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OVERDENKING 

 

Barmhartigheid 

‘Barmhartig’ is het eerste wat van de Eeuwige gezegd wordt na de 

eigen naam. Dat geeft het belang aan, dit gaat voor! En, er gaat aan 

barmhartigheid niets vooraf, geen voorwaarde of vraag om bekering. 

Ook dat is kenmerkend! ‘Barmhartig’ drukt uit dat God geraakt kan 

worden door wat Hij hoort en ziet. In het hart, zouden wij zeggen. Maar 

in de bijbel is de zetel van het gevoel eerder je baarmoeder, je 

ingewand. Daar wordt God geraakt en dat leidt tot iets. Want je kunt 

niet geraakt worden en vervolgens op je stoel blijven zitten. 

Barmhartigheid gebeurt. Je kunt er niet toe besluiten. Gods 

barmhartigheid gebeurt, onvoorwaardelijk, zonder wie dan ook buiten 

te sluiten. Het enige belang dat telt is het lenigen van de nood. Wat 

barmhartigheid teweegbrengt heeft alles te maken met recht doen, 

ombuigen en rechtzetten, met kracht tot herscheppen. (bron: Judith 

v.d. Werf) 

 

Uitnodiging 

Barmhartigheid komt veel voor in de bijbel, maar nergens staat de 

opdracht om barmhartig te zijn. Hooguit zien we een uitnodiging 

daartoe in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lc.10) die 

wordt besloten met  ‘Doe dan voortaan net zo’. Jezus vertelt: een man 

wordt op de weg tussen Jeruzalem en Jericho overvallen en geslagen. 

Halfdood ligt hij langs de weg. Er passeren hem een priester en een 

leviet, maar beiden steken geen hand uit. Dan komt een vreemdeling 

voorbij, een Samaritaan, een anders-gelovende.  Van hem wordt 

gezegd dat hij met ontferming bewogen werd. Hij verzorgt het 

slachtoffer en zorgt voor voedsel en onderdak in een herberg, op zijn 

kosten. 

Bij de werken van barmhartigheid zoals we die lezen bij Matteüs (Mt. 25) 

gaat het erom - daar waar de noodkreet gehoord wordt - mensen aan 

het licht te brengen: zieken te verzorgen, hongerigen te eten en 

dorstigen te drinken  geven,  naakten te kleden en gevangenen te 

bezoeken en vreemdelingen op te vangen.  

 

Sporen van licht 

Het zijn roerige tijden waarin wij leven. Miljoenen mensen zijn op de 

vlucht door oorlog en geweld, op zoek naar veiligheid en 
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geborgenheid, in afwachting van een betere toekomst.  Maar hoe 

lang zal dat nog duren? Wie kan in de toekomst kijken?  

In de Bijbel gaat men ervan uit dat er rond ‘barmhartigheid’ een relatie 

bestaat tussen mensen: de een als gever en de ander als ontvanger. 

Die relatie wordt gefundeerd door het Verbond dat God met de 

mensen heeft gesloten.   

Door de eeuwen heen hebben mensen de uitnodiging aangenomen 

om met een warm hart de ander tegemoet te treden, te helpen waar 

nodig is. Waar mensen met ontferming naar elkaar omzien, worden 

sporen van licht zichtbaar. Er zijn mensen die de hoop levend houden, 

dat betere tijden zullen aanbreken. Barmhartigheid kan de weg 

daarvoor openen. Nemen wij die uitnodiging aan? 

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

03 maart 14.30 uur Intrede ds. L. van Prooyen Schuurman 

    ds. H.E. van Boggelen en Ds. L. van 

    Prooyen Schuurman 

10 maart 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Biddag voor gewas 

    en arbeid 

17 maart 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 

24 maart 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

31 maart 10.00 uur Ds. D. van Alphen, Warnsveld 

 

 
 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie!  
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Dominee Lidy van Prooyen Schuurman 

Een  nieuwe predikant voor Harfsen!  

We verheugen ons op de samenwerking met dominee Lidy van 

Prooyen Schuurman. Op 3 maart nemen we in de dienst waarin zij 

intrede doet, afscheid van onze consulent, dominee Liesbeth Burger, 

die ons met haar wijsheid en deskundigheid deze afgelopen 

vacatureperiode heeft bijgestaan. Met de intrede van dominee Lidy 

van Prooyen Schuurman is ook het werk van de beroepingscommissie 

officieel ten einde.  

 

Kerkbalans 

Op de Oogstavond konden we het bedrag bekend maken dat voor dit 

jaar is toegezegd en in de weken erna kwamen er nog enkele 

enveloppen binnen. Daardoor is het bedrag opgelopen tot ruim € 

45.000,- en daar zijn we heel blij mee. Iedereen die aan het slagen van 

deze actie heeft bijgedragen: heel hartelijk dank! 

