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MEDITATIE
EEN – TWEE – DRIE... verbonden om te vieren!
Een koord uit drie strengen is niet snel stuk te trekken..(12)
Alleen is ook maar alleen.
Twee is beter!
Maar met de HERE God erbij ben je als mens pas echt compleet.
Christus Jezus staat ons terzijde om ons door Zijn Woord en Geest te begeleiden
in het seizoen dat voor ons ligt.
De liefde waarmee Christus Zijn Gemeente liefheeft is de standaard.
Die liefde gaat nooit voorbij.
Zij reikt zelfs over de dood in de eeuwigheid met God Drieenig.
Daarom roept de Heere Jezus Zijn discipelen met klem op om vooral IN Hem te
blijven!
Net zo inning zoals een rank verbonden met zijn wijnstok.
Net zoals een takje verbonden met de stam.
Want ALLEEN wie MET Hém verbonden blijft, gemeente, DIE draagt veel
vrucht! (vs.4)
Dat geldt voor de discipelen!
Dat geldt voor IEDER die in het geloof met Hem verbonden is!
Wat een zekerheid geeft de HERE God je hierin mee!
Die liefde verbindt ons met elkaar en met Christus Jezus, Die Zelf het Hoofd is
van Zijn Gemeente, de Hoeksteen!
En dat mogen we elke week weer vieren.
In kerk, gezin en samenleving.
Het is van levensbelang dat ook echt te doen in liefde tot God en tot elkaar.
Een christenleven is, als het goed is, een ‘vierend’ leven voor Gods aangezicht.
Tot eer van Hem en tot zegen voor de naaste.
Zolang God het ons geeft.
Samen met de wereldwijde Kerk van Christus.
Daartoe zijn we als christenen in Christus met elkaar verbonden.
Met Hem en met elkaar.
Verbonden om te vieren…

Wij, in dit deel van zijn Wijngaard, met Hem verbonden, als ranken in de
wijnstok..
En in de liefde van Christus met elkaar verbonden mogen we, in Zijn kracht en
afhankelijkheid, ook het komende seizoen weer bouwen aan Zijn geestelijk huis.
Jullie talenten zijn nodig, gemeente.
De apostel Petrus verwoordt het zo: “Voeg u bij Hem, de Levende Steen, …, en
laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk
huis!”
Ja, laat dat van ons allen uit mogen gaan, in gezin, kerk en samenleving!!
En in Zijn Kracht kan dat ook.
Onder Zijn Zegen gaat dat ook.
En dan tenslotte nog een derde gedachte van dat drievoudig snoer!
Jezus Zelf is MET de Vader en de Heilige Geest DRIEENIG!!
God de Vader, die ons geschapen heeft,
God de Zoon die ons met Hem verzoent.
En God de Heilige Geest die ons van dat geloof overtuigt!
Drieenig! En Jezus Zelf vormt met de Vader en de Heilige Geest, a.h.w. een
koord met drie strengen. Onverwoestbaar sterk!
Onoverwinnelijk, almachtig, eeuwig – Heer van de hemelse machten! (Jes.53:56) Hoofd van Zijn Kerk
En als Gemeente van Christus, mag je onder de zegen van die Drieenige God met
vertrouwen het nieuwe seizoen weer in gaan.
Niet meer EEN, niet meer TWEE, maar DRIE!!
‘Want een koord uit drie strengen gevlochten, is niet snel stuk te trekken.’
(Prediker 4 vers 12)
Gedicht ‘Morgen’
Morgen - is voor ons verborgen.
Morgen – dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen een,
kan ook maar een dag of uur.
blikken in Gods raadsbestuur.
Morgen – is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal.

Morgen – is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
met Gods weelden overlaän?
Zullen wij over Gods hoogten
Of ook door Zijn diepten gaan?
Morgen – is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij, Die ’t heelal omspant
houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand.
N.N.

