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Jaargang 7 nummer 1, januari/februari 2019. 

 

 

De mooie kerststal wordt ingericht onder toeziend oog van de bouwer. 
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De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harfsen 

nodigt u van harte uit voor de dienst waarin 

ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

als predikant wordt verbonden aan onze gemeente. 

 

Deze feestelijke intrededienst vindt plaats op 

zondag 3 maart 2019, om 14.30 uur 

in Ons Gebouw. 

De verbintenis zal geleid worden door ds. Hannie van Boggelen. 

 

We vinden het fijn als u hierbij aanwezig kunt zijn. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid  

ds. Lidy van Prooyen Schuurman en haar man 

Joris Jochemsen geluk te wensen. 
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OVERDENKING 

 

 
Een goed begin 

Als deze Klokkeproat bij u / bij jou op de deurmat valt, zijn de 

feestdagen alweer enkele weken achter de rug. De kerstspullen zijn 

opgeruimd, het veelbesproken vuurwerk is verstomd en we hebben 

elkaar op welke wijze dan ook een gezond en gelukkig nieuwjaar 

toegewenst. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag.   

Heeft het zin om elkaar een keer per jaar alle goeds toe te wensen? 

Verandert dat iets in onze situatie? Biedt het garanties? Heeft het nut? 

 

Nutteloze kennis 

In onze tijd is iets nuttig als het bijdraagt aan efficiency, aan economie, 

als het ten dienste staat van de maatschappij. Je moet het kunnen 

meten, immers meten is weten. Dragen onze nieuwjaarswensen iets bij 

aan de persoonlijke situatie, heeft het maatschappelijke impact? 

Nieuwjaarswensen zou je kunnen scharen onder de rubriek van 

nutteloze kennis. Hoewel je iemand alle goeds van de wereld toewenst, 

weet je niet of daar iets van terecht komt. En tóch brengt zo’n wens iets 

teweeg. Het raakt je misschien, of het zet je aan het denken. Het geeft 

je misschien dat beetje moed om een volgende stap te zetten. Daarin 

bewijst nutteloze kennis zijn nut: het intrigeert en fascineert, het 

bemoedigt, geeft hoop. Daarbij gaat het niet langs de weg van 

wetmatigheden, maar het laat je verbeeldingskracht werken. En dat 

biedt perspectief. 
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Licht in de duisternis 

‘Sta op en schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de 

Heer!’ Het zijn woorden van de profeet Jesaja in donkere tijden. De 

mensen keren terug uit de ballingschap. Hun droom wordt dan wel 

werkelijkheid, maar de stad Jeruzalem ligt in puin. Er is dan wel erg veel 

verbeeldingskracht nodig om je door die woorden aangesproken te 

voelen. Over jou schijnt de luister van de Heer? Maar juist in die 

neerslachtigheid roept Jesaja: “Jullie zijn kinderen van het licht! Sta op 

en schitter!” Maar hoe weet je dat? Hoe meet je dat? 

Jesaja pakt oude woorden opnieuw op om de mensen te 

bemoedigen. ‘Dat licht is al veel langer aan de gang, vanaf de 

schepping’, zegt hij. ‘Er moet licht komen, licht in de duistere chaos die 

de wereld en het leven vaak is’. Het gaat Jesaja erom dat het volk 

weer in beweging komt, of beter gezegd, dat het weer mee gaat doen 

in de beweging die God vanaf het begin met mensen begonnen is. En 

daarom: “sta op en schitter! Je licht is gekomen!”  

Het zijn deze woorden die door de kerk vervuld zijn gezien in de 

geboorte van Jezus.  

 

En nu? 

Er is nog steeds duisternis. Vanzelfsprekend zou zijn dat je bij de pakken 

neer gaat zitten. Hoe nuttig kan nutteloze kennis dan zijn. ‘Open je 

ogen, kijk om je heen, zegt Jesaja, dan zul je tekenen van licht zien!’  

Niet meetbaar in getallen, niet gericht op efficiency, maar op hoop, op 

vertrouwend de toekomst tegemoet durven gaan. Gods licht straalt 

voor elk mensenkind: arm of rijk, groot of klein, gekleurd of wit, hetero of 

homo: ‘Sta op en schitter!’ 