 

Ons Gebouw 

De bouwcommissie is intensief bezig met het voorbereiden van een 

plan voor verbouw / nieuwbouw van de overige ruimten in Ons 

Gebouw. Zodra daarover meer te vertellen is, wordt u uitgenodigd. 

 

De Uitkijk 

Dit is de naam van een nieuw blad voor Harfsen van Stichting Hoeflo, 

Vereniging Plaatselijk Belang - Harfsen - Kring van Dorth, 

Ontmoetingsplek De Veldhoek en onze Protestantse gemeente. Deze 

vier organisaties spreken elkaar geregeld en werken aan hetzelfde 

doel: het bevorderen van de gemeenschap in ons dorp. Nel Oolman 

heeft namens ons in de redactie plaatsgenomen. Journalist Ellis Frans - 

Kapma neemt interviews af en schrijft. De Uitkijk zal dit jaar twee maal 

verschijnen. In het eerste nummer staat een interview met dominee Lidy 

van Prooyen Schuurman. 

 

Kerkcafé 24 maart 

Onderwerp is het klimaat. De voorbereiding hiervan is in handen van 

dominee Hannie van Boggelen, die samen met enkele Harfsenaren dit 

onderwerp vanuit verschillende invalshoeken zal belichten.    
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Dodenherdenking 

Na de Stille Tocht op 4 mei is er een bijeenkomst in de kerk met muziek 

(piano en cello) en gesprekken tussen ouderen en jongeren.b 

De onlangs aangeschafte piano zal tijdens deze bijeenkomst bespeeld 

worden.  

Fijn om te vernemen dat een gemeentelid een spontane gift heeft 

gedaan voor de aanschaf van deze piano. Heel hartelijk dank! 

Ellen Dupuis 

 

Op bezoek bij Bertus Schoneveld. 

Op een koude februari dag heb ik een afspraak met Bertus Schoneveld 

die samen met Marijke en 2 katten sinds 1984, aan de Zonnedauw 

woont. Het leuke huis heeft nummer 29. Hij weet dat ik kom en de open 

haard brandt, gezellig.  

 

Kinderen. 

Op een foto aan de wand staan 3 mooie dochters waar Marijke en hij 

de ouders van zijn. Bertus vertelt met terechte trots dat Jolijn de oudste, 

geboren in 1982, orthopedagogiek in Nijmegen heeft gestudeerd. Zij 

woont daar nog steeds. Manon, geboren in 1984 studeerde 

maatschappelijke dienstverlening en heeft daar werk in gevonden in 

Amsterdam. Zij gaat binnenkort verhuizen naar Arnhem, waar vader en 

moeder dan weer druk mee zijn.                                                                                                                                                                                                   

De jongst dochter Elke is vijf jaar later geboren en studeerde 

psychologie.  Zij woont ook in Nijmegen. 

 

Leven. 

 

Bertus is inmiddels met pensioen, 

na jarenlang op verschillende 

plaatsen in de omgeving in de 

accountancy aan het werk te zijn 

geweest. Hij is een echte 

Harfsenaar. Geboren in 1953, op 

het ‘Wolsink’ aan de 

Harfsensesteeg nr. 31. Getrouwd 

in 1980 met Marijke Gorkink. Zij 

komt uit Rietmolen, een RK 

kerkdorp in de gemeente 

Berkelland, op de grens van de 

Gelderse Achterhoek en Twente. 
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Een aandenken aan het kerkelijk huwelijk staat in de boekenkast in de 

kamer met de tekst: “Wat God verbonden heeft, scheidt de mens niet”. 

Mooi is dat. Als we daar nog even over door praten noemt hij de 

wegwerpmaatschappij discutabel. 

Bertus is sportief! In zijn jeugd zelfs een sportieve hardlopende 

jongeman, toen ook voetballer.  Nu begeleidt hij (met anderen) een 

jeugdelftal, en zelf speelt hij nog volleybal en tennis in Harfsen en sport 

bij de Fitnessfactory in Laren. Een teamsporter bij uitstek.  

Sportief is hij ook samen met Marijke in de vakanties. Die brengen ze 

vaak op een camping of fietsend door. Via trekkershutten, 

overnachtingen  bij “vrienden op de fiets” fietsen ze samen heel wat 

kilometers in Nederland en België. Bertus vertelt dat ze soms in een 

klooster slapen of bij een manege, vaak ook in leuke kleine dorpjes, tot 

Brussel toe.  

