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MEDITATIE
Een goed gesprek..
Dat is het jaarthema dat onze kerk ons het komende seizoen aanreikt.
In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat.
Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek is?
In ieder geval heb je dan het gevoel dat het om een echte ontmoeting gaat.
Met oprecht tijd en aandacht om naar elkaar te luisteren en op het goede een
woord te spreken. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt.
Wat ons bezielt. Wat we beleven en daarvan iets door willen geven.
Aan elkaar. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.
In de Bijbel vind je veel voorbeelden van goede gesprekken.
God spreekt met Mozes in Exodus 3. Jezus is in gesprek met Nicodemus in
Johannes 3. Ook denken we aan de bijzondere ontmoeting bij de Jakobsbron,
waar Jezus in gesprek raakt met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4.
Een gesprek dat uiteindelijk resulteert in haar bekering.
De Here Jezus in gesprek c.q. gebed met Zijn hemelse Vader, de hele nacht door
in Lukas 6 vers 12.
In de Psalmen zijn Gods kinderen in hun noden en vreugden tot in het diepst van
hun ziel in gesprek met de HERE God en ontvangen ze troost en kracht van Hem
om met nieuwe moed weer verder te gaan in hun leven.
Nóg dichter bij Hem, samen met Hem op hun levenspad.
Als de HERE God of de Here Jezus deelgenoot is in onze gesprekken geeft dat
een diepe dimensie aan onze gesprekken.
We zien dat in de bovengenoemde voorbeelden, maar ook heel duidelijk bij de
Emmaüsgangers in Lukas 24.
Net nadat de Here Jezus was opgestaan uit de dood ‘spraken ze,’ terwijl ze op
weg waren naar het plaatsje Emmaüs, ‘met elkaar over alles wat er gebeurd was.
En terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen.’ Ongemerkt nam
Jezus, de Opgestane, deel aan dit gesprek! Maar dat hadden ze nog niet door.
Ja, vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht.
Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan.
Toen ontdekten ze dat het lichaam van Jezus er niet lag.

Dat kwamen ze ons vertellen…Toen zei Jezus tegen hen “wat zijn jullie dom.
Waarom geloven jullie niet wat de profeten hebben gezegd? Je wist toch dat de
Messias eerst moest lijden voordat Hij Koning kon worden?
Jezus deed net alsof Hij verder wilde gaan. Maar de twee mannen nodigden Hem
uit bij hen te blijven eten. Dat deed Jezus.
En toen Hij tijdens het eten het brood nam en in stukken brood en die uitdeelde,
toen herkenden de twee leerlingen de Here Jezus als de Opgestane…
Prachtig als onze gesprekken in het komende seizoen uiteindelijk daartoe zullen
leiden.. dat we weten dat God erbij is en we in de gesprekken die God ons geeft
de gesprekspartner de weg naar Jézus wijzen..
Dat zullen écht goede en diepe gesprekken zijn!!
Gegarandeerd! Want Hij Zelf is erbij!
Doopdienst op 23 september
Op zondag 23 september a.s. hopen Richard en Nicolette Schouten hun zoontje
Thijs ten doop te houden. Thijs is geboren op 6 juli j.l. en is het broertje van
Milan. We zijn als kleine Hervormde Gemeente altijd blij als er weer een kindje
geboren wordt en in het bijzonder als de ouders de wens uitspreken dat de Here
God hun kind in de Heilige Doop opneemt in Zijn eeuwig Verbond. In Zijn
geborgenheid mag Thijs dan samen met Milan en als kinderen van de Gemeente
van Jezus Christus hier in Vorchten veilig opgroeien onder Gods hoede en
bescherming. Dat is ook wat Richard en Nicolette als hun ouders bij het
doopvont voor God en Zijn Gemeente beloven. Want uit Zijn Hand hebben jullie
voor de tweede maal een gezonde zoon mogen ontvangen. Een wonder uit Gods
Hand.. ja, een Parel!
Weet dat de Vader je kent,
Weet dat je van waarde bent.
Weet dat je een parel bent,
Een parel in Gods Hand.
Huwelijksdienst van Theo en Ciska
Op vrijdag 21 september a.s. hopen Theo van den Berg en Ciska Bos te gaan
trouwen. De huwelijksdienst zal worden gehouden in Heino in gebouw Omni
Mobilae. We zijn blij dat Theo en Ciska elkaar het ja-woord zullen geven in het
besef dat de Here God dat ook al tegen hen heeft gezegd. Zijn Ja samen met hun
ja vormen samen dat hechte, drievoudige snoer dat niet stuk kan. Onder Zijn
Zegen mogen jullie samen verder om samen het leven te delen en te ontvangen
uit Gods Hand wat Hij jullie wil geven. We hopen op een hele mooie dag voor
jullie, bruidspaar en voor allen die dagen heuglijke dag met jullie samen hopen te
vieren! Adres Theo en Ciska IJsseldijk 50a 8193KA Vorchten