Met de woorden van Jesaja wens ik u, wens ik jou een stralend 2019! 

ds. Hannie van Boggelen 

 

DIENSTENROOSTER 

 

20 januari 10.00 uur Ds. Glastra, Warnsveld 

27 januari 10.00 uur Ds. J. Jonk, Laren  

03 februari 10.00 uur Bijzondere dienst door de werkgroep 

10 februari 10.00 uur Ds. Bargerbos, Gorssel 

17 februari 10.00 uur Ds.H.E. van Boggelen 

24 februari 10.00 uur Mevr. N. Hengeveld, Eibergen 
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Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van 

harte uitgenodigd om rond elf uur 

een kopje koffie mee te drinken in 

de kerkzaal. 

 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

       

Afscheid en nieuw begin 

In de dienst van zondag 6 januari hebben we afscheid genomen van 

Henk Elkink, die zich vier jaar lang als diaken heeft ingezet voor de 

inwoners van Harfsen. In deze zelfde dienst is Annette Zwaaij als diaken 

bevestigd. 

 
 

Rondom Kerst 

Na de dienst op 16 december zijn velen naar de kerstmarkt van de Spar 

gegaan, een initiatief van Arno Vrielink.  Onze  gemeente heeft er 

stolletjes met een kerstgroet uitgedeeld. De markt was een groot 

succes.  
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De kerststal heeft heel wat bezoekers getrokken. Na het kerstfeest van 

de zondagsschool (mooie verhalen en een humoristische musical met 

een boodschap, gespeeld door acteurs in de dop),  bleven heel wat 

mensen dralen bij de stal voordat zij zich naar de chocolademelk 

begaven en zich mengden in het koor. Soli Deo Gloria speelde onder 

de tent van Plaatselijk Belang de sterren van de hemel! Ook de TOP 

2000- dienst mocht zich verheugen in grote belangstelling: zo'n 120 

mensen uit Laren en Harfsen hebben genoten van muziek. 

 

Ons Gebouw 

Op 12 december hadden  we de activiteitencommissie in ons midden, 

die verslag uitbracht van haar bezoek aan Zoeterwoude en Aalten: 

waarvoor worden daar de overige ruimten van de kerk gebruikt? Het 

was een inspirerend gesprek. De commissie (Ineke en Marinus Regelink, 

Jannie Brinoord, Marijke Schoneveld, Jan Klumpenhouwer en Diana 

Kroeze) heeft verschillende ideeën opgedaan en plannen gevormd. In 

lijn met het onderzoek van Alwin Kaashoek en de publicatie van 

Jacobine Gelderloos: wat is de functie, je rol als kerk in het dorp, is 

samenwerken het devies. De nieuwbouw dient multifunctioneel en 

sfeervol te zijn. In het gesprek met de bouwcommissie werd nog een 

andere eis geformuleerd: duurzaam, milieubewust bouwen. Op basis 

van dit gesprek maakt Harry Ehrenhard een elementenbegroting. 

In de kerkzaal staat sinds 8 december een piano. Dit biedt de 

mogelijkheid voor andere vormen van muzikale ondersteuning of 

concerten en wellicht ook voor pianoles! 

 

Financiën 

In de vergadering van 12 december hebben we de begroting 2019 

van de kerkrentmeesters vastgesteld. Deze sluit met een tekort: zie 

hiervoor de informatie bij de Actie Kerkbalans. Onze inzet is dat de 

begroting 2020 sluitend is. Maandag 4 februari hebben we 

Oogstavond: het resultaat aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 

2019 wordt dan bekend gemaakt.   

 

Plaatselijke Regeling 

Hierin zijn de regels opgenomen voor onder andere de verkiezing van 

ambtsdragers, de werkwijze van de kerkenraad, besluitvorming, 

kerkdiensten en vermogenrechtelijke aangelegenheden. Onze vorige 

regeling was tien jaar oud. De nieuwe regeling, die we in onze 
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vergadering van 9 januari hebben besproken, zal in inde maart- of 

aprilvergadering worden vastgesteld. 

 

Nashville – verklaring 

Er is veel commotie ontstaan over het ondertekenen door predikanten 

van de Nashville-verklaring. De Protestantse Gemeente van Harfsen 

distantieert zich hiervan. Bij ons is iedereen welkom. Het is de Heer 

namelijk die nodigt. Zie ook de overdenking van dominee van 

Boggelen en de brief van de scriba van de PKN, René de Reuver, 

verderop in de Klokkepraot. 

 

Communicatie 

Om elkaar snel te kunnen bereiken, maakt Annette Zwaaij een app-

groep voor de kerkenraad. Met ingang van maart vergaderen wij op 

de tweede dinsdag van de maand.  

