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MEDITATIE

‘Legt tuinen aan..’
Ons land is een open samenleving.
Iemand uit Hongarije in Nederland op bezoek zei eens tegen mij: “Het verbaast
mij zo dat je bij een wandeling door de straat zo maar bij de mensen naar binnen
kunt kijken en kunt zien wat ze aan het doen zijn.., dat kennen we in Hongarije
veel minder!”
We zijn in Nederland veel opener dan we zelf blijkbaar beseffen.
Ook onze tuinen zijn open perceeltjes waar je bij wijze van spreken alleen maar
over een klein schattig hekje hoeft te stappen en je bent binnen.
Ook in de stad kan een woning zo hoog niet zijn gebouwd of er ligt wel een knus
tuintje achter, waar je gezelligheid vindt en van tijd tot tijd een heerlijke vrucht
of groente om die dag als gezond en heerlijk voedsel van te mogen genieten!
En weet je wat nu zo frappant is in ons Schriftgedeelte?
De HERE God verbindt die tuinen en steden met elkaar.
Begint overigens de Bijbel in Genesis niet met een prachtige tuin, waarin mensen
de opdracht krijgen naar hartelust te leven tot eer van God en zich
vermenigvuldigen?
En eindigt Gods Woord niet met een hemelse Stad en een hemels paradijs waar
eeuwig vrede heersen zal?
De stad met eeuwige fundamenten, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester
is en waar Abraham zijn leven lang al naar uitzag? (Heb.11:10)
En midden in die heilsgeschiedenis van onze hemelse Schepper en Vader,
midden tussen de Hof van Eden en dat hemelse Jeruzalem horen we hier met
andere woorden opnieuw die boodschap uit Genenis “Bouwt huizen en woont
daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan, neemt vrouwen en verwekt
zonen en dochters…, zoekt de vrede voor de stad, …, want in haar vrede zal uw
vrede gelegen zijn.” (Jer.29:5-7; Gen.1:26-31)
“De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal (immers) uw harten en uw
gedachten behoeden in Christus Jezus..”
Want dat hadden we nog niet gezegd.
De vrede werd door de zondeval wreed verstoord.
En alleen de Vredevorst bij uitstek heeft daar weer verandering in gebracht, door
Zijn lijden en Zijn sterven en Zijn opstanding..

“Want Hij is onze vrede. … In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op
tot een tempel, heilig in de Here. In Wie ook gij mede gebouwd wordt tot een
woonstede van God in de Geest.” (Efe.2:14-22)
“Of weet gij niet,” zegt Paulus, “dat uw lichaam een tempel is van de Heilige
Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf
zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam.”
(1Kor.6:19-20)
Duur gekocht en betaald heeft Hij ons door Zijn lijden en sterven voor onze
zonden.
Zó lief had God de wereld, dat Hij haar wilde redden dóór Zijn eigen Zoon, Zijn
Énige. (Joh.3:16)
En door God in Christus liefgehad, opgewekt en levend gemaakt, heeft Hij ons in
Christus Jezus geschapen en voorbereid om goede werken te doen, opdat we
daarin zouden wandelen.
Opdat we daarvoor zouden leven uit dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft
gedaan! (Efe.2:1-10)
En de wijk waarin je woont of het dorp, de weg waaraan je woont, het is niet
anders dan de tuin van God.
Want in Zijn Schepping krijgt ieder een perceeltje, ook jij, ook u.
Een multicultureel tuintje in stad of dorp of een boeren erf op het platteland met
grote tuin.
Hoe je tuintje er ook uit ziet, ga er maar mee aan het werk.
Wacht niet, met eerbied gezegd op het moment dat de Here God je op een dag
eens nuttig maakt in jouw ogen.
Als je eens ergens ingezet wordt in een project dat hoge ogen gooit.
Ook de kleine dingen tellen evenveel.
Nú al ben je op de plaats waar God je wil hebben, alleen zag je het misschien nog
niet.
De wijk, het dorp, de weg waaraan je woont, het is Gods tuintje, Gods geschenk
voor jouw.
Je kunt er zo mee aan het werk.
Je kunt er zo ín aan het werk.
Sta open voor de ander, ze mogen toch wel wat naar binnen kijken?
Gods tuintje wacht op jouw / uw zorg!!
Schriftlezingen: Jeremia 29 vers 4-10 en Filippenzen 4 vers 4-7
Onze zieken en zorgen..
Een kaartje is altijd leuk!
Ik zie ook dat er regelmatig kaartjes gestuurd worden en dat de mensen dat ook
heel fijn vinden.
Ze hangen ook in het zicht!