Lijdende Kerk: Pakistan
Er zijn vele radicale islamitische groeperingen in Pakistan, onder andere IS en
Taliban. De cultuur islamiseert sterk door de rivaliteit tussen deze groepen.
Christenen en andere minderheidsgroeperingen moeten vrezen voor aanslagen.
Politici en leiders die het voor hen opnemen, worden zelf bedreigd en mogelijk
vermoord.








Regio: Midden-Oosten
Hoofdreligie: Islam
Inwoners: 196.744.000
Christelijke bevolking: 5.000.000
Aanjagers van vervolging: islamitisch extremisme, georganiseerde
corruptie
Meest merkbaar in: de persoonlijke levenssfeer en publieke ruimte

Moslimbekeerlingen ervaren vervolging het sterkst. Radicale islamieten zien hen
als afvalligen. Hun familie en omgeving schaamt zich. Een verplichte scheiding
(voor getrouwde bekeerlingen), huisarrest en onterving zijn maatregelen vanuit
de familie. Kerken hebben te maken met veel aanvallen en vernieling. Ze zijn een
doelwit van bomaanslagen. De verplichte registratie is lastig te verkrijgen.
Kerkgemeenschappen worden strikt in de gaten gehouden. De blasfemiewet
verbiedt elke uiting tegen de islam en kan tot de doodstraf leiden. Verder zien we
terroristische aanvallen op christenen, moord en huisuitzettingen. Vrouwen en
meisjes lopen risico op ontvoering, verkrachting en een gedwongen huwelijk.
Pakistan heeft de hoogste geweldsscore.
Incidenten in 2017






Leden van IS doodden in 2017 meerdere christenen, waaronder twee
Chinese christenen die in Pakistan werkten.
Tijdens de vastenperiode van de islamieten weigerden drie artsen een
christelijke man zorg te verlenen. Dit zal hen onrein maken. De christelijke
man stierf.
In december 2017 was er een bomaanslag op een kerk. De terroristen waren
niet in staat de kerk binnen te dringen. De bom ging af bij de ingang van de
kerk en doodde elf kerkleden.

Tenslotte
Voor alles in deze kerkbode geldt ‘zo de Here wil en wij leven.’
Vanuit de pastorie een rijk gezegend seizoen en een hartelijke groet, mede
namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josepine, ds. Gert
J.v.d.Top
Vanuit de Kerkenraad:
In verband met de doopdienst op 23 september is de startzondag verschoven naar
14 oktober (meer hierover in het volgende kerkblad). Desondanks worden de
activiteiten al opgestart. De mannenavond begint 3 sept. de vrouwengroep Zus en
Zo start op 6 september.
De catechese voor de 12 tot 16 jaar start op 24 september om 19.00 uur in de
Verbinding. De jongeren krijgen en persoonlijke uitnodiging.
Catechesatie 16+ In de “Verbinding”
In navolgingmedewerk op vorig seizoen, is pastoraalmedewerker Gert Timmer
ook dit seizoen weer bereid ,om in Vorchten aan groep 16+ catechisatie te geven.
Aangezien hij ook zijn werkzaamheden elders heeft, zal de eerste avond starten
op maandag 15-oktober.