 

Winterwerk 

Vrijdagavond 25 januari  organiseren we in Ons Gebouw een avond 

'Wijn in de Bijbel.' Dominee Hannie van Boggelen en wijnadviseur Henk 

Wilms leiden deze avond en we proeven rode en witte wijn uit Israël. 

 

Vrijdag 22 februari draaien we de film 'Dorsvloer vol confetti', een 

verfilming van het boek met de gelijknamige titel van Franca Treur. 

U ziet: er zijn nogal wat mogelijkheden om elkaar te ontmoeten! 

Ellen Dupuis  

 

Janny: bedankt! – Jannie: welkom. 

Heel veel vrijwilligerswerk binnen de kerk gebeurt achter de schermen 

en soms weten we nauwelijks wie bepaalde dingen doen. 

Elke zondag staan er één of meerdere boeketten bloemen voorin de 

kerk, die na de dienst weggebracht worden. Maar die bloemen 

moeten wel bij De Winde gehaald en in de kerk op een vaas gezet 

worden. Vanaf 2010 hebben dat bij toerbeurt Janny Hemeltjen en 

Willemien Smale elke zondag trouw verzorgd. Willemien gaat nog door, 

maar voor Janny Hemeltjen is nu de tijd gekomen het stokje over te 

geven, en wel aan Jannie Brinoord. Fijn Jannie, dat jij het wilt 

overnemen! 

Graag willen we Janny Hemeltjen heel hartelijk bedanken voor haar 

inzet in de afgelopen 8 jaar. We hebben haar begin januari al bedankt 
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met een boeket en een kubusblok, maar vinden een bedankje in de 

Klokkeproat ook zeker op zijn plaats. 

Jannie: we konden altijd een beroep op je doen, ook als er iets extra’s 

gebeuren moest. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Bezoekersdienst zoekt uitbreiding 

Binnen de Harfsense kerk is er een groep gemeenteleden actief die 

met enige regelmaat bij een ander gemeentelid, bijvoorbeeld een 80+-

er, op bezoek gaat. 

In de afgelopen tijd zijn er nogal wat wijzigingen geweest in deze 

groep, zowel wat betreft de bezoekers als degenen die bezoek 

ontvangen. 

Graag willen we deze groep weer uitbreiden! 

Meld u zich dus als het u prettig vindt regelmatig bezoek te ontvangen. 

Lijkt het je leuk om bij een ouder gemeentelid op bezoek te gaan? Ook 

dan horen we dat graag! 

Miny Gase en Heintjen Marsman zijn hiervoor te bereiken onder 

nummer 0573 431627 of 0573 431250. 

 
IN MEMORIAM 

 

Op 3 januari j.l. is Jan Korenblik overleden. Het in memoriam zal in de 

volgende Klokkepraot geplaatst worden. 

 

 
 

ACTIVITEITEN 

 

Wijn in de bijbel – Henk Wilms en ds. Hannie van Boggelen 

Alcohol en geloof is een spannende combinatie. In sommige religies 

en  kerkgenootschappen is alcohol ronduit verboden. In de bijbel komt 

wijn veelvuldig voor en opvallend genoeg meestal in positieve zin. Het 

was voor de mens vaak het enige medicijn en middel tegen infectie, 

maar  het was ook een bron van vreugde, moed en troost.  



9 
 

Op deze avond over ‘Wijn in de bijbel’ kijken we naar een paar 

bijzondere verhalen in de bijbel, die laten zien hoe de heilsgeschiedenis 

van Israël letterlijk en figuurlijk doordrenkt is van wijn. Daarnaast krijgt u 

uitgebreid informatie over het proces ‘van druif tot wijn’. Uiteraard 

wordt er ook geproefd: rode, witte en rosé wijnen uit Israël en we sluiten 

af met feestelijk zoet. Het wordt een informatieve en gezellige avond. 

De avond wordt geleid door Henk Wilms, wijnadviseur en ds. Hannie 

van Boggelen 

 

Datum: vrijdag 25 januari 2019 om 

20.00 uur  

Plaats: Ons Gebouw, Sporkehout 

4-6, Harfsen 

Kosten: € 10,00 p.p. – max. aantal 

deelnemers: 25 personen 

Aanmelden (gewenst!) bij: ds. 