Daarnaast luistert hij graag naar muziek uit de “sixties en seventies”,  

leest hij wat hij tegenkomt over de tijd rond de 2e wereldoorlog. Hoe het 

komt dat mensen in staat zijn  zoveel ellende teweeg te brengen. Dat 

houdt hem bezig! 

Ben je met het geloof opgevoed? 

Bertus: Ja, mijn ouders waren hervormd en we moesten naar de 

zondagsschool. Daar moesten we elke zondag een versje opzeggen, 

wat vaak zaterdagavond nog geleerd moest worden. Ik herinner me 

de meeste leiders, die daar les gaven. Hij herinnert zich de verhalen van 

Sodom en Gomorra als eerste, maar ook de wandelingen van Jezus 

met de discipelen hebben indruk gemaakt. Hij heeft daarna ook op de 

jongens- en meisjesvereniging gezeten.  

 

Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen het kerkrentmeesterschap? 

Bertus: De kerk neemt een centrale plaats in het dorp in. Daarom is het 

belangrijk dat hij blijft! Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Als 

ik vraag waarom de kerk moet blijven, somt hij op; het geloof hoort bij 

de algemene ontwikkeling. Wat de kerk uitdraagt aan socialiteit is heel 

mooi, de kerk ziet om naar anderen, heeft aandacht voor mensen in 

moeilijkheden. De kerk is de plaats voor mensen om hun geloof te 

belijden, en als ik zie wat jullie allemaal doen, vind ik dat ontzettend 

belangrijk! Kerkcafé, de zondagsschool, Top 2000dienst, 

Gebedsdiensten, Bloemen en de ‘Zomaar’ kaarten, allemaal mooie 

initiatieven. Dat mag niet doodbloeden en daarom zijn er mensen 

nodig. 
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Daarnaast vind ik de kerkenraad een leuke club mensen, de contacten 

zijn fijn en als kerkrentmeester zit ik bij een leuk onderdeel. Heel 

veelzijdig! Waar wij nu mee bezig zijn, de renovatie/vernieuwing van de 

zalen en een mooi nieuw rouwcentrum, is een hele klus! Maar belangrijk 

voor het hele dorp! 

 

Heb je nog wensen of zou je graag iets veranderd zien? 

Ja, op politiek vlak misschien wel. Waarom heeft de politiek zo weinig 

aandacht voor de kleine dorpen. Het is mooi dat het Hazenveld en 

eerder De Veldhoek ontstaan zijn, maar het is wel een beetje laat vind 

ik. De provincie en gemeente zouden daar meer oog voor moeten 

hebben. Ons dorp wil toch de winkel, de school, de kerk, de 

verenigingen behouden en betaalbare woningen voor jongeren! 

Betere quotumverdeling voor kleine dorpen. Als ik dan listig vraag of zijn 

dochters terug zouden komen, zegt hij; Ja, dat zou ik wel willen. Maar 

dat zie ik (nog) niet gebeuren. 

Dan is de cirkel rond en neem ik afscheid van Bertus, nou ja, tot 

vanavond zeggen we, dan zijn er weer vergaderingen over de bouw in 

en rond ‘Ons Gebouw’.  

  

 
IN MEMORIAM 

 

Gerrit Jan Hendrik Korenblik 

 

Op 3 januari j.l. overleed Jan Korenblik op 78-jarige leeftijd. Hij werd in 

1940 geboren op ’t Heuvel aan de Belterweg in Harfsen. De boerderij, 

waar hij zijn leven lang heeft gewoond. Hij groeide op in een gezin met 

3 oudere zussen en één jongere zus.  

Jan volgde de Lagere School in Harfsen en later de Landbouwschool in 

Laren. Al vroeg, zo rond zijn veertiende jaar, leerde hij Johanna kennen. 

Dat ging eigenlijk vanzelf, want Jan woonde aan de Larense kant van 

Harfsen en Johanna woonde aan de Harfsense kant van Laren. Toch 

heeft het nog wel enige tijd geduurd, voordat ze in 1962 trouwden in 

het gemeentehuis van Gorssel en daarna in de kerk van Harfsen. Na 

hun huwelijk trokken ze in bij de ouders van Jan.  

Jan en Johanna hebben dus hun hele leven geboerd. Jans interesse 

ging vooral uit naar het werken op het land met de tractor. Hij was een 

man van de machines. Hij kon lassen als de beste en alles maken en 

repareren. 
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Op ‘t Heuvel werden ook hun kinderen geboren: Anja, Diny en Jacco. 

In de loop van de tijd hebben Jan en Johanna ook moeilijke tijden 

moeten doormaken.  In 1978 kwam de moeder van Jan om bij een 

auto-ongeluk. In 1980 werd Jans been verbrijzeld door een ongeluk bij 

het melken. Er volgde een lange revalidatieperiode van 3 jaar. En in 

1996 kreeg dochter Diny problemen met haar gezondheid.  

