed aan het kruis. Daar zou je je
namelijk helemaal niet door gesterkt gaan voelen, maar ontzettend schuldig.
Het Avondmaal mag een feest zijn, een heilig feest waarop we ons focussen op
Jezus volbrachte werk. Een feest is zorgeloos, en de volmaakte liefde kent geen
angst.
Dus wie NIET beseft dat het Avondmaal draait om het volbrachte werk van Jezus
Christus, beseft niet de diepste waarde van het Avondmaal. Maar je kunt het dus
ook omdraaien: Wie waardig deelneemt aan het Avondmaal, kijkt naar het
volbrachte werk van Jezus, hoeft niet bang te zijn voor ziekte of zwakte. Sterker
nog: het Avondmaal is gezond voor een christen. Dit past ook bij wat Jesaja al
zei in zijn boek hoofdstuk 53 vers 5: Om onze zonden werd hij doorboord, om
onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen
brachten ons GENEZING.
Op Goede Vrijdag vieren wij in Vorchten het avondmaal. Kom want alles is
gereed!
(gebruik gemaakt van een artikel van ronduit.nl)
Bij de dienst
In de stille week mochten we elke avond stil staan bij één van de momenten dat
Jezus bloed heeft gevloeid in de laatste 18 uur van zijn leven.
Het waren indrukwekkende beelden met telkens een uitleg vanuit Jeruzalem door
Wilkin van de Kamp van stichting Vrij Zijn.
Ik heb jongeren gesproken en ook zij waren onder de indruk wat er met Jezus
was gebeurd.
We mochten samen als broeders en zusters zo toeleven naar het avondmaal op
Goede Vrijdag gevolgd door Pasen op zondag.
Zonder Pasen had het sterven van Jezus geen zin gehad. Jezus gaf zijn leven en
stond op uit de dood.
Pasen……U zij de glorie opgestane Heer. Wat een genade, wat een blijdschap na
een week vol bloedvergieten van Jezus in Jeruzalem.
Vier zondag het feest met ons mee in de dienst waarin Hettie Topfer en Jan Smit
muzikale medewerking verlenen.
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond.
)2x
(lied opwekking 428)

Sing-In met de Dorpelwachters
Zaterdagavond 7 april zullen de Dorpelwachters weer zingen in de kerk van
Vorchten.
De avond begint om 19.30 uur waarin we luisteren maar ook zelf mogen zingen.
Neem een kijkje op de site: www.dorpelwachters.nl

____________________________________________________________
Stille week.
Tjongejonge (uitroep van verwondering) zo kan ik het wel omschrijven als ik
denk aan de bijeenkomsten in de Stille week. Zeven avonden waren we in de
Verbinding om stil te staan bij de 7 momenten dat Jezus heeft gebloed.
Klokslag 19.00 uur begonnen we, en elke avond waren er de 20 tot 30 personen
aanwezig.
Jezus die bloed zweette in Gethsemané.
Jezus die tot bloedens toe werd mishandeld.
Jezus baarharen die werden uitgetrokken.
Jezus die werd gegeseld.
Jezus met de doornenkroon.
Jezus handen en voeten doorboord.
De speer in Jezus zijn zij.
Het was soms best emotioneel als je de beelden op je in liet werken. Als je er aan
dacht wat Jezus heeft doorgemaakt, ja Hij in onze plaats. Wat was het goed om te
zien dat God de Vader de regie had over de laatste 18 uur van het leven van Jezus
en dat er profetieën uitkwamen die zo`n 600 jaar voor chr. waren opgeschreven.
Wat was het goed om als broeders en zusters zo de Stille week in te vullen.
Wat was het goed dat iedereen bijna elke avond terug kwam. Bijzonder vond ik
wel een jongere die in trainingspak naar de avond kwam omdat ze na de

bijeenkomst nog een voetbaltraining had (ze had doorgegeven dat ze misschien
iets later was). Wat was het mooi dat een jongere voordat hij naar zijn vriendin
ging eerst nog even bij de bijeenkomst wilde zijn.
Zo mochten we op Goede Vrijdag het avondmaal vieren en denken aan wat Jezus
voor ons heeft gedaan.
Gezegende Paasdagen.
Johan Vorderman
Hieronder enkele reacties van broeders en zusters die aanwezig waren:
De Stille Week beleven...
Het Wonder van het Kruis is voor ons nog intenser geworden, door de reis die
wij samen aan de hand van beelden mochten maken door Jeruzalem..
Van Gethsemane tot Golgotha heeft Jezus 'bloed 7x op aarde gevloeid..
Gethsemane wat letterlijk olijfpers betekent, waar het rode sap uit de olijven
werd geperst, zo werd het bloed uit Jezus geperst... Hij moest hier de beker met
al onze zonden, verdriet en narigheid leegdrinken. Van dader tot slachtoffer heeft
Hij dit innerlijk gevoeld. Hier werd de Man zonder zonde, zondig gemaakt door
onze zonden
....Golgotha :De laatste keer bloedde Hij aan het Kruis hier heeft Hij de band met
de Vader weer hersteld,die door de zondeval in het Paradijs verbroken was. Zo
zijn wij gered door het bloed van Jezus en mogen we vrij zijn,ook al doen we nog
wel verkeerde dingen. Maar door het bloed van Jezus zijn we geen zondaars
meer
Wat een Liefde!...
------------------------------------------------------------------------------------------------De zeven wonderen in Jeruzalem is een zevendelige serie voor Pasen. Jezus heeft
voor ons gebloed om te ontdekken wat dit voor ons betekent. De beelden bij het
verhaal in deze serie laten mij nog meer beseffen wat Jezus heeft meegemaakt.
Het was erg indrukwekkend en een mooie manier om het verhaal over te
brengen.
Met vriendelijke groet,
Germa
-------------------------------------------------------------------------------------------------Goedendag gemeenteleden
Op zondag 8maart komt het zendingsechtpaar Machiel en Jessica Teekman bij
ons in de dienst. Zij willen graag hun bevindingen met ons delen. Ze willen ons
op de hoogte brengen over het zendingswerk waar ze twee jaar geleden mee zijn
begonnen...