‘Ik wordt niet vergeten!’
Blijft u, blijf jij dat doen?
Kaarten sturen?
Het doet heel veel goed!
En.. zo verliezen we elkaar ook niet uit het oog!
We denken aan u of jou die ziek bent, of thuis of in een zorgcentrum verzorgt
moet worden.
Veel geduld, sterkte en beterschap!
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.
.. Wij denken aan u allen, maar in het bijzonder ook aan u en jou die hier niet met
name genoemd wordt of liever niet genoemd wilt worden en wensen u Gods
nabijheid en kracht toe en dragen u allen op in onze gebeden, wetend dat we in
Gods Hand altijd veilig zijn, wat onze levenssituatie ook is.
Gebed in nood: Psalm 31 vers 1-6 en 15-16a
Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,
Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig.
Bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed,
Wees voor mij een sterke rots,
Een burcht om mij te behouden.
Want U bent mij rots en mijn burcht!
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes,
Omwille van Uw naam.
Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden,
Want U bent mijn kracht.
In Uw hand beveel ik mij geest.
U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God!
Ik vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in Uw hand.
Gedicht: Mijn tijden zijn in Uw Hand!
Al lijkt de toekomst nog zo zwaar
Ik hou het Godd’lijk Woord voor waar:
“Mijn tijden zijn in Uwe Hand” –
alleen in dat woord houd ik stand.

Al zie ik zelf geen uitkomst meer,
Zodat ik levenskracht ontbeer;
Toch blijf ik op Uw bijstand bouwen,
Me aan Uw leiding toevertrouwen.
O HEER’, Die alle dingen weet,
Die in Uw zorg geen mus vergeet;
Sterk mij met Goddelijke kracht,
Blijf mij nabij in ’s levensnacht!
NN
Op de bres voor vervolgde christenen…
Deze keer in het bijzonder voor de familie Israël!
Trek met ons ten strijde in gebed.
Onze geliefde familie Israël uit Pakistan bestaat uit een vader, moeder, en twee
zoons van 15 en 21. Ze hadden nog een zusje van 8, maar zij is in Pakistan
vermoord. Net als hun oom. Ze werden dusdanig vervolgd om hun geloof, dat
vluchten de enige optie was. Vorig jaar kwam het gezin daarom via Polen naar
Nederland en zijn ze vanuit het AZC in Epe terecht gekomen.
Staatssecretaris Mark Harbers heeft het gezin (vader, moeder en twee zoons)
afgelopen maandag om 10.00 op het vliegtuig richting Polen gezet. Hij doet dat
op basis van de zogenaamde Dublin Claim. Dat wil zeggen dat asielzoekers terug
moeten naar het land waar ze voor het eerst voet op Europese bodem zetten. In
hun geval is dat Polen. De steungroep is bang dat ze van daar terug moeten naar
Pakistan, waar hen mogelijk hetzelfde lot wacht als hun achtjarige zusje en oom.
De vraag is om te bidden voor dit gezin.
Bedankt namens de familie en vrienden, Henk van den Berg uit Epe
Tenslotte
Alle activiteiten evenals het hele leven staat vanzelfsprekend in het teken van
‘Deo Volente’. Een gezegende lijdenstijd toegewenst op weg naar het Paasfeest.
Namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine vanuit de
pastorie een hartelijke groet, ds. G.J. van den Top