Hannie van Boggelen, 

hevanboggelen@gmail.com of 

tel. 0570 – 510717 of 06-250 44 095 

 

 
 

Gebedsking 

Elke eerste dinsdag in de maand komt de gebedskring bijeen.  

Zo ook op dinsdag  5 februari. 

U bent van harte welkom om samen te bidden en te danken. Deze 

bijeenkomst wordt gehouden in de koffiekamer van Ons Gebouw en 

duurt van 18.45 tot 19.15 uur. 

 

Filmhuis Ons Gebouw 

 

 

Voor de tweede keer in dit 

seizoen staat er een filmavond op 

het programma met de film: 

Dorsvloer vol confetti naar het 

gelijknamige boek van Franca 

Treur. De film haalde in 2014 ruim 

80.000 bezoekers in bioscopen en 

filmhuizen. 

De roman, over een twaalfjarig 

meisje dat eind jaren tachtig 

opgroeit in een streng- 

mailto:hevanboggelen@gmail.com
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gereformeerde boerengemeenschap zit vol subtiel drama, 

smaakvolle symboliek en prachtige opnamen van het Zeeuwse 

platteland.  Na de film is er eventueel gelegenheid om na te praten. 

Plaats: Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen 

Datum: vrijdag 22 februari 

Toegang: € 7,50, inclusief koffie voor aanvang van de voorstelling. 

Aanvang: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

 

Brook duo 

Wat een geweldig jaar hebben de heren van het Brook Duo gehad. 

Hun film is een groot succes en hun Kerkentour is altijd vol. 

GertJan Oplaat is weer druk aan het schrijven met een nieuw, 

spannend dialect verhaal.  De titel wordt“ ’t K’Oole Testament “ 

 en  Kerk Harfsen heeft deze al voor u geboekt. 

Op vrijdagavond 20 december 2019 komen ze hun verhaal in onze 

kerkzaal vertellen. 

  

Houdt de Klokkeproat in de gaten wanneer de kaartverkoop begint en 

vergeet niet de datum alvast in uw agenda op te schrijven 

 

 

 

TERUGBLIK 
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De TOP2000 van 2018 was geweldig! 

Op vrijdag 28 december zat Ons Gebouw helemaal vol met mensen uit 

Harfsen, Laren, Bathmen en nabije omgeving.  

We hebben een geweldige TOP2000 dienst gehad. De songs die 

uitgekozen waren zijn op persoonlijke wijze toegelicht. Emoties, 

herinneringen en andere gevoelens kwamen naar voren. Dat maakte 

de liederen nog meer bijzonder om naar te luisteren en te kijken.  

De zangers en muzikanten hebben zo enthousiast en betrokken hun 

muziek gemaakt. Heel erg bijzonder, indringend en mooi! Af en toe 

hoorde je mensen zachtjes meezingen (of murmelen).  Maar bij het 

slotlied ging iedereen staan en klapte en zong mee. Het was gewoon 

jammer dat het afgelopen was. Gelukkig kon na de dienst gezellig 

nagepraat worden met een hapje en een drankje terwijl Green Light 

nog speelde. Het bleef lang gezellig! 

De band Green Light uit Bathmen speelde volgende nummers: 

Iedereen Is Van De Wereld  van The Scene; Go Your Own Way van 

Fleetwood Mac;  I'm a Believer van  The monkees en Livin' on a Prayer 

van Bon Jovi.  

De gelegenheidsband Belterbiet, bestaand uit Joke Enderink, Joep en 

Yvon Didden en Ko Poot zongen de volgende nummers: Losing my 

religion van R.E.M. en The Long and Winding Road van The Beatles. 

Ewald Schut zong onder begeleiding van Stefan Pakkert op de gitaar 

de volgende nummers: Wish You Were Here van Pink Floyd en 

Daughters van Pearl Jam.  

De volgende nummers werden met een filmpje getoond: Old and Wise  

van The Alan Parsons Project;  People help the people van Birdy; Hier 

kom ik weg van Daniel Lohues; Flashdance van Irene Cara en We Are 

the World van Usa For Africa. 

Kerk Harfsen en Kerk Laren organiseerden deze dienst, zoals gebruikelijk, 

samen.  

Bedankt Green Light, Belterbiet en Ewald en Stefan voor de prachtige 

avond. Jullie zijn er druk mee geweest. Bedankt Steffi, Hanneke, Kim en 

Dirry voor de hulp bij de catering. Bedankt Roelof  voor je hulp bij het 

opbouwen van de zaal, de catering en je gastvrijheid. Bedankt Ingrid 

Hoentjen voor de kaartjes. Bedankt alle gasten dat jullie er waren en 

bedankt voor de gulle donaties.  

