Van de predikant……
Beste gemeenteleden van Vorchten
De eerste woorden in uw kerkblad. Laat ik het maar zo zeggen: ik voel me een gezegend mens, dat ik uw
gemeente mag gaan dienen. Als jongen uit deze streek ben ik verknocht geraakt aan het prachtige landschap
rond de IJssel. Of zoals Jan van Riemsdijk het beschreef in het Heerder volkslied: ginds die Iessel met zien
weerden, daor weer bosch en heuvelland.
Maar belangrijker: de signatuur van uw gemeente past goed bij waar ik zelf sta. De bijbel staat centraal, het
draait om Christus en niet om ons, maar wel eigentijds en actueel en met een opgewekte liturgie! Die
overtuiging, dat we wel bij elkaar passen, is gegroeid tussen uw beroepingscommissie/kerkenraad en mij en
heeft geleid tot het beroep, wat ik heb aangenomen. Op zondagmiddag 13 december zal de bevestiging en
intrede zijn. Ik vind het belangrijk, binnen de coronabeperking, dat de gemeente daarbij present kan zijn.
Vandaar dat er maar een beperkte delegatie van onze familie aanwezig zal zijn, alleen onze vier kinderen
zonder aanhang en zonder kleinkinderen en een van mijn broers.
Over het gezin gesproken: vier kinderen en inmiddels tien kleinkinderen. Alleen onze oudste zoon Hubald
woont nog in Heerde met zijn vrouw en vier zoontjes, onze andere kinderen wonen in Maarssen, Oosterbeek
en Groningen. Mijn vrouw Jenny kent een aantal van jullie wel via de muziek. Ze heeft in deze regio veel
koren gedirigeerd en nog! Daarnaast geeft ze drie dagen per week muziekles op een middelbare school in
Elburg.
In goed overleg met de kerkenraad blijven we in Wapenveld wonen. Het is 4,5 kilometer fietsen naar de
kerk, dus dat is goed te doen. Wilt u graag bij mij thuis een afspraak maken, dat kan, u bent van harte
welkom aan de Hondenbergseweg 5-1 in Wapenveld. Ik heb daar een eigen werkkamer, waar ik u in alle
rust kan ontvangen. Wilt u bellen, dat kan ook, 06-21879108. Wilt u mailen, dat kan op
hansvanark@planet.nl
Na de bevestiging op 13 december is het mijn bedoeling u allemaal thuis te bezoeken voor een
kennismakingsgesprek. Ik wilde dat het liefst in rap tempo doen, maar corona speelt ons parten, want het
moet wel voorzichtig en verantwoord. Daarom zal ik (helaas) voorlopig niet meer dan twee adressen per dag
bezoeken. En op veilige afstand van anderhalve meter natuurlijk. U wordt daarvoor gebeld om een afspraak
te maken. Wilt u liever nog even wachten met een bezoek van mijn kant en dan bijvoorbeeld straks in het
voorjaar buiten, dat kan natuurlijk. Wilt u liever in de Verbinding afspreken (meer ruimte) dat kan in goed
overleg ook. Graag wil ik ook uw kinderen in het kennismakingsgesprek ontmoeten, dus het hele gezin.
Mijn werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Daar probeer ik me zoveel mogelijk aan te houden, uitvaarten
uitgezonderd natuurlijk. Maar u mag altijd bellen en in goed overleg kan er ook best een keertje op een
ander moment worden afgesproken. Wilt u bij ziekte of andere pastorale zorgen mij zo snel mogelijk bericht
doen? Dat mag op alle dagen van de week en op alle tijdstippen van de dag. Zo vormen we met elkaar een
mee-levende gemeente.
Uw kerkenraad heeft me gevraagd geen lange stukken te schrijven. Ik heb u nog veel te vertellen, maar daar
is de komende jaren ook nog alle ruimte voor.
Jenny en ik hebben ons inmiddels als lid van uw gemeente aangemeld. Voor nu wens ik u ook namens Jenny
een hele gezegende decembermaand toe. Het valt niet mee met al die beperkingen. Ons niet in ieder geval.
Maar misschien biedt deze maand met veel minder drukte ook wel een kans om ons te concentreren op dat
wat werkelijk van waarde is: hoe God bij ons komt in Zijn zoon Jezus Christus, die niet op anderhalve meter
afstand blijft, maar gelukkig wél heel dichtbij mensen kan en wil zijn.
Hartelijke groeten ds. Hans van Ark