Hieronder bijdragen die ook in de Veluwse kerkbode werden vermeld (met
aanvulling).
Winter/voorjaar
Vorige week hebben we dan toch nog winter gehad in Nederland, en wat voor
één. Het begon langzaam te vriezen en de wind begon rustig. Elke dag werd de
vorst strenger en nam de wind toe met als hoogte punt 10 graden vorst met een
windkracht 6/7. Iedereen was alert dat de radiatoren van de verwarming open
stonden en dat waterleidingen niet konden bevriezen. Maar toen het afgelopen
zondag echt begon te dooien bij een temperatuur van plus 10 graden werd
zichtbaar waar de maatregelen tegen de vorst niet voldoende waren geweest en
het water kwam op de verkeerde plek uit de leidingen.
Hoe is het in je geestelijk leven? Neem je voldoende maatregelen zodat je geen
schade oploopt?
Jezus zegt in Johannes 15 vanaf vers 9 “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader
mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn
geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en
in zijn liefde blijf. En dan zegt Jezus er nog iets achter aan zodat er geen schade
ontstaat, hij wil ons vreugde geven.
Verdriet- blijdschap
Op de leeftijd van 83 jaar is overleden dhr. Jaap Roos wonend in Heerde. Onze
gedachten gaan uit naar de zijn vrouw en kinderen waarbij Herbert en Gera van
Werven en Harry en Marina de Velde die bij onze gemeente horen. Verder
denken we aan de kleinkinderen.
Woensdag 14 febr. heeft de rouwdienst en begrafenis plaatsgevonden.
Tijdens de dienst werd onder andere stilgestaan bij de woorden “Ik ben het
eigendom van Christus”die Jaap niet zolang voor het overlijden zei,woorden uit
de catechismus vraag 1. Ook de woorden van de voorganger die zei:”help ons te
begrijpen wat Jaap Roos begreep” bleven bij mij hangen.
Verder werd er stilgestaan bij het gedeelte uit Johannes 14 vers 1-6 wat gaat over
het huis van de Vader met de vele woningen.

Op de leeftijd van 94 jaar is overleden mw. Mergje Barneveld- Dijkslag wonende
in Wapenveld. Wij denken aan de familie Wonink: Driesje, Tonnie en Gert Jan
en de kinderen en kleinkinderen (en achterkleinkinderen) hebben i.v.m. het
overlijden van hun moeder en schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Dinsdag 27 febr. was de afscheiddienst waarbij werd stilgestaan bij de woorden
uit Matteüs 11 vers 28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en
ik zal u rust geven. Jezus heeft te doen met mensen in nood, die het niet alleen
kunnen, die onder de last bezwijken. Jezus zegt kom maar naar mij toe.
Ik wens jullie die rust toe, die bij Jezus is te halen en dan mag je zingen van Gods
goedheid, net als in de afscheiddienst met het lied: Ik zal eeuwig zingen van
Gods goedertierenheid.
Onze gedachten gaan ook uit naar Teunis Jan van Lohuizen, die een medische
ingreep moest ondergaan nabij zijn oog. 7 Maart kreeg Teunis Jan het positieve
bericht dat het onderzochte weefsel goed was.
Herman Colijn heeft een nekhernia en is thuis met zware pijnstillers. In de week
van 5 maart heeft hij verder onderzoek in het ziekenhuis.
Een vlog
Samen met mijn vrouw Diane mocht ik samen met een groep van 50 personen
van uit het hele land een 10 daagse reis door Israël maken waarbij wij in de
voetsporen van Jezus mochten lopen. Drijven in de Dode zee (wat was het
extreem zout water) bij een temperatuur van 26 graden . Een dienst op de Berg
der zaligsprekingen, varen op het meer van Tiberias waar we samen zongen op
de boot. Maar ook aan de voet van het meer een moment waar we met z`n tweeën
de bergrede hebben gelezen (Mat. 5-6-7) en we samen mochten bidden.
In de sneeuw gestaan op de berg Hermon in het noorden van Israël. Een
indrukwekkend bezoek aan Yad Vashem , het herdenkingscentrum dat gewijd is
aan de Holocaust. Bezoek aan Jeruzalem, naar de Olijfberg en het meemaken van
de Shabbat bij de Klaagmuur………….
Ook de momenten waar de bijbel openging en Wim Hoddenbagh mocht spreken
over wat er op de verschillende plaatsen heeft afgespeeld met daarbij God
aanbidden met de liederen die we zongen onder leiding van de gitarist van de
band LEV.
Tijdens de reis naar Israël werden de dagelijkse overdenkingen op onderandere
de plaatsen waar Jezus is geweest door Wim Hoddenbagh (werkzaam bij Royal
Mission) gedaan. Naar aanleiding van de gesprekken die ik had met de mede
reisgenoten heb ik geprobeerd ons kleine dorpje Vorchten bekend te maken.
In een vlog heeft hij het onderstaande geschreven wat ik graag met u als lezer
deel:

IN VORCHTEN STAAT EEN KERK

Vorchten is een klein dorpje in Gelderland. Het is zo klein, dat fietsende toeristen
het groepje huizen achter de IJsseldijk nauwelijks opmerken. Het dorp kent 192
inwoners. Een veerpontje brengt hen naar de andere kant van de rivier. Er is geen
winkel, geen huisartsenpost en ook geen school.
Maar – er is een kerk.
Fier in het midden van het groepje huizen staat een beukige dorpskerk, gebouwd
op een hoge terp. Het oudste gedeelte van het kerkje stamt van vóór het jaar 900
en is van tufsteen gemaakt. Tufsteen, prachtig woord. Een meer dan elfhonderd
jaren oude, nog bestaande en functionerende kerk.
Zo oud als de kerk is, zo springlevend is het geloof. Er is een Alpha-cursus. Op
zondagmiddag wordt er koffie geschonken in De Verbinding. Tussen 13.3016.00 uur is de kerk open voor een spelletje – sjoelen, Rummikuppen – of
zomaar even een praatje. Er is een doordeweekse mannengroep, een
vrouwenontmoeting (Zus en Zo ), catechisatie voor 12-16 en 16+, een
gebedsgroep, zendingswerk en een schoonmaakrooster……..
Toen ik vorige week een Vorchtenaar over zijn kerk hoorde vertellen, merkte ik
dat zijn enthousiasme me raakte. Want Nederland staat vol met oude, nog
bestaande kerkjes. En waar God zijn kerk bouwt, daar is leven. Toeristen rijden
er misschien aan voorbij, maar God geniet van de koffie, van de spelletjes, van
de wekelijkse schoonmaak.
Gods aanwezigheid
Zolang de kerk bestaat is elke zondag Wonderlijke Zondag. Want Gods
aanwezigheid kent vele vormen. Hier staat een vrouw op uit haar rolstoel, daar
verrijst een kerk uit de apathie die haar eeuwenlang verlamde. In het ene dorp
krijgt een slechtziend meisje van de opticien een bril op maat, in het andere gaan
de ogen van een ouderling voor het eerst open voor het wonder van het kruis.

Een drummer wordt geraakt door de liefde van de Vader, een dominee ervaart de
kracht van de Geest. Ze kennen elkaar niet, maar allebei zijn ze een week van
slag. Geest van God, kom en maak van elke dag maar een Wonderlijke Dag! De
dokter die zachtjes bidt voordat hij naar de operatietafel loopt, de bakker die
spreekt over Jezus, de lerares die de cynische grap van de directeur beantwoordt
met een glimlach, de moeder die in de zon een tijdschrift leest.
Waar Christus is, daar is zijn kerk. Daar is Hij aan het werk. En waar Hij werkt,
daar veranderen levens. Gods kerk heeft de toekomst, dat heeft het verleden
uitgewezen. Hij bouwt zijn kerk.
Desnoods met tufsteen.
Bij Royal Mission dromen we van een krachtige herleving van de kerk van
Nederland. Alles wat we doen is erop gericht om verwachting, verlangen, leven
en kracht van God te zien ontstaan – in dorpen en steden, in de samenleving en
in de kerk. We zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen en
anderen te trainen hetzelfde te doen.
Johan Vorderman