De voorbereiding van de dienst was in handen van Merlin Woestenenk, 

Betsie Grotentraast en Willem-Jan Woestenenk vanuit de kerk van Laren 

en Carola Peetoom, Geke Wilgenhof en Annette Zwaaij vanuit de kerk 
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van Harfsen.  De samenwerking was prima en voor herhaling vatbaar…. 

dus we hopen iedereen eind december van dit jaar weer te zien, maar 

dan weer in de kerk van Laren. Een fijn muzikaal jaar toegewenst! 

Op de website van de kerk www.harfsen.nl/kerk/ staan toelichtingen 

van de meeste nummers en de linkjes naar de Youtube filmpjes. 

 

Kerststal 

Wat een geweldige reacties op de kerststal! Wat hebben veel mensen 

blij en enthousiast gereageerd! Dank nogmaals ieder die hieraan heeft 

meegewerkt! 

Inmiddels is de kerststal weer afgebroken, waarvoor we de heren Reini 

en Joop Wuestman  weer hartelijk  bedanken, de kerst figuren zijn 

opgeborgen en het is een mooi vooruitzicht dat de kerststal met behulp 

van wat heren volgend jaar zo weer staat! Wie weet zijn er dan wat 

meer figuren of zijn de figuren verfraaid. We hopen een heel jaar voor 

de boeg te hebben, om daarover na te denken. 

 

 

UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (of 

Gemeenteleden ? of allebei ?) 

Hoe komt het toch dat ik zo’n verlangen heb om alsmaar meer  te 

willen weten over Jezus, over het christendom, de goede boodschap, 

over zijn liefde en zijn genade, over de kerk waarin ik ben opgegroeid, 

over dat wat mij ten diepste steeds weer raakt ? Is het God ? En wie is 

dan die God van het Christendom, wat zeggen we als we het hebben 

over de Heilige Drieëenheid ? En wat verlangt Hij dan van mij, heb ik 

een taak ?  

Zo willekeurig wat vragen die mij de laatste jaren in toenemende mate 

bezig houden. Dat heeft mij er ook toe aangezet om te zoeken naar 

een cursus die mij een basis kan geven van waaruit ik verder kan 

groeien in mijn geloof en dat vervolgens ook kan toepassen in de 

praktijk van alledag,  waarin ik mij als gelovige een vreemdeling ben 

gaan voelen.  

Binnen mijn eigen kerkgenootschap, de rooms katholieke kerk, heb ik 

geen algemene basiscursus kunnen vinden. Een goede kennis maakte 

mij enthousiast voor de cursus TVG, zij zat inmiddels in Deventer in het 

laatste cursusjaar. Deventer was op elke donderdag en dat was voor 

mij in verband met werk niet haalbaar en daarom zocht ik verder en 

http://www.harfsen.nl/kerk/
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kwam ik in Rijssen terecht.  Daar zit ik inmiddels al weer in het derde 

leerjaar en maak ik elke keer nog met heel veel plezier de rit van 

Winterswijk naar Rijssen. Hier en daar voelde ik in mijn omgeving wel 

enige waarschuwing, ik kon in dat ‘behoudende protestante’ Rijssen 

nog wel eens tegen de nodige problemen aan gaan lopen. Ach wat is 

dat toch met die beeldvorming….. 

Het feit dat ik al mocht meedoen en warm werd ontvangen wees 

geenszins in die richting en evenmin ben ik gaandeweg de cursus 

tegen stelligheden aangelopen die ik niet met de mijne kan verenigen. 

In tegendeel, als cursisten verrijken wij elkaar in het open en eerlijk 

delen van onze visies en vragen, ondanks of misschien dankzij onze 

verschillende achtergronden.  

Daarbij is van wezenlijk belang dat de docenten allemaal bijzonder 

gepassioneerd zijn en in hun geloofsoverdracht in mijn ogen allemaal 

wijze salomons zijn. Ook zij blijken een groei te hebben doorgemaakt 

waarin niet alles meer zo vast staat,  terwijl in de kern het evangelie van 

Jezus Christus leidraad blijft.  Naast dat mijn inhoudelijke kennis enorm is 

verrijkt, is er ook veel ruimte voor vragen, voor gebed en voor 

persoonlijke aandacht. 