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

Hartelijk Dank,
Zoals de meeste uit de gemeente wellicht wel weten,heb ik op 20-7 een pittige
nekhernia operatie ondergaan. Afgelopen week mocht ik van de neurochirurg
horen dat het er allemaal goed uit ziet,en ik in overleg met de fysiotherapeut weer
langzaam-aan ,de werkzaamheden kan oppakken.
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor het medeleven, de bezoekjes
/kaarten/bloemen vanuit de gemeente.
Mede namens mijn vrouw en kinderen Hartelijk dank.
Herman Colijn
Start Mannenavond 3 september
Na een warme zomer staat het nieuwe seizoen weer voor de deur en daarom ook
de mannenavond. A.s. maandag 3 september om 20.00 uur ben je van harte
welkom in de Verbinding in Vorchten.
Als je ideeën hebt voor onderwerpen die we dit seizoen kunnen bespreken, neem
het mee!
En als je mensen om je heen kent, die belangstelling hebben voor de
mannenavond, zijn ze natuurlijk ook van harte welkom.
Groet, Jeroen Töpfer
Droge en hete zomer
Dankzij het beschikbaar stellen van de
trekker met watertank door
melkveebedrijf vof van Werven kon
de tuinploeg de jonge bomen en heggen
enkele malen voorzien van water tijdens
de droge zomer.
Vorchten in beeld tijdens open monumentendag. Thema: In Europa.
Oude beelden herleven tijdens de open monumentendag 2018 in Vorchten. In de
archieven van Ina van den Berg en Adrie Hottinga en uit de beeldbank van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn foto’s opgediept van hoe het vroeger
was in Vorchten. Statige IJsselhoeven, het pontveer over de IJssel, vervoer met
paard en wagen, het veerhuis, de kerk voor de renovatie, kortom, een veelzijdig
beeld van Vorchten. Vertoning van de foto’s vindt plaats in het Multifunctioneel
Centrum De Verbinding in Vorchten.
Op zaterdag 8 september van 10:00 – 16:00 uur is de kerk in Vorchten geopend
en kunt u tekst en uitleg krijgen van vrijwilligers over dit oudste monument van
Heerde. Daarnaast zal er orgelspel te horen zijn.

Het nabijgelegen Multifunctioneel Centrum De Verbinding is geopend voor een
lekkere kop koffie of thee. Kinderen kunnen heerlijk buiten spelen in de grote
zandbak, op de natuurspeeltoestellen en met de waterspeelplaats.
U vindt dit open monument op Kerkweg 19 in Vorchten.
Inlichtingen:
Ina van den Berg
0620329271
ina-vandenberg@hotmail.com
Vrouwengroep 'Zus & Zo'

Op 6 september beginnen we weer met een nieuw seizoen.
Om de week ONTMOETEN we elkaar op donderdagmorgen in 'De VERBINDING' in
Vorchten.
We lachen en huilen samen, zingen, bidden, lezen en leren uit de Bijbel, Bijbelse literatuur
en van ELKAAR.
We zijn...
We zijn als een gemengde bos bloemen, allemaal verschillend maar een PRACHTIG
GEHEEL. Mooi gemaakt, bij elkaar gebracht en bij elkaar gehouden door ONZE
SCHEPPER. Kostbaar, Kwetsbaar, Geliefd en Uniek geschapen gaan we, vaak struikelend,
achter JEZUS aan. Allemaal GROTE WOORDEN maar we zijn een groep vrouwen uit
allerlei kerken en plaatsen die het goed hebben met elkaar.
Van harte...
Wie eens wil komen kijken of zich wil aansluiten bij de groep is VAN HARTE WELKOM!!
De eerste keer dat we bij elkaar komen is op 6 SEPTEMBER Vervolgens dus om de week
(even weken). De ochtenden starten om 9.15 en eindigen meestal om 11.30 /11.45.
Schoolvakanties slaan we over.
Drie dames van de groep bereiden per ochtend een hoofdstuk uit een boekje met de Bijbel
ernaast voor. Dat wordt in de grote groep gedeeld en zingen en bidden we samen. Deze 3
dames verzorgen die ochtend ook de koffie en iets lekkers erbij. Na de algemene inleiding
gaan we in groepjes uit elkaar (de groepjes blijven een seizoen lang hetzelfde zodat je samen
een stukje vertrouwen kunt opbouwen). In de groepjes kunnen we dan doorpraten over het
onderwerp van de ochtend en/of over persoonlijke beleving. Na de groepjes sluiten we
meestal gezamenlijk af met een lied.
Soms hebben we activiteiten elders en/of buiten de ochtenden om.
1x Per jaar gaan we een weekendje weg.