Uitnodiging bevestigings- en intrededienst

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vorchten nodigt u van harte uit voor de
bevestigings- en intrededienst van
Ds. Hans van Ark.
De bevestiging wordt verricht door ds. Wilbert van Iperen.
Deze dienst zal plaats vinden op zondag 13 december om 14:30 uur in de Hervormde kerk
Vorchten Kerkweg 17, 8193 KJ Vorchten
Helaas kunnen we i.v.m. het covid-19 virus geen dienst houden waarvoor we iedereen
kunnen uitnodigen. De aanwezigen in de dienst zijn een aantal genodigde familieleden van
ds. Van Ark, de leden van de beroepingscommissie, een aantal genodigde gemeenteleden, de
burgemeester van Heerde en de kerkenraad. Helaas zijn we gebonden aan maximaal 30
personen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de dienst ook online uit te zenden via YouTube
kanaal PKN Vorchten, en daarnaast is de dienst te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl .
Op deze manier kunnen we toch met velen de bevestigings- en intrede dienst bijwonen.
Een kop koffie drinken met elkaar na afloop is helaas niet mogelijk, maar wat zal het leuk
zijn als we allemaal een kaartje sturen om Hans van Ark en zijn echtgenote Jenny van Ark
welkom te heten in de kerk van Vorchten. Hieronder vindt u het postadres van ds. Hans van
Ark.
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Vorchten.
Contactgegevens H. van Ark:
Hans van Ark
Hondenbergseweg 5-1
8191 KV Wapenveld
Overleden
Op vrijdag 4 december is Jan Daalder Kerkweg 20 A op 79 jarige leeftijd overleden. Ik
moest denken aan de vele jaren dat Jan zich muzikaal inzette tijdens de vakantiebijbelweek.
Kinderen enthousiasmeren om mee te zingen was één van zijn kwaliteiten met daarbij zijn
muzikale inzet op de piano met leuke riedeltjes. Verder heeft hij het kerkorgel bespeeld
tijdens kerkdiensten en de kerst- en paasmiddagen voor de ouderen muzikaal ondersteund.
De afscheiddienst en begrafenis zal woensdagmiddag plaatsvinden in de kerk en op de
begraafplaats in Vorchten.
Wij wensen Ger Daalder, kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe.

Advent
Advent is de tijd om te verwachten,
om verzonken te zijn in gedachten.
Advent is de tijd om stil te staan
bij wat God voor ons heeft gedaan.
Advent is de tijd om ons voor te bereiden op Zijn komst naar deze aarde.
Schatten wij die komst wel in op de juiste waarde?
Advent is de tijd om te gedenken
dat Hij ons Zijn zoon zou schenken.
Advent is de tijd om te denken aan het Licht
dat zich op ons zoekende mensen richt.
Advent is de tijd om bij jezelf te rade te gaan
wat moet ik met de kerst boodschap aan?
Advent is de tijd om te denken, wat doet dat Kindje met mij?
Of vind ik de tijd rond kerst wel gezellig en neem ik er de rest voor lief bij.
Advent is de tijd om te ontdekken wat Gods boodschap met jou doet.
Hopelijk geeft het je hoop en moed.
Advent is de tijd om te danken voor dat Kind
waarin onze mensheid verlossing vindt!
Beatrix Willemsen

