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MEDITATIE
Watersnood - herdenkingsjaar
65 jaar geleden … kwam op 1 februari 1953, onverwachter dan mijn geboorte op die datum,
het water als een dief in de nacht.
Donderdag was het een dag van terugzien wat gebeurde, maar vooruitzien hoe het verder
ging en verder zal mogen gaan onder Gods algemene genade.
Nog steeds heel onwezenlijk, die ramp, als je er ook maar even bij stilstaat.
Zó goed dat dat gebeurt! Niet alleen voor de jongere generaties, maar in het bijzonder ook
wel voor hen die door de dood werden overrompeld.
Vaak midden in de nacht, in diepe slaap. Hele gezinnen, vader, moeder, met soms véél
kinderen, ze kwamen donderdag op TV en internet voorbij. Wat een verdriet, wat een ramp,
wat een desillusie! De mens is NIETS!
God is ONTZAGWEKKEND! (Psalm 29 o.a., maar ook Psalm 146 e.a.)
Te langzaam drong dat tot Nederland door. Er heeft zich een natuurramp voltrokken van
ongekende omvang. In Zuidwest-Nederland verdronken 1836 mensen en tienduizenden
dieren, soms van het ene op het andere moment.
In het bijzonder op die plaatsen waar dijken doorbraken ontstonden de meeste gruwelijke
draaikolken die hele huizen en boerderijen met dus soms nog slapende mensen met zich mee
sleurden en de dood introkken. 4500 huizen en gebouwen werden verwoest.
Nieuw Tonge bijvoorbeeld werd heel zwaar getroffen. Vijftig huizen totaal verwoest, 835
beschadigd. “De huizen die aan de dijk stonden stortten in omdat de fundering eronder
wegspoelde.” Volgens Engel Zweerus “een stuk nalatigheid,” in die jaren.
Rondom het Finlandplein staan houten huizen, geschonken na de ramp door Finland.
In het midden een monument uit 1960, waarop een persoon, die worstelt met het water en
een Bijbeltekst: psalm 93 vers 4 ‘Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen
van grote wateren.’
Maar ook uit voormalige koloniale gebieden werd veel steun gegeven!
Daar weet men hoe erg het woeste water kan zijn, en zijn de maatregelen ertegen op te treden
vaak veel beperkter met ook rampzalige gevolgen.
Zweerus: “Er gebeurden toen dingen die nog nooit waren gebeurd. Maar de Heere leidt. We
vertrouwen nu weer op de dijken, maar het water kan, zo hebben we ook in de jaren negentig
gezien, net zo goed van de andere kant komen.”
Een gevolg daarvan is het ‘deltaplan’ der grote rivieren waar wij ook in onze regio nu mee te
maken hebben in de vorm van de hoogwatergeul.
We hebben het al meegemaakt ‘dat ‘onze’ geul recentelijk op ‘scherp’ werd gezet toen er
zoveel water (14 meter boven NAP) ons land vanuit Duitsland binnenkwam.
In de Spuidijk in Oude Tonge, Zeeland, is het massagraf van 305 mensen die bij de ramp om
het leven kwamen. (tik in op Google: Geschiedenis van Oostflakkee)

Het monument maakt grote indruk!
Bij de ingang een bijzonder gedicht om stil van te worden (Bron: Terdege):
‘Het water, door Gods wil geschapen Heeft velen voor Zijn troon geleid. Zo werd Zijn gave
ons ten teken, Hun zij Zijn liefde in eeuwigheid.’
Ja, ‘als een dief in de nacht…’ zo onverwacht, kan ons ons einde overvallen. Is het een ramp
of ongeluk. Een ziekte misschien, volkomen onverwacht.
We hebben echt geen idee en plots, daar is het moment dat God je roept.
Ben je dan bereid Hem te ontmoeten? Het is dan niet en nooit de belangrijkste vraag
waarom, waarom?? God deze dingen doet of laat gebeuren. God is Soeverein.
Hij bepaalt Zelf wat Hij doet, zonder dat Hij Zich aan mensen hoeft te verantwoorden.
Dat is Zijn goede recht. De belangrijkste vraag in jouw en mijn leven is daarom altijd ‘wat
doe je met Gods roepstem? Wat is je antwoord in dit leven, dat God je heeft gegeven?
Gegéven: je verleden, je heden en je toekomst. God gééft het jou en mij. Wij kríjgen het van
Hem. Geen recht, maar een geschenk!
‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw, jouw Here komt.’ (Mat.24:42)
Lijdenstijd
Pasen valt dit jaar vroeg.
Op 18 februari is de eerste lijdenszondag die de 40-dagentijd inluidt.
Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk.
Het is het feest van leven uit de dood.
In de kerk draait het echter niet om de lente en lammetjes, maar om de dood en opstanding
van Jezus Christus.
Wekenlang - de 40dagentijd of lijdenstijd - wordt naar dit centrale feest toegeleefd: de
vastentijd of lijdenstijd.
Mensen bereiden zich voor op de lijdenstijd van Jezus Christus.
Sommigen ontzeggen zich wijn, tussendoortjes of uitgaan, en geven het geld dat zij zo
sparen aan een goed doel.
Voor wie dat samen met anderen wil doen, maakte de Protestantse Kerk de 40dagenkalender.
Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de
40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden,
foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen
om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.
In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en
versobering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee
bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op
www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp
Ook via onderstaande QR-code kun je naar deze pagina voor de app. (vanaf 14 februari)