Lijdende Kerk: Pakistan: Huis christelijke familie in brand gestoken
‘Als je binnen drie dagen je huis niet uit bent, vermoorden we jullie allemaal’,
zeiden islamitische buren tegen Bashir Masih (72). Een dag later trapten ze met
nog tien andere mannen de voordeur van zijn huis in. Eenmaal binnen begonnen
de mannen Bashirs schoondochters en hun kinderen te slaan.
Bashir: “Toen mijn zonen probeerden hen tegen te houden, sloegen ze hen ook
met de punten van hun geweren en stokken. Ook pakten ze geld en gouden
sieraden. Daarna staken ze al onze huisraad in brand. Om onszelf in veiligheid te
brengen, renden we ons huis uit. Toen we op een afstandje achterom keken,
zagen we de rook en het vuur hoog oprijzen.”
Bashir, zijn vrouw, hun zonen, schoondochters en elf kleinkinderen wonen nu in
een tent op straat. Zijn oudste zoon ligt in het ziekenhuis en Bashirs vrouw heeft
haar vinger gebroken. “De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt, maar er
zijn geen verdere stappen ondernomen. Wel zeggen ze dat we niet terug naar huis
mogen voordat zij toestemming geven”, zegt Bashir. Bashirs familie is de enige
christelijke familie in de omgeving. Ze werden een half jaar geleden ook al
aangevallen door hun buren.
Gebedspunten:
• Bid voor troost en bescherming voor Bashir en de andere familieleden om
deze heftige gebeurtenis te verwerken.
• Bid dat de Here God het hart van de onderzoeksfunctionaris stuurt en dat
recht geschiedt zodat de familie terug naar hun huis kan.
• Bid dat familie Masih te midden van dit alles getuigt van de liefde van de
Here Jezus en dat deze gebeurtenis niet voor niets is gebeurd.
.Bid ook voor onze geliefde familie met het hele gezin, die in spanning zit wat
betreft de gesprekken met de IND en de uiteindelijke uitkomst daarvan.
Wilt u vandaag en de komende week in het bijzonder ook bidden voor Open
Doors-medewerkers, thuis of op het veld?
Kom naar de Open Doors-dag op zaterdag 20 oktober en ontmoet broeders en
zusters uit de vervolgde kerk.
Luthercitaat: De HEERE is mijn Herder
In het jaar 1536 werd er een preek van Luther uitgegeven over Psalm 23. Luther
moet deze preek op een zekere avond in 1536 (of in 1535) thuis aan tafel hebben
gehouden. Door middel van een afschrift van Luthers secretaris, Georg Rörer
(1492-1557), is deze preek bewaard gebleven. Hier volg het citaat:

(,,,) “David zegt hier: ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken’ (vgl.
Psalm 23:1). In deze psalm looft en dankt David, en iedere christenziel, God voor
Zijn grootste weldaad, namelijk voor de prediking van Zijn lieve, heilige Woord,
waardoor wij geroepen, aangenomen en geteld worden onder het volk dat Gods
gemeente of kerk is. Daar kan men alleen – verder nergens – de ware kennis van
Gods wil en de zuivere godsdienst vinden en hebben.
In de eerste plaats vergelijkt de profeet zichzelf met een schaap en God met een
trouwe en goede herder die voor zijn schapen zorgt. De groene weide is de plaats
waar volop gras en fris water is, waar de schapen kunnen grazen en drinken. Dat
betekent: Christus’ gelovigen eten en drinken het Woord van God.
De profeet geeft in deze psalm verschillende voorbeelden om het Woord van
God aan te duiden: een groene weide, fris water, de goede weg, een stok, een
staf, een tafel, een balsem of vreugdeolie en een beker die steeds volgeschonken
wordt. Hij doet dat niet zonder reden, want het gebruik van Gods Woord is ook
velerlei. Die dus tot de schapen van deze Herder behoren, hebben geen gebrek
aan enig goed en zijn naar ziel en lichaam overvloedig verzorgd, zoals Christus
zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God ...’ (vgl. Mattheüs 6:33).
Dat betekent: bij deze Herder is het leven voor de gelovigen altijd goed, waarbij
er eten, drinken en allerlei vreugde en blijdschap in overvloed is. Zij worden niet
alleen door Zijn Woord geleerd, geleid, verkwikt, gesterkt en vertroost, maar ook
altijd op de goede weg gehouden. Zo worden zij met alle nooddruft van lichaam
en ziel verzorgd, en ten slotte overwinnen en zegevieren zij over alle
aanvechtingen en beproevingen – waarvan zij er ook genoeg moeten verduren.
Kort gezegd: zij leven in volkomen rust en veiligheid, omdat deze Herder hen
weidt en hoedt.”
Der 23. Psalm über Tisch ausgelegt, 1536 (ohne Datierung), vgl. WA 51, 267 ff
(verkort)
Tenslotte
Het bovenstaande en navolgende staat vanzelfsprekend in het teken van Deo
Volente, 'zo de Here wil en wij leven.' Namens mijn vrouw Ellen en onze
kinderen Jonathan en Josephine, een hartelijke groet, ds. G.J. van den Top