De Verbinding heeft een website
Neem eens een kijkje op de website en kijk wat er mogelijk is.
http://www.mfcvorchten.nl
Kijk ook in de agenda waar al de activiteiten staan vermeld die in de Verbinding
plaatsvinden.
Op de 1e pagina staan al een aantal tegels met activiteiten. Als er opgeklikt wordt
ziet u meer informatie (nog niet bij allemaal maar dat komt nog). Bij de tegel met
kerkactiviteiten wordt u als er op wordt door verwezen naar de site van de kerk
http://www.kerkvorchten.nl
De Verbinding Vorchten
De Verbinding is open op zondagmiddag
van 13.30 uur - 16.00 uur
voor gezellig even een kopje koffie enz.
Een spel doen, sjoelen ,rummikubben,poolbiljart of
zomaar even een praatje of gezellig samen zijn
open:
1 April Zwier Hottinga
van harte welkom
PAASVIERING Gemeente middag 2018
We kunnen terug kijken op een hele bijzondere en fijne middag,
We waren als team verrast over de grote opkomst ..
Vandaag was Johan Vordeman bereidt, om te spreken tijdens deze middag..
Tijdens de voorbereiding van deze viering en het maken vd liturgie, waren we
het al snel eens over het thema...en waren wij opnieuw erg onder de indruk van
de diepe betekenis van Pasen...
Het thema was het Wonder van het KRUIS..
Voordat Jezus stierf, vloeide zijn bloed 7 keer...
1 Jezus zweette druppels bloed in de Hof van Gethsemane.. (Lucas 22:44)
2 Jezus werd mishandeld, in het huis vd hogepriester (Math. 26:67)
3 Zijn baardharen werden er uitgetrokken..(Jesaja 50:6)
4 Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus (Math. 27:26)
5 Hij werd gekroond met een doornenkroon..( Math.27:29/30)
6 Zijn handen en voeten werden doorboord toen Hij werd gekruisigd ..

(Marcus 15:24)
7 Een soldaat stak een speer in Zijn Zij....(Johannes 19:34)
U Begrijpt dat we allemaal zeer geraakt waren en onder de indruk,
We zongen tussen door toepasselijke liederen onder de fijne begeleiding van dhr
Daalder..het lezen van mooie gedichten..
En de indrukwekkende beelden op de beamer, maakte het tot een bijzondere
viering..
Op weg naar Pasen...door het op deze manier samen te beleven, en te beseffen
dat een Man zonder zonden... onze zonden opzich nam..omdat Hij zoveel van ons
Houdt...
Toen konden wij uit Volle Glorie zingen , van onze opgestane Heer..
U zij de Victorie, nu en immermeer!,
We mochten ook genieten van een gezellig samen zijn, het bijpraten tijdens
Een kopje koffie/thee wat lekkers...een hapje en een drankje..
En we sloten de middag af met een broodmaaltijd, en heerlijk eigengemaakte
soep..
HARTELIJK DANK.. Voor jullie hulp , op welke manier dan ook,
En natuurlijk fijn dat u er was...

Gezegende paasdagen, namens Janny, Driesje, Gerrieke en Gerdien,
Contactpersoon gevraagd voor het NBG
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), is een vereniging die zich bezighoudt
met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de
Bijbel. De kerndoelen van het NBG zijn:
·
De Bijbel vertalen
·
De Bijbel beschikbaar stellen
·
Begrip van de Bijbel bevorderen
·
De relevantie van de Bijbel laten ervaren