Onze zieken..
We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden,
thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze.
We wensen u en jou Gods nabijheid en kracht toe en dragen allen op in onze gebeden,
wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. Moge deze
tekst u tot bemoediging en kracht zijn: Psalm 95 (vs.6&7): ‘Treedt toe, laten wij ons
nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want Hij is onze God, en
wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen van Zijn Hand.’
Gedicht ‘De Moerbeitoppen ruischten’
De Moerbeitoppen ruischten
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Op ziel en zin;
‘k voelde in Zijn Vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef Hij zacht.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.
Nicolaas Beets, voor het eerst gepubliceerd
in de bundel ‘Dennenaalden’ (1900)

Hij liet Zijn vrede dalen
Lijdende Kerk: SYRIË - “Het gebed van christenen over de hele wereld geeft de mensen in
Syrië het gevoel dat ze er niet alleen voor staan”, zegt een pastor uit het land. De Syrische
christenen voelen zich bemoedigd en zien dat de Here God gebeden beantwoordt.
www.opendoors.nl
Tenslotte
Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van 'zo de Here wil en wij leven en de
mens wikt, maar God beschikt.' (Spr.16:9) We wensen u en jou een gezegende lijdenstijd
toe. Van hieruit, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, een
hartelijke groet, ds. G.J. van den Top
Van de kerkenraad
Actie kerkbalans
Het toegezegde bedrag is € 17.230.00 waarvoor hartelijk dank.

De kerkenraad verzorgd de berichten in de Veluwse Kerkbode die ook door een aantal
gemeente leden wordt gelezen. Een aantal berichten zullen wij ook in het Vorchter
kerkblad vermelden zodat iedereen op de hoogte is.
Blijdschap en Verdriet
Ons medeleven gaat uit naar de familie Draaijer aan de Wolbertsdijk 2 in Wapenveld. De
moeder van Attie, Marie Eikelboom is op 87 jarige leeftijd overleden.
In de afscheidsdienst die vrijdag 12 januari werd gehouden in de gereformeerde kerk de Brug in Wapenveld
stonden de woorden van Hebreen 11 vers 13-16 centraal. Vooral de woorden dat onze stad geen blijvende
stad is maar dat wij uitkijken naar de stad die komt, nu nog de stad in de hemel maar als Jezus terugkomt
hier op aarde. Aansluitend volgt het vers daaropvolgend dat wij God mogen offeren met lofprijzing. In de
dienst werd het ook in praktijk gebracht door het lied ‘Grote God wij loven U’ te zingen.

Attie, Johannes, Marlies, Johan ,Bert en Berend(de man van Marie) wij wensen jullie sterkte
en Gods nabijheid toe.
Vanuit de Kerkenraad:
Aan alle gemeenteleden! Onderstaande hebben we de zittingstermijnen van de ambtsdragers
weergegeven. Zoals jullie kunnen zien,hebben een aantal kerkenraadsleden de
mogelijkheid,om af te treden ,of zich opnieuw verkiesbaar te stellen!