Dag allemaal,
Alle kinderen van de kindernevendienst waren uitgenodigd voor een gezellige
middag bij de verbinding.
We mochten allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen.
We kwamen aan en we gingen eerst lekker pannenkoeken eten.
Toen Janny Jolanda Willemien en Gerdien de boel van het eten gingen opruimen
mochten wij lekker buitenspelen.
Daarna gingen we onze drinkbekers versieren.
Er waren allemaal leuke spelletjes te doen zoals spijkerpoepen en darten. Het was
ook heel lekker weer dus we hebben ook veel gevoetbald. Als eindspel hebben
we nog heel leuk flessenvoetbal gedaan.
We gingen nog een mooie groepsfoto met elkaar maken.
En we kregen allemaal een mooie medaille een kleine beker met belleblaas en
een zakje chips. Daarna gingen we nog heel even buitenspelen en daarna gingen
we naar huis.
Het was echt een hele leuke middag.
Groetjes Jonathan Töpfer

Éten en praoten” op vrijdag 3 november
Ben jij ook zo'n nieuwsgierige die graag eens bij een ander binnen kijkt, eet van een andere
keuken en die graag een praatje maakt? Doe dan mee!
Bij het “éten en praoten” geniet je van een driegangen diner op een bijzondere locatie; bij
mensen thuis! Of eigenlijk moeten we zeggen locaties, want elke gang eet je op een ander
adres. Je krijgt zelf ook een gang toegewezen. Deelnemers krijgen ruim van te voren te horen
welke gang bereid moet worden, voor hoeveel personen (max. 6) en welke dieetwensen er
eventueel zijn.
Op de dag van het “éten en praoten” krijgen de deelnemers op de startlocatie (In de
Verbinding in Vorchten), drie gesloten enveloppen overhandigd met daarop een tijdstip
waarop die envelop geopend mag worden. Daar gaat bij aanvang de eerste envelop open en
begeeft men zich naar het in de envelop genoemde adres voor het nuttigen van het
voorgerecht. Tijdens het “éten en praoten” weet je vooraf niet met wie je eet en, met
uitzondering van jouw gang, waar en wat je eet. Je fietst (of met de auto) van adres naar
adres en maakt, onder het genot van een voor-, hoofd- en nagerecht, kennis met
dorpsgenoten.
Na het voorgerecht openen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip hun volgende envelop. Na
het hoofdgerecht gebeurt dit nog eenmaal voor het dessert. In een van de drie enveloppen
staat dus altijd het eigen adres vermeld. In de andere twee enveloppen tref je gastadressen
aan.
Het is dus rennen geblazen! Want het kan wel eens zo zijn dat je als deelnemer een
voorgerecht als gast nuttigt en gastvrouw of -heer bent voor het hoofdgerecht. Het is de
uitdaging om op tijd thuis te zijn om de laatste hand aan jouw gerecht te leggen en de gasten
te ontvangen voor hun culinaire verrassing. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging, wat zorgt
voor hilarische momenten en voldoende gespreksstof!
Het bereiden van jouw gang bekostig je zelf, verder is meedoen GRATIS!
Opgave formulier:
Wij melden ons aan voor “éten en praoten”op zaterdag 3 november . Start 19.00 uur in de Verbinding
Naam:
1…………………………………………………………………………………………………………………
…
2…………………………………………………………………………………………………………………
….
Adres ( waar wij onze tafelgasten zullen ontvangen)
…………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………
Eventuele opmerkingen ( bijv. geen vis, dieetwensen, voedselallergie)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Alleenstaande mensen kunnen hier aangeven of ze wel/ niet willen koken:
Ja, ik wil graag koken
Nee, ik kook liever niet (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Formulier uiterlijk 30 oktober inleveren bij
Gerdien Wonink Kerkweg 3
Johan Vorderman Losweg 5