22 september.
Spelmiddag en Dorpsbarbecue
Sinds een aantal jaren hebben we in Vorchten een gezellige dorpsbarbecue. Ook
dit jaar willen we die weer organiseren op 22 september bij het MFC. Omdat het
dan ook Burendag is hebben het bestuur van de St. MFC en de Kookclub samen
een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds en een bedrag van € 300 ontvangen als
tegemoetkoming in de kosten voor een Spelmiddag met een Dorpsbarbecue.

Om 15.00 uur starten we met een spelmiddag waarbij gevoetbald kan worden in
de pannakooi of worden gevolleybald achter in de boomgaard. Aan de andere
kant van de weg wordt er gestreden op de jeu de boules baan. Verder kan er
gestreden worden om het kampioenschap spijkerbroek hangen. Voor de kleinsten
onder ons is er een skippyballenrace en een speurtocht.

Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel inwoners van Vorchten en omgeving naar
deze activiteit komen. U neemt zelf uw vlees, vis of vegetarische waren mee en
kan die op grote bbq’s bereiden (vanaf 17.00 uur). De Kookclub maakt die dag
voor iedereen een aantal smakelijke salades en andere bijgerechten en zorgt voor
stokbrood en kruidenboter etc. Deze gerechten zijn voor iedereen gratis. Tevens
ontvangen alle deelnemers een gratis consumptie naar keuze en na afloop is er
een ijsbuffet. Alle andere consumpties kunt u tegen betaling kopen in het MFC.
In verband met de voorbereiding en inkoop verzoeken wij u zich voor 10
september op te geven. Doe dit per mail mfcvorchten@gmail.com of app naar
John op 06-31175676 (bellen kan natuurlijk ook)

Hieronder bijdragen die ook in de Veluwse kerkbode werden vermeld
9 juli
Bij de dienst
Aanstaande zondag zal ds. Cuperus spreken naar aanleiding van de Bijbelgedeelten Matteus
8 vers 5-13 en Marcus 6 vers 1-6. Tekstgedeelte is Matteus 8 vers 10a.
In de dienst van 22 juli mogen we samen het heilig avondmaal vieren.
Het Avondmaal is door Jezus zelf ingesteld. Vlak voor Zijn dood, kwam Jezus samen met
zijn twaalf discipelen om de avondmaaltijd te eten. Hij brak het brood en liet de drinkbeker
rondgaan. Niet lang na het avondmaal zou Jezus gekruisigd worden op Golgotha. Jezus is het
‘Brood van het leven’ geworden. Hij zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.
Geloof je dat? ’ Dan mag je deelhebben aan het eeuwige leven met Hem (Johannes 11:2526).
(Her)bevestiging ambtsdragers.
Afgelopen zondag mocht het evangelie klinken uit Titus 1 vers 5-9 waar Paulus Titus de
opdracht geeft om op Kreta in elke stad oudsten aan te stellen en waar ze aan moeten
voldoen. Verder de belofte de woorden uit 1 Thes. Hij die u roept is trouw en doet zijn
gelofte stand (1 Thes. 5 vers 24).
Van de kinderen van de kindernevendienst ontvingen de ambtsdragers voor hun ja woord een
fotolijst met daarop een gedicht met daarbij tekeningen en geschreven teksten.
Onderstaand het gedicht:
Jij als ambtsdrager….
Daar staan je dan,
Misschien onwennig en verward.
Er zal heel wat op je afkomen,
nu je klaar staat voor de start.
Daar sta je dan,

voor de gemeente, waar jouw hart ligt.
Om te gaan dienen en te bemoedigen,
vol verwachting en verlangend naar wat
licht.
Daar sta je dan,
met je talenten en gaven.