Deze vereniging is op zoek naar een nieuw contactpersoon uit onze kerk. Het
houdt o.a. in dat er 3x per een vergadering is waarvoor u wordt uitgenodigd. Als
u interesse heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op met Jeroen Töpfer
(06- 36229728).
-------------------------------------------------------------------------------------------------Familie Javed (Yousef, Anila met hun 2 kinderen Zaina en Kasha)
Zoals een ieder niet zal zijn ontgaan, is het Pakistaanse gezin Javed voor hun
veiligheid tijdelijk ondergedoken op een ander adres. Zij willen niet het risico
lopen om, net als de familie Israel uit Epe, het land te worden uitgezet.
Terugkeer naar hun thuisland is namelijk geen optie, omdat het daar voor
christenen zeer gevaarlijk is om te wonen.
Vanaf eind april kan de familie Javed asiel aanvragen in Nederland, waarbij er
een redelijke kans bestaat dat deze wordt goedgekeurd en zij in Nederland een
bestaan kunnen opbouwen.
We hopen en bidden dat ze eindelijk rust zullen krijgen en hier kunnen blijven
wonen om weer gewoon deel van onze gemeente te kunnen zijn.
Als er vragen zijn of u wilt de familie iets geven in de vorm van een kaart of iets
dergelijks, neem dan contact op met Jeroen en Hettie Töpfer (Kerkweg 18A,
Vorchten). Zij zorgen ervoor dat het bij hen terechtkomt.
Kindernevendienst
Jezus vierde het Paasfeest met zijn discipelen in Jeruzalem. De mensen zwaaiden
met palmtakken.
Renske wijst :die groene takjes lijken wel op palmtakken. Precies zegt opa en
daarom gebruiken we ze ook voor onze palmpaasstokken...
Bij het broodhaantje denken we aan het laatste avondmaal, ze aten toen brood en
dronken wijn...
Opa pakt twee stokken, een lange en een korte...
Gedeelte uit opa Knoest en het Paasfeest... Samen met de kinderen van de
nevendienst gedaan

Goedendag gemeenteleden
Op zondag 8maart komt het zendingsechtpaar Machiel en Jessica Teekman bij
ons in de dienst. Zij willen graag hun bevindingen met ons delen. Ze willen ons
op de hoogte brengen over het zendingswerk waar ze twee jaar geleden mee zijn
begonnen...
Diaconiecollecten
8 april Werelddiaconaat: Zuid-India
15 april Agapé vrouwenwerk
Kinderoppas
APRIL
1Karlijn - Germa
8Jennie - Rien
15Nicolette - Laura
22Hetty- Anne

29Gerrieke - Frank
MEI
6
Gerdien - Flora

Schoonmaakrooster
Week 14, 3-7 april de Verbinding
Dinie, Marry,Diane
Week 16, 16-21 april de Kerk
Hettie, Petra, Gerdien
Week 18, 30 april-5 mei de Verbinding
Jennie, Zwier, Christiene, Driesje
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 april Fam. J.J. Ordelman en fam. W. vd Vosse
6 mei Chris van Werven/ Yvonne Verbeek en fam. J. Topfer

Agenda
5 april 9.15 uur Vrouwenochtend Zus en Zo
7 april 19.30 uur Sing-In Zingend naar de zondag met de Dorpelwachters.
9 april 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
9 april 20.00 uur Mannenavond
11 april 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
19 april 9.15 uur Vrouwenochtend Zus en Zo
Diensten Vorchten
01-04-2018

09:30 ds. G.J. v.d. Top

08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018

09:30 ds. A.Stijf
09:30 ds. J. D. Smit
09:30 ds. C. van Dam
ds. R.A.
09:30 Houtman
09:30 ds. C. van Dam

29-04-2018
06-05-2018

Ede
Vorchten
Ermelo

Pasen
Machiel Jessica

Epe
Ermelo
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Voorganger:
ds. G.J. v/d Top
Kerkweg 19
8193 KJ Vorchten
Kerkrentmeesters:
Jan Wonink
Kerkweg 3
8193KJ Vorchten
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW Wapenveld
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde
Diakenen:
Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
8198KJ
Vorchten
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
8191NW Wapenveld
Vacature
Ouderlingen
Herman Colijn
Kerkweg 32
8193KL Vorchten
Johan Vorderman Losweg
5
8193KC Vochten
Vacature
Koster:
Ton v/d Vosse
Papenlandseweg 7 8193 KH Vorchten
Organist:
Albert Dijkslag
Losweg 8
8193 KC Vorchten
Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401
Girorekening
,,
NL82INGB0001687120
Bankrekening diaconie
NL93RABO0326583025
Bankrekening jeugdraad
NL39RABO0326527834

0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl
0578 631206
038 4477930
0578-691032
0578 631575
038 4470061

0578 696886
0578 631650

0578 631316
0578 631205

09.30u
09.30u
09,30u
09.30u
09,30u
09.30u

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 18 april om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in
Heerde.
De middag zal verzorgd worden door ds. C.A. van der Graaf, predikant van de Ned. Herv. Johanneskerk in Heerde. Het thema van de middag zal zijn de zorg, die
christenen bezighoudt bij het verminderen van het aantal leden in hun kerkgemeenschap! De titel van de lezing luidt: “HELP DE KERK VERDWIJNT”.
De toegang is gratis.