Wij als Kerkenraad zijn zeer verheugd en van harte BLIJ , dat Johan Vorderman ,Henri
Bredenhoff en Jeroen Töpfer zich verkiesbaar hebben gesteld.
VACATURES 2018 AMBTSDRAGERS:
Ouderlingen:(3 ambten)
 Ouderlingen 2x aktief 1x vakant
huidige verdeling (1x Pastoraat) (1x Scriba)
Diaconie:(3 ambten)
 Diakenen 2x aktief 1x vakant

Namen van kandidaten zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers kunnen constant en
altijd worden ingediend bij één van de kerkenraadsleden. spontane aanmeldingen zijn ook
van harte welkom.!
De Kerkenraad zoals deze in Vorchten is samengesteld, bestaat uit 3 Ouderlingen /3
kerkrentmeester en 3 Diakenen
Dit betekend dus dat volgens bovenstaande er 1 Ouderling en 1 Diaken bij moet komen, om
het bestuur voltallig te krijgen.
Ook willen wij erop wijzen dat onze Predikant minder werkuren in onze gemeente voor
pastorale bezoeken heeft, daar hij vanaf vorig jaar september 10 uren extra pastorale
ondersteuning biedt, bij de Herv. gemeente van Elburg.
De kerkenraad wil graag dat het bezoekwerk wel wordt opgepakt ,en vraagt daarom met
klem, of er zich broeders en zusters willen aanmelden ,voor een taak in onze gemeente.
Dit kan als Ambtsdrager, maar ook als bezoekbroeder en of bezoekzuster.
Wanneer u of jij iemand willen aanbevelen ,of wellicht zelf de handschoen willen oppakken,
dan kunnen jullie dit kenbaar maken aan één van de kerkenraadsleden.
Bij voorkeur graag een briefje in de bus bij
Kerkweg 32 te Vorchten of e-mail naar herman.colijn@kerkvorchten.nl
Uiterlijk voor 20 februari inleveren.
Websitebeheer:
Een goede website is belangrijk als je mensen juist wil informeren,ook is dit in de digitale
wereld belangrijk voor diverse zaken. Dit kan natuurlijk alleen als de info die er wordt
opgeplaatst op een goede manier wordt beheert,en dat wordt voorkomen dat dit een
rommeltje wordt.
Johan Draaijer uit Wapenveld is onze webbeheerder, en wij zijn hem daar zeer erkentelijk
voor. Johan gaf onlangs aan dat het wellicht verstandig is,om voor een back-up te zorgen.
Gijs Remmers uit Wapenveld heeft aangegeven dit te willen zijn.
Mannen! We zijn hier als Kerkenraad,maar natuurlijk ook als gemeente erg dankbaar voor
dat deze taak door jullie wordt uitgevoerd.
Kerkblaadje:
Kerkblaadje is ook digitaal beschikbaar op www.kerkvorchten.nl Wanneer u niet in het bezit
bent van een computer, vraagt u dan even aan uw familie of vrienden om deze te printen.
Ook zijn er papieren exemplaren elke zondagmorgen beschikbaar in de Kerk.
Elke zondag welkom…
Zondag 28 januari sprak ds. Brandsen over het gedeelte uit Johannnes 3 waarbij Jezus een
gesprek heeft met Nicodemus. God houdt van je en daarvoor had hij Jezus over.
De bekende tekst Joh. 3 vers 16 mag u als lezer heel persoonlijk nemen. Want God had de
wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven , opdat ………….die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (op de stippellijn mag je je eigen naam invullen).
Stel je open voor God, waag het met de Heilige Geest, geef je over. Je hebt Jezus nodig om
opnieuw geboren te worden maar je hebt daarbij wel een eigen keus om het aan te nemen.
Mozes hield de slang omhoog in de woestijn om de mensen te redden, sinds Jezus dood
mogen we kijken naar het kruis. Kijk omhoog, wat een genade.

Zondag 4 febr.zal onze eigen voorganger ds. v/d Top voorgaan. Het is de 1e zondag van de
dus is er na de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Verbinding.
Ontvangen gift
Tijdens het wegbrengen van het kerkblaadje € 10,-- ontvangen.

Kerk en School
Op zondagmorgen 11 februari om half 10 heten we de kinderen en ouders van De IJsselvallei
van harte welkom bij ons in de kerkdienst in Vorchten. De dienst zal in het teken staan van
het thema ‘Bouwers gezocht!’ en kinderen van De IJsselvallei zullen in deze dienst ook hun
‘steentje bijdragen’ door tijdens de verschillende onderdelen van de dienst een taak op zich
te nemen. In de week ervoor hebben de kinderen gewerkt over dit thema. We kijken uit naar
de dienst!
De Verbinding Vorchten
De Verbinding is open op zondagmiddag
van 13.30 uur - 16.00 uur
voor gezellig even een kopje koffie/ thee enz.
een spel doen, sjoelen, rumicubben
zomaar even een praatje of gezellig samen zijn
4 febr. Zwier Hottinga
11 febr. Willemien v.d.Weg
18 febr. Maaike v.d. Veen
25 febr. John v.d.Assem
4 maart Ina v.d. Berg
Alpha weekend
Het eerste weekend van januari mochten we met 12 deelnemers nadenken over het
onderwerp de Heilige Geest. We kwamen erachter dat er in de geloofsbelijdenis wel heel
summier over wordt gesproken, ‘Ik geloof in de Heilige Geest’is het enige.
Vrijdagavond hebben we gekeken wie de Heilige Geest is in het oude testament en in het
nieuwe testament. Maar ook dat Jezus zegt in Johannes 14: 16 dat er een ander in zijn plaats
komt één van de zelfde soort, de Heilige geest (Trooster).
Op zaterdag stond centraal wie de Heilige Geest doet en hoe je er mee kan worden vervuld.
Het thema dat spreker Jan van de Zee aanhaalde was:”Geniet en drink mateloos!”. Dit naar
aanleiding van Johannes 7 vers 37 waar Jezus zegt: “Laat wie dorst heeft bij mij komen en
drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”.
Als voorbeeld was er een bak met water waarin stenen lagen, telkens als er een steen bij uit
werd gehaald kreeg de Heilige Geest meer ruimte (het water was een beeld van de Heilige
Geest), de stenen staan voor de 5 Z`s (zonden, zorgen, zekerheden, zweren en een eigen

steen). Er kan zoveel in de weg staan om ons volledig te vullen met de Heilige Geest, zodat
ze eerst moeten worden opgeruimd (stenen uit het water) om vol van Gods Geest te worden.
Zondag ochtend heeft Marina het onderwerp ‘Hoe nu verder’ behandeld.
We kijken terug op een goed weekend met goede gesprekken, met lachen, met huilen, waar
de Heilige Geest aan het werk is gebeuren bijzondere dingen.
Het was een goed weekend op de locatie van Don Bosco bij Apeldoorn
Namens het Alpha team,
Johan Vorderman

Hervormde kerk Vorchten ‘online’
Vanaf januari zijn de kerkdiensten van Vorchten rechtstreeks te beluisteren via het internet.
Via de website www.kerkdienstgemist.nl<http://www.kerkdienstgemist.nl> kunt u Vorchten
opzoeken en de dienst ‘live’ meeluisteren of evt. op een later tijdstip beluisteren. Tot één jaar
terug blijven de diensten op de website staan. Binnenkort zal ook op onze eigen website
www.kerkvorchten.nl<http://www.kerkvorchten.nl>
een link worden aangemaakt voor het beluisteren van de dienst.
Namens de kerkenraad,
Jeroen Töpfer
Diaconiecollecten
11 febr. 40-dagentijdcollecte: Syrië
18 febr. Pan de Vida
Kinderoppas
FEBRUARI
4 Gerdien - Frank
11 Henriet- Flora
18 Gera - Marina Bredenhoff

25 Driesje - Karel
MAART
4 Hanneke - Elise

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.
4 feb. Fam. H. Schouten en fam. J. Wonink
4 mrt. Theo van de Berg/ Ciska Bos en fam. A.M. Hottinga
1 april Fam. J.J. Ordelman en fam. W. vd Vosse
6 mei Chris van Werven/ Yvonne Verbeek en fam. J. Topfer

Diensten Vorchten
4 febr. 9.30 uur

ds. G.J. v.d. Top

11 febr. 9.30 uur

Dhr. J. Kroon

Barneveld

18 febr. 9.30 uur

dhr. G. Timmer

Heerde

25 febr. 9.30 uur

ds. H.J. van Maanen

IJsselmuiden

ds. J. de Goei

Amersfoort

4 mrt. 9.30 uur

Kerk en school

Agenda
5 febr. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Catechisatie 16+
20.00 uur Mannenavond in de Verbinding
8 febr . 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
12 febr. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
19 febr. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Catechisatie 16+
21 febr. 20.00 uur kerkenraadsvergadering
22 febr. 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
26 febr. 19.00 uur Catechisatie 12-16

Uitzendingen Radio 794 - 2018
Datum

Kerk

Voorganger

04 febr.

Herv. Gem. Vorchten

Ds. G.J. v/d Top

11 febr.

Vrijz. Geloofsgemeenschap

Mevr. I. Adriaansz

18 febr.

Ger. Kerk Vrijgemaakt Heerde

Ds. J.R. Cramer

9.30 uur

25 febr.

Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe

Ds. R,C. Vervoorn

9.30 uur

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 1 maart inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl
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

Aanvang
9.30 uur
10.00 uur