Om uit te delen aan de ander,
en niet om ze te begraven.
Daar sta je dan….
het is niet je eerste keer.
De gemeente is blijft veranderen.
maar een andere keuze neem jij niet meer.
Daar sta je dan,
je gaat er voor, wat er ook gebeurt.
In de gemeente wil jij bouwen,
bij geluk, liefde en als er wordt getreurd.

Daar staan wij…
als gemeente om jullie heen.
Met een muur van gebed,
weet …je staat nimmer alleen.
Daar staan je dan….
gelovend dat God je geroepen heeft.
Dan mag je JA woord klinken,
En is Hij het, die jou Zijn Zegen geeft

Geboren
Op vrijdag 6 juli zijn Richard en Nicolette Schouten de trotse ouders geworden van Thijs.
Thijs is het broertje van Milan.
Het is altijd weer een wonder als zo`n klein kindje ter wereld komt.
Mijn gedachten gingen naar Psalm 139 waar deze woorden staan geschreven: Ik loof u voor
het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt (Psalm
139:14).
Ik hoop dat Thijs dat als hij ouder wordt mag gaan ervaren.
17juli
Bij de dienst
Het Avondmaal is door Jezus zelf ingesteld. Vlak voor Zijn dood, kwam Jezus samen met
zijn twaalf discipelen om de avondmaaltijd te eten. Hij brak het brood en liet de drinkbeker
rondgaan. Niet lang na het avondmaal zou Jezus gekruisigd worden op Golgotha. Jezus is het
‘Brood van het leven’ geworden. Hij zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.
Geloof je dat? ’ Dan mag je deelhebben aan het eeuwige leven met Hem (Johannes 11:2526).
Zieken
Gerrie Draaijer moest plotseling met hartklachten worden opgenomen in het ziekenhuis.
Afgelopen maandag 16 juli is ze gedotterd en als alles goed was mocht ze afgelopen dinsdag
weer naar huis. We hopen en bidden dat de behandeling succesvol mag zijn.
Verdriet
Hierbij gaan onze gedachten uit naar de fam. Nijmeijer waar onverwachts een broer/zwager
van Joop en Alie is overleden.
We zien dat het aardse leven zo betrekkelijk is dat je de ene dag gezond bent en plotseling
geroepen wordt.
Bijzonder mogen de woorden van Jezus zijn:“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord
hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het
oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” (Johannes 5:24). Ik hoop dat het
troostvolle woorden mogen zijn uit het evangelie voor de nabestaanden.

Vakantie tijd
Velen hebben vakantie en mogen thuis ontspannen of er op uit trekken. Dat de (reis)Psalm
121 voor je werkelijkheid mag worden.
1 Een pelgrimslied
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid
(De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV)