Van de kerkenraad
Stille week in Vorchten

De zeven wonderen.
God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden, die de onzinnige
boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven.' (1
Corinthiërs 1:21) Wat speelde zich af rondom de kruisiging van Jezus van
Nazareth, de Zoon van God? Begrepen zij, die persoonlijk betrokken waren bij
de kruisiging van Jezus, wat er precies gebeurde en waarom Hij stierf? Wisten zij
dat de loop van de geschiedenis in enkele uren een volkomen andere wending
zou nemen? Door naar deze mannen en vrouwen te kijken, die er met hun neus
boven op stonden, worden ook wij geconfronteerd met de vraag: Begrijpen
wijzelf de betekenis van het wonder wel zo goed? U wordt u op indrukwekkende
wijze meegevoerd naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide,
waardoor de zeven wonderen van het kruis in uw leven kunnen plaatsvinden.
Elke avond wordt een filmpje vertoond met daarop één van de momenten dat
Jezus bloed vloeide. Daarna wordt er een filmuitleg van Wilkin van de Kamp
vertoont welke is opgenomen op de plaatsen in Jeruzalem waar de gebeurtenis
heeft plaatsgevonden, zodat het wonder van het kruis zo dichtbij komt, dat u vol
verwondering gaat ontdekken dat de zeven wonderen van het kruis samen één
wonderlijk geschenk vormen van God de Vader voor al zijn kinderen hier op
aarde.
In Vorchten willen we 7 avonden (25 t/m 31 maart)stilstaan bij de 7 momenten
dat Jezus bloed vloeide in de laatste 18 uur van zijn leven.
Zondagavond 25 maart starten we om 19.00 uur in de Verbinding, Kerkweg 19a
in Vorchten (naast de kerk)en de avond duurt zo`n 45 minuten . De avonden zijn
gratis toegankelijk en iedereen is welkom.

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:
11 Maart Ina v.d.Berg
18 Maart Ina v,d. berg
25 Maart John v.d.Assem
1 April Zwier Hottinga
van harte welkom
Diaconiecollecten
11 maart Voorjaarszendingsweek Papoea
18 maart Trans World Radio
Kinderoppas
11 maart Tonnie W. en Marina
Bredenhoff
18 maart Marina en Elise

25 maart Christiene en Anne Rietberg
1 april Karlijn en Germa
8 april Jennie en Rien

Schoonmaakrooster
Week 12, 19-24 maart de Kerk
Gera, Lieneke, Ina, Marina
Week 14, 3-7 april de Verbinding
Dinie, Marry,Diane
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

Diensten Vorchten
11-03-2018
14-03-2018
18-03-2018
25-03-2018
30-03-2018
01-04-2018
08-04-2018

09:30 ds. G.J. v.d. Top
19:30 R.W. Baas
ds. W.G.
09:30 Sonnenberg
ds. E.S. Klein
09:30 Kranenburg
19:30 ds. J. Esbach
09:30 ds. G.J. v.d. Top
09:30 ds. A.Stijf

Voorthuizen Biddag
Veessen
Epe
Amersfoort

Avondmaal
Pasen

Ede

Agenda
8 mrt . 9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
12 mrt. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde
19 mrt. 19.00 uur Catechisatie 12-16
20.00 uur Catechisatie 16+
21 febr. 20.00 uur kerkenraadsvergadering
22 mrt.
9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
25 t/m 31 mrt. 19.00 tot 19.45 Stille week Wonder van het kruis avonden.
27 mrt.
14.30 Gemeente Paasviering
5 apr.
9.15 uur Zus en Zo vrouwenochtend
9 apr. 20.00 uur Mannenavond in de Verbinding
Uitzendingen Radio 794 - 2018
Datum
Kerk

Voorganger

Aanvang

11-03-2018

Sionskerk Epe

ds. T.E. Van Spanje

09.30u

14-03-2018

Chr. Geref. Kerk Heerde

ds. H.M. Mulder

19.30u

18-03-2018

Hervormde gemeente Heerde

ds. G.J. Röben

09.30u

25-03-2018

Vrij evangelische gemeente

ds. J.M. Weststrate

10.00u

01-04-2018

Gereformeerde kerk Heerde

ds. H. Diermanse

09.30u

08-04-2018

Hervomde gemeente Veessen

ds. W.G. Sonnenberg

09.30u
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