Voor vragen: 0578 631206
0578 631650

Vanuit de Kerkenraad:
14 oktober Startzondag
Veel activiteiten zijn inmiddels al opgestart en wij willen alsnog een startzondag
houden op 14 oktober. Het thema is: ‘Een goed gesprek
’
Na de dienst willen wij daar inhoud aangeven door in groepjes een wandeling te
maken en het thema onder de aandacht brengen. Wij noemen het een
Emmaüswandeling.
Catechesegroep 16+ (seizoen 2018/2019)
Datums t.b.v. catechese 16+ Vorchten 2018-2019
Methode = Follow me Next 16+ van de HGJB
1. maandag 15-okt. Week 42
Schoolvakantie:(Herfstvakantie)
(Midden) 20-10 t/m 28-10 2018
week 43
2. maandag 29-okt. Week 44
3. maandag 12-nov. Week 46
4. maandag 26-nov. Week 48
5. maandag 10-dec Week 50
Schoolvakantie:(kerstvakantie)
(Midden) 22-dec.2018 t/m 6 jan. 2019 week 52
en week 1

6. maandag 7-jan. Week 2
7. maandag 21-jan. Week 4
8. maandag 4-febr. Week 6
9. maandag 18-febr. Week 8
Schoolvakantie:(voorjaarsvakantie)
(Midden) 23 feb. t/m 3 mrt 2018
week 9
10.maandag 4-mrt. Week 10
11.maandag 18-mrt. Week 12
12.maandag 1-april Week 14

Straatwerk voetpad parkeerplaats naar de kerk
Zaterdag 13 oktober aanstaande gaan wij het voetpad vanaf de parkeerplaats naar de kerk bestraten. Voor
het zetten van betonbanden, het kruien van de stenen hebben wij uw hulp nodig. Wij beginnen om 8.00uur.
Rond koffietijd is er natuurlijk koffie met iets lekkers. Voor informatie en het aanmelden kunt u contact
opnemen met èèn van onze kerkrentmeesters;
- Henri Bredenhoff, tel.038-4478243 of per mail henrymarjolein@gmail.com
- Jan Wonink, tel.06-51941923 of per mail j.wonink@hetnet.nl
Graag horen wij van u.
Henri en Jan

Giften
W. van de Weg heeft € 63,97 ontvangen bestemd voor de kerkvoogdij.

Diaconiecollecten
7 okt. Uitgangscollecte st. Messias belijdende joden
14 okt. Najaarszendingsweek
21 okt. De Hezenberg
Kinderoppas
OKTOBER
7Jennie- Elise
14Hetty - Karel
21Gerrieke - Frank
28Gerdien - Marina Bredenh
November
4Nicolette - Flora
11 Driesje - Elise
Schoonmaakrooster
Week 42 15-20 okt.
De Verbinding: Jennie, Zwier, Christiene, Driesje
Week 44 29 okt.-3 nov. De Kerk
: Janny, Marjolein, Jolanda, Henriët

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.
7
14
4
2

okt. fam. G.J. Bekamp en mw. D. Wonink
okt. zendings/evangelisatiecommissie
nov. fam. H. Vels en fam. J. Draaijer
dec. fam. G.J. Wonink en fam. J. Vorderman

Agenda
8 okt. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15
8 okt. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
10 okt. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
13 okt. 8.00 uur Straatwerk bij de kerk
13 okt. 19.30 uur Zingend naar de zondag met de Dorpelwachters
14 okt. Startzondag na de dienst koffie/thee en uitwerking thema ’een goed gesprek’
15 okt. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15
15 okt. 20.00 uur Catechese 16+
18 okt. 9.30 uur Vrouwenochtend
22 okt. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15
29 okt. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15
29 okt. 20.00 uur Catechese 16+
1 nov. 9.30 uur Vrouwenochtend
3 nov. 19.00 uur Eten en Praoten
5 nov. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15
5 nov. 20.00 uur Mannenavond, hoofdstuk 2 ‘Spring!’
22 nov. Gemeenteavond
Diensten Vorchten
14-10-2018