Vakantiebijbelweek en dan is de vakantie voorbij
In de laatste week van de schoolvakantie heeft de vakantie bijbelweek plaatsgevonden. De
(nieuwe)tent stond dit jaar in Veessen en met een 50 kinderen uit Veessen en Vorchten was
het een mooie opkomst.
Er werd samen gezongen, geknutseld met papier of gebouwd aan een hut van houten pallets.
Ook was er elke dag weer het avontuur van Sam en Jesse met hun vader op het toneel. Het
werd voortreffelijk gespeeld door de tieners Hanneke, Sofie, Elise, Floor en Ghanna. Verder
was er elke dag een bijbelverhaal wat paste bij het thema ‘Zoek het uit!’. Op
donderdagavond was de afsluiting waarbij ook ouders en belangstellenden voor werden
uitgenodigd. De opbrengst voor de bouw van een huisje in Ethiopië was bijna € 900.--.
En nu zit de vakantie erop en zijn de kinderen weer naar school en is het werk weer
begonnen.
Franse avond
Binnenkort is het weer zover: onze jaarlijkse Franse Avond op DV vrijdagavond 7
september.
U mag genieten van cello/panfluit en orgelmuziek, terwijl een jeugdkoor oa Franse liederen
laat horen. Ook is er weer ruimte voor samenzang.
Daarna komen we samen in de Verbinding, het nieuwe ontmoetingscentrum bij de kerk.
Hier wordt na afloop van het concert een heerlijk Frans buffet geserveerd (tegen een kleine
vergoeding) en is er volop gelegenheid om bij te praten met vrienden van de Franse kerk.
Het concert in het oeroude kerkje, de schitterende IJsselstreek met haar monastieke verleden,
het samenzijn bij het buffet....reden genoeg om deze avond vrij te houden.
En, hoe méér zielen, hoe meer vreugd….!
De collecte is uiteraard bestemd voor de theologische faculteit Faculté Jean Calvin, die uw
steun niet kan ontberen.
We beginnen om 19.30, vanaf 19.15 bent u welkom aan de Kerkweg 17 te Vorchten.
Tot ziens en welkom op 7 september in de Johannes de Doperkerk te Vorchten.
Stichting Lux in Tenebris Genemuiden, voor meer info: henniebrouwer166@hotmail.com

Tot slot
Vanochtend las ik de tekst van de dag in 1 Korintiers 13 vers 4 en 5: ‘De liefde is geduldig
en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan’. Dat deze woorden in u en mij mogen uitwerken door de kracht
(vrucht) van de Heilige Geest.
Namens de kerkenraad een gezegende zondag.
Johan Vorderman

Diaconiecollecten
9 september Kerk in Actie
16 september Dorcas
Kinderoppas
SEPTEMBER
2 Karlijn - Flora
9 Marina - Elise

16 Christiene - Anne Rietberg
23 Nicolette - Germa
30 Henriet- Anne
Oktober
7 Jenie-Elise

Schoonmaakrooster
Week 36 3-8 september (Kerk)
Gera, Lieneke,Ina,Marina
Week 38 17-22 september (Verbinding)
Dinie, Marry,Diane
Week 40 1-6 oktober (Kerk)
Hetty,Petra,Gerdien

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.
2
7
4
2

sept. fam. J. Nijmeyer en fam. P. vd Berg
okt. fam. G.J. Bekamp en mw. D. Wonink
nov. fam. H. Vels en fam. J. Draaijer
dec. fam. G.J. Wonink en fam. J. Vorderman

Agenda
3 sept. 20.00 uur Mannenavond in de Verbinding
6 sept. 9.30 uur Vrouwenochtend in de Verbinding
7 sept. 19.30 uur Franseavond
10 sept. 20.00 uur gebedskring bij Harry de Velde
19 sept. s’middags kindernevendienstfeest in de Verbinding
19 sept. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering
20 sept. 9.30 uur Vrouwenochtend in de Verbinding
21 sept. Trouwerij Theo vd Berg en Ciska Bos
22 sept. 15.00 uur burendag
24 sept. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15 in de Verbinding
1 okt. 19.00 uur Catechese 12 t/m 15 in de Verbinding

Diensten Vorchten
09-09-2018

09:30 ds. van Maanen

IJsselmuiden

16-09-2018

09:30 ds. A. Groeneveld

Lunteren

23-09-2018

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

30-09-2018

09:30 ds. G.J. Röben

07-10-2018

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

Dopen Thijs
Heerde
Avondmaal

Uitzendingen Radio 794 – 2018
02-09-2018

Hervomde gemeente Wapenveld

ds. G.H. Koppelman

09.30u

09-09-2018

Ned. Ger. Kerk Heerde/Epe

ds. R.C. Vervoorn

09.30u

16-09-2018

Hervormde gemeente Vorchten

ds. G.J. Van der Top

09.30u

23-09-2018

Hervormde gemeente Emst

ds. E. van der Noort

09.30u

30-09-2018

Ger. Kerk Vrijgemaakt Heerde

ds. J. Cramer

09.30u

07-10-2018

Immanuël gemeente

ds. J. Zomer

10.00u

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 4 oktober 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