Gedachten over de seizoenen
Nu de laatste bladeren van de bomen zijn gevallen en maandag door de tuinploeg bij de
pastorie zijn weggeblazen en alles weer klaar is voor het nieuwe seizoen, zo moest ik denken
aan de periode dat wij afscheid hebben genomen van ds. van den Top en nu starten met ds.
van Ark. Klaar voor een nieuw seizoen waar opnieuw een herder en leraar aan de gemeente
van Vorchten is verbonden. Een nieuwe voorganger die het met zijn gaven en talenten en
onder leiding van de Heilige Geest mag doen. Gesprekken voeren, voorgaan in kerkdiensten,
pastoraat in voor en tegenspoed, maar bovenal Christus bekend maken bij een ieder. In een
tuin moet er van alles gebeuren zodat het mooi en vruchtbaar blijft, zo heeft de gemeente van
Christus leiders nodig die werken in de gemeente zodat het vuur niet dooft maar blijft
branden en gloeien.
Ontvangen
Tijdens huisbezoek ontvangen € 50 voor kerk en diaconie en €10 voor de kerk.

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 2 december. Van alle aangeschreven fondsen/stichtingen bericht gehad.
Naam fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
€ 5.000
Stichting dr. Hendrik Muller Fonds
€ 2.000
Gravin vaan Bylandt stichting
€ 0.000
Dinamo Fonds
€ 3.000
Orgelfonds Mooy
€ 2.500
Meindersma-Sybenga Stichting
€ 1.000
Stichting behoud van het Nederlandse orgel
€ 1.000
Jan Nienhuis vereniging
€ 5.000
Bijdrage Monumentenzorg
Gemeentelid
Gemeentelid

€ 10.000
€ 1.000
€ 150

Bericht van de kerkvoogdij.
Er is nog een gift van € 150,-- voor het orgel binnen gekomen.
Een aantal vrijwilligers heeft het behang in de eet- en woonkamer verwijdert. Onze dank!
Ook zijn inmiddels de schilders en de loodgieter aan de slag in de pastorie.
Hopelijk zijn ze voor 1 januari klaar want het ziet er naar uit dat, per die datum, de pastorie
verhuurd gaat worden.
Ook nu doen we weer een oproep voor vrijwilligers die de woning dan v.t. voren schoon
willen maken.
Henri & Wim.
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
6 dec. Penduka https://www.penduka.com/nl/
13 dec. Kinderen betrekken bij diaconaat
25 dec. Vluchtelingen kinderen Griekenland

Vacaturebank activiteiten
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
23 december
winter

1e maandag van
de maand
1x per twee
weken

AKTIVITEIT/Onderwerp
Catechese 12- 15 jaar Auto`s wassen
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
Stille week
Pasen (Paasmiddag)
Emmauswandeling
Activiteit om naar toe te gaan ‘Simply Jesus’
Hemelvaartsdag (na kerkdienst)
Pinksteren
EO- jongerendag
Openluchtdienst
e
Heggen knippen
1 zaterdag juli
Eind juli
Vrij zijn zomerweek
Spelmiddag
Zangavond
Vakantiebijbelweek
augustus
“Bijbel in het midden”
Startweekend
Sept./okt.
Jeugdkamp
Eaten en Proaten
Ouderenmiddag voor de Kerst
December
Kinderkerstfeest alleen voor de kinderen
16 december
Kerst Singinn
December
Verhuur van kerkgebouw
Week van gebed
Jan.
Aanloop naar ActieKerkblans “De grote startmaaltijd”
Toneelavond mmv toneelgroep de‘Schaapskooi’
Hebt u/ jij nog een suggestie, laat het ons weten!!!

Vrijwilligers ouderen
Hettie Töpfer

Gerben van Werven/Nicolette Schouten

Commissie VBW

Vrijwilligers voor Ouderen
Leiding kindernevendienst

Gebedsgroep
Johan Vorderman

Mannengroep
De mannengroep heeft besloten dat ze dit seizoen de brief van Paulus aan de Romeinen gaan
behandelen. Maandag 7 december is de 2e avond in de Verbinding en start om 20.00 uur.
Wij gebruiken daar onder andere het materiaal van de Navigators. Mannen wees welkom op
de avonden. Lees thuis vast Romeinen 2 door.
De RIVM richtlijnen zullen we in acht nemen.