09:30 dhr. G. Heinen

Dalfsen

21-10-2018

09:30 ds. J. de Goei

Amersfoort

28-10-2018

09:30 ds. M.J. Schuurman

Oldebroek

04-11-2018

09:30 ds. A.H. van Veluw

IJsselmuiden

07-11-2018

19.30 ds. G.J. v.d. Top

11-11-2018

09:30 ds. K. van Staveren

Startzondag

Dankdag
Dedemsvaart

Uitzendingen Radio 794 – 2018
07-10-2018

Immanuël gemeente

ds. J. Zomer

10.00u

14-10-2018

Protestantse gem. Wapenveld

ds. I. Boersma

09.30u

21-10-2018

Sionskerk Epe

ds. T.E. Van Spanje

09.30u

28-10-2018

Hervomde gemeente Heerde

ds. C.A. de Graaf

09.30u

04-11-2018

Chr. Geref. Kerk Heerde

ds. H.M. Mulder

09.30u

07-11-2018

Vrije evangelische gemeente

ds. J.M. Weststrate

10.00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 2 november inleveren bij Johan Vorderman E-mail: j66vor@hetnet.nl

Voorganger:
ds. G.J. v/d Top
Kerkweg 19
8193 KJ Vorchten
0578 631297 email: gjvdtop@hetnet.nl
Kerkrentmeesters:
Jan Wonink
Kerkweg 3
8193KJ Vorchten
0578 631206
Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i
8191NW Wapenveld 038 4477930
Wim van de Weg Gagelkampweg 10 8181SR Heerde
0578-691032
Diakenen:
Jeroen Topfer
Kerkweg 18a
8198KJ
Vorchten
0578 631575
Hein Vels
Wolbertsdijk 9
8191NW Wapenveld 038 4470061
Bert Draaijer
Wolbertdijk 2a
8191NW Wapenveld
Ouderlingen
Herman Colijn
Kerkweg 32
8193KL Vorchten
0578 696886
Johan Vorderman Losweg
5
8193KC Vochten
0578 631650
Vacature
Koster:
Ton v/d Vosse
Papenlandseweg 7 8193KH Vorchten
0578 631316
Organist:
Albert Dijkslag
Losweg 8
8193KC Vorchten
0578 631205
Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO0326501401
Girorekening
,,
NL82INGB0001687120
Bankrekening diaconie
NL93RABO0326583025
Bankrekening jeugdraad
NL39RABO0326527834

Bijbelzondag
Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan bij dat bijzondere en door God zelf geïnspireerde Boek: de Bijbel!
Op zondag 28 oktober wordt in veel kerken extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is het thema: ‘met
andere ogen’. Kijk eens met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap. Kijk eens, zoals je dat
nog niet eerder deed. Er is nog zoveel te ontdekken in het Woord van God! Een aantal voorgangers gaat op
die zondag preken over de genezing van Bartimeüs (Marcus 10:46-52). De blinde bedelaar riep uit alle
macht om ontferming en Jezus genas hem!
Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament,
een volledige Bijbel, een Bijbels boekje voor ouderen, een jeugdbijbel, een kinderbijbel, een Groot Letter
Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 70
talen op voorraad hebben. In totaal mochten we vorig jaar bijna 108.000 Bijbels verspreiden. In de eerste 8
maanden van 2018 waren het al weer ruim 75.000 exemplaren!
Het is ronduit bemoedigend dat er zóveel vraag is naar het Woord van God. Dat er zóveel mensen ‘met
andere ogen’ willen kijken naar het Evangelie. Dat zóveel mensen verlegen zijn om ontferming van Jezus
Christus! Hij gaf Zijn leven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!
Doordat er zoveel Bijbels worden aangevraagd staan we wel voor een uitdaging. Want in principe
verspreiden we al onze Bijbeluitgaven gratis. Het is daarom steeds weer ‘spannend’ of er voldoende giften
worden ontvangen om dit werk in deze omvang te kunnen blijven doen. Help u alstublieft mee met uw
gebed en met uw gift? Bij voorbaat geweldig bedankt! Het IBAN van de Bijbelvereniging is: NL66 INGB
0000 5398 98. Alle Bijbeluitgaven kunt u vinden en bestellen via: www.bijbelvereniging.nl
Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 17
oktober om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.
De middag zal verzorgd worden door een ambassadeur van Dorcas.
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De naam komt van Dorkas een
vroege volgeling van Jezus en zij stond bekend om haar gulheid en haar inzet voor arme mensen.
De toegang is gratis.