Een hele nieuwe periode brak aan, toen Jan in 2000 samen met zoon 

Jacco de zorgboerderij heeft opgericht. Jan heeft veel in de 

zorgboerderij verbouwd en leefde altijd erg met de mensen mee. Hij 

kon nog wel eens ongeduldig zijn, maar voor de gasten op de 

zorgboerderij had hij alle geduld van de wereld.  

Jan was iemand, die de dingen graag op zijn eigen manier deed. 

Eigenzinnig, maar ook iemand, die erg gesteld was op contact. Een 

sociaal mens, die opleefde tussen de mensen. Hij kon slecht tegen 

onrecht, was zeer plichtsgetrouw en voelde zich verantwoordelijk voor 

de mensen om hem heen. 

Begin 2018 kreeg Jan met gezondheidsproblemen te maken. En vooral 

de laatste maanden ging het steeds slechter. Hij werd een aantal keren 

in het ziekenhuis opgenomen. Niettemin kwam zijn overlijden toch nog 

onverwacht. Op 9 januari hebben we afscheid van Jan genomen en 

hebben we met dankbaarheid teruggekeken op zijn leven. Om met de 

woorden van de dichter van psalm 23 te spreken: ‘Geluk en genade 

volgen hem alle dagen van zijn leven. Hij keert terug in het huis van de 

Heer tot in lengte van dagen’. 

Ds. Johan Weijenberg 

 

 
 

Arend Wuestman 

 

Arend Wuestman overleed op 27 januari j.l. Hij is 85 jaar geworden. 

Arend werd op 13 april 1933 geboren op “t Olde Speegel”, een 

boerderij aan de Harfsensesteeg (later Broekstraat 21). Hij groeide op 

met zijn twee jaar oudere zus, Hendrika. Arend bezocht de Lagere 

School in Harfsen en ging daarna naar de Landbouwschool in Laren. 

De oorlogstijd verliep allesbehalve zorgeloos. Voortdurend leefde het 

gezin met de dreiging van neerstortende V1’s. Tijdens de bevrijding 

werd er in het gebied rond hun boerderij hevig gevochten tussen de 
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Canadezen en de Duitsers en moest het gezin uitwijken naar Almen. 

Gelukkig bleef de boerderij gespaard.  

Op de bruiloft van een neef leerde Arend zijn vrouw Geertje uit de 

Schoolt kennen. Zij trouwden in 1958 en kregen twee zonen, Rein en 

Rob. Na hun huwelijk namen ze de boerderij over van vader Reind. 

Arend hield van zijn vee en zorgde er goed voor. Boeren was zijn 

hobby! 

Toen er voor de boerderij geen opvolgers bleken te zijn, maakten ze de 

keuze om op tijd te stoppen met boeren. In 2000 werd het nieuwe huis 

aan  het Nuisvelderbos gebouwd, waar Arend tot voor twee jaar 

samen met Geertje met veel plezier heeft gewoond.  

Arend was sociaal en kerkelijk zeer betrokken. Zolang zijn gezondheid 

het toeliet, was hij een trouwe kerkganger. Binnen de kerk heeft hij 

verschillende functies vervuld: 8 jaar als diaken en 9 jaar als 

kerkrentmeester. In 1952 was hij medeoprichter van de Hamac. Als 

vrijwilliger was hij vele jaren betrokken bij het organiseren van 

motorcross-evenementen.  

De muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Arend. 

Meer dan 65 jaar was hij actief lid van ‘Soli Deo Gloria’, waar hij op de 

althoorn speelde. Na zijn pensionering werd hij ook lid van het 

seniorenorkest. Hij was een liefhebber van wielrennen en volgde alle 

belangrijke koersen op de televisie. 

De laatste jaren verslechterde de gezondheid van Arend. Hij kreeg 

problemen met zijn ogen en het lopen ging steeds moeilijker. In januari 

2017 brak hij zijn heup en werd hij in zeer slechte conditie opgenomen 

op ‘De Hoge Weide’ in Lochem. Hoewel zijn lichamelijke conditie slecht 

bleef, herstelde zijn geestelijke conditie opmerkelijk. Tot het laatst toe 

kon je goed met hem praten en was hij vol belangstelling voor alles en 

iedereen. Ook tijdens zijn verblijf in Lochem bleef Arend de vriendelijke, 

beminnelijke, humoristische en tevreden man, zoals we hem altijd 

gekend hebben. 

Op 1 februari hebben we in een kerkdienst in Ons Gebouw afscheid 

van hem