Kortom, wilt u uw geloofsleven ook verdiepen vanuit een brede basis 

waarin vakken als Nieuwe Testament, Oude Testament, 

kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, pastoraat, diaconaat, gemeente 

opbouw en catechese aan de orde komen, dan kan ik  deze cursus 

ook echt voor iedereen van harte aanbevelen.  

En stiekem hoop ik ook nog dat het een heel klein beetje mag 

bijdragen aan de opdracht die onlangs in de cursus nog weer uitvoerig 

is besproken : Span u in om door de samenbindende kracht van de 

vrede eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één 

geest, zodat u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één 

geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door 

allen en in allen is (Efeze 4:3-7). 

Wim  Groenewegen, Winterswijk 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar 

Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. 
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Het anti-lhbti pamflet dat is ondertekend door honderden orthodox-

protestantse predikanten, voorgangers en politici brengt grote 

verontwaardiging teweeg. In de zogenoemde Nashville-verklaring staat 

beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het 

huwelijk en seksualiteit. 

Het draait allemaal om de Nederlandse vertaling van de Nashville-

verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde 

Staten. De toon in het pamflet is sterk anti-lhbti. Er wordt beschreven 

dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange 

verbondsrelatie tussen één man en één vrouw." Homoseksualiteit wordt 

daarom sterk afgekeurd en het is ook niet iets waar christenen 

onderling van mening over mogen verschillen. Verder staat er dat 

homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen. 

 

"De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en 

pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het 

gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. 

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over 

en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier 

gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de 

gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor 

ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. 

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk 

uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als 

beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, 

van harte welkom is en zich thuis mag voelen. 

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, 

uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt 

over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of 

andere levensverbintenissen. 

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open 

gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten." 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode. 

 

 

https://nos.nl/artikel/2266358-honderden-orthodox-protestantse-predikanten-ondertekenen-anti-lhbti-pamflet.html
http://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl/
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

20 januari 1. I.K.A.    2. Bloemenfonds 

27 januari 1. Harfsens Pastoraat  2. Ligth for the world 

03 februari 1. Alg. Harfsens kerkenwerk 2. Kerk in actie 

10 februari 1. Diaconie   2. Onderhoudsfonds 

17 februari 1. Kopieerwerk  2. Diaconie 

24 februari 1. Diaconie   2. Bloemenfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

20 januari: Interkerkelijke kampcommissie Achterhoek 

De Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek (I.K.A.) organiseert 

vakanties voor lichamelijk gehandicapte volwassenen eventueel met 

de partner. Je komt in aanmerking als je lichamelijk gehandicapt 

volwassene bent. Het beleid is soepel voor wat betreft de leeftijd en de 

mate van handicap. De hoeveelheid zorg om hulp die een deelnemer 

behoeft speelt nauwelijks een rol. Daarvoor is altijd voldoende en 

deskundige hulp aanwezig. Wel is het van belang dat men het 

gebeuren in een groep in redelijke mate kan verwerken en de gast en / 

of de partner daaraan werkelijk plezier zal kunnen beleven. 

 

27 januari: Light for the World 

Light for the world 

Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een 

handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden 

van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de 

oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak 

om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. 

Daar maakt Light for the World zich sterk voor! 

 

 

3 februari: Kerk in actie Werelddiaconaat 

Water staat Bengalen aan de lippen. In Nederland weten we dat 

wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh 

leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dij ken die hen 

tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen 

en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. 
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Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale 

kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen 

schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen 

om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens 

kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. 
 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 t.n.v. Diaconie 

Harfsen, onder vermelding van het collectedoel. De diaconie zorgt er 

dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt. 

 

OVERZICHT GIFTEN VIERDE KWARTAAL 

 

In de afgelopen maanden zijn de volgende giften binnengekomen 

via: 

G. Mombarg   10,- KP  M. Wissink   5,- D 

M. Gase     5,- vb  M. Lensink             10,- vb 

N. Oolman   10,- vb  J. Weijenberg             10,- vb 

H.J. Wilgenhof   10,- vb  G. Greutink             10,- D 

D. Mendel   12,- vb  D. Nijenhuis             20,- vb 

W. Vrielink     5,- vb  W. Vrielink             10,- vb 

G. Greutink   10,- D  Kalender             19,- D 

A. Brummelman  10,- vb  NN              40,- KP 

W. Smale   10,- vb  R. Voortman             10,- vb 

D. Weijenberg   10,- vb  J. Weijenberg             10,- vb 

NN    10,- vb  M. Lensink             10,- vb 

H. Marsman   10,- B  J. Weijenberg             10,- KP 

J. Weijenberg   10,- D  J. Weijenberg             10,- D 

NN      5,- KP 

 

Totaal € 301,- Alle gevers en doorgevers hartelijk dank! 