Auto wassen
Wegens groot succes in het afgelopen jaar biedt de Follow-me groep (12-15 jaar) opnieuw
aan uw auto blinkend schoon te poetsen voor de Kerstdagen. Op woensdag 23 december
kunt u tussen 14.00 en 16.00 met uw auto door de ‘wasstraat’ rijden bij de Verbinding in
Vorchten. Het idee is dat u aan het begin van de wasstraat een kopje koffie/thee met iets
lekkers erbij in de auto aangereikt krijgt. U blijft in de auto met ramen en deuren dicht "
% en
$
#
terwijl u geniet van uw bakje koffie of thee wordt uw auto gewassen. De kosten voor het
wassen bedragen 5 euro per auto, voor wat u eet of drinkt mag u zelf een bijdrage geven. De
opbrengst wordt gebruikt voor een verrassing waar u ongetwijfeld later iets van hoort of
ziet…
We zien u graag, tot dan!
Oppasrooster
December
6 Nicolette - Sarah
13 Gera - Marina B

20 Christien - Thomas
25 Hanneke - Sylvia
27 Karlijn - Laura

Schoonmaakrooster
Week 50 7- 12 dec. de Verbinding Dinie, Marry en Diane
Week 52 21-24 dec. de kerk Hettie, Petra en Gerdien

Koffie drinken na de dienst
In verband met de Coronaregels zal er de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst
zijn.

Agenda
7 dec. 19.00 uur Catechese 12-16 jaar
7 dec. 20.00 uur Mannenavond
13 dec. Catechese 16+ na de kerkdienst
13 dec. 14.30 uur Bevestiging en intrededienst ds. Hans van Ark
14 dec. 19.00 uur Catechese 12-16 jaar
14 dec. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
16 dec. 12.00 uur Kinderkerstfeest
23 dec. Tussen 14.00 en 16.00 uur auto`s wassen bij de Verbinding
Kerkdiensten

TV Team

06-12-2020

09:30

ds. J. Zondag

Dedemsvaart

Germa Smit

13-12-2020

09:30

dr. W. Ouweneel

Houten

Jeroen Töpfer

13-12-2020

14.30

ds. W.van Iperen en
ds. H. van Ark

20-12-2020

09:30

ds. H. van Ark

Wapenveld

25-12-2020

09:30

dhr. H. Borghuis

Deventer

27-12-2020

09:30

ds. J. Woudenberg

Vaassen

03-01-2021

09.30

Mw. G. Plug

Veessen

Bevestigingen
intrededienst
Germa Smit
Avondmaal

Theo vd Berg

Radio 794
06-12-2020

De Brug Wapenveld

ds. K.F. Dwarshuis

09.30u

13-12-2020

Hervormde gemeente Oene

ds. E. Mijnheer

09.30u

20-12-2020

Wendakker

ds. J. Smit

09.30u

25-12-2020

Hervormde gemeente Wapenveld

ds. G.A. Koppelman

09:30u

27-12-2020

Verbindingskerk

ds. R.C. Vervoorn

09:30u

03-01-2021

Hervormde gemeente Vorchten

Mw. G. Plug

09:30u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 6 januari inleveren bij Johan Vorderman E-mail:
j66vor@gmail.com
Voorganger per 13 december 2020:
ds. Hans van Ark Hondenbergseweg 5-1 8191 KV Wapenveld 06-21879108 hansvanark@planet.nl
Kerkrentmeesters:
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW Wapenveld 038 4477930
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR
Heerde
0578-691032
Vacature
Diakenen:
Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
8198KJ
Vorchten
0578 631575
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
8191NW Wapenveld 038 4470061
Bert Draaijer
Wolbertdijk 2a
8191NW Wapenveld 06-24145890
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
Ledenadministratie:
Theo van de Berg IJsseldijk 50a
8193KA
Vorchten 06-12538571
Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401
Girorekening
,,
NL82INGB0001687120
Bankrekening diaconie
NL93RABO0326583025