 

Om de giften correct in de Klokkepraot te kunnen vermelden is het van 

belang dat de naam van de doorgever op de enveloppe met de gift 

vermeld wordt. 

De naam van wie de gift is ontvangen, hoeft niet opgeschreven te 

worden. Dus als u als bezoeker/contactpersoon/bloemenbezorger een 

gift ontvangt, wilt u dan uw eigen naam op de enveloppe met de gift 

zetten? Hartelijk dank! 
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Het collectebusje in de Veldhoek is weer leeggemaakt en bevatte een 

bedrag van € 96,40. 

Alle kerkomroepluisteraars hartelijk dank! 

 

Ook het Diaconie-busje achterin de kerkzaal is geleegd en daarin zat 

een bedrag van € 13,-. 

 

In december zijn de kerstattenties bezorgd bij oudere of zieke 

gemeenteleden. Hierbij heeft de diaconie een bedrag van € 188,- 

mogen ontvangen. Allen hartelijk dank! 
 

De Schakel 

 

 

 

17 januari heeft u op de Schakel van alles gehoord over de Stichting 

Welzijn Lochem. Mevrouw Vera Langendijk kwam hier  over vertellen. In 

februari weer een vrolijker onderwerp. 

Want op 20 februari komt mevrouw Anna Geerdink uit Almelo ons 

vertellen over de Twentse klederdracht. Ze komt naar ons toe in haar 

Twentse dracht en laat ons daar alles over zien. Ze is vaak en met veel 

plezier overal in de regio te gast en weet geanimeerd te vertellen over 

de Twentse gebruiken. Ze leest gedichten in de Twentse spraoke, maar 

die kunt u allen ook prima verstaan. Welkom, vaste tijd 14.30 uur tot 

16.30 uur in Ons gebouw, Sporkenhout 4-6. Heeft u een kennis die dit 

onderwerp ook leuk vindt of nieuwsgierig is, dan is deze ook van harte 

welkom. 

Tot woensdag de 20e februari. 
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AGENDA 

 

25 januari Wijn in de Bijbel (opgeven bij  

  H. van Boggelen  20.00 uur Ons Gebouw 

05 februari Gebedskring   18.45 uur Ons Gebouw 

20 februari De Schakel   14.30 uur Ons Gebouw 

22 februari Filmavond   19.30 uur Ons Gebouw 

 

 

 

ADRESSEN 

 

Predikant  

in hulpdienst Ds. H. van Boggelen, hevanboggelen@gmail.com 

  tel. 0570 – 510717;  mob. nr. : 06 250 44 095 

  telefonisch bereikbaar: maandag/dinsdag en woensdag 

  tussen 9.00 en 9.30 uur 

 

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Koster:  Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en 

  Fam. Enderink, tel. 0573 431916 

Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588 

Ledenadm. Mevr. J. Wichers, tel. 0573 431798 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen 

Aanleveren kopij voor woensdag 20 februari via rikaelkink@hotmail.com  

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Zondagsschool Harfsen viert kerst met musical Buro Knetter. 

 

Op kerstavond werd in een volle zaal de musical Buro Knetter 

opgevoerd door de kinderen van de zondagsschool. Ook klonk er een 

mooi kerstverhaal, werd het adventsproject uitgelegd, werd het 
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verhaal van de geboorte van Jezus verteld  en zongen we samen 

kerstliederen. 

In de pauze was er voor iedereen een chocolaatje en aan het eind 

van de dienst  verlieten we achter herder Willemijn en Elise met kindje 

Jezus de kerk om deze in de kribbe in de kerststal buiten te leggen. Op 

de achtergrond kerstliederen van SDG en warme chocolademelk met 

koek.  

Voor de kinderen van de zondagsschool was er traditiegetrouw een 

tasje met een boek en een fruitzakje.   

Voor alle andere kinderen en jongeren was er aan de uitgang ook een 

fruitzakje. 

De zondagsschool begint weer op zondag 13 januari a.s. 

 

 

 

 

 

 

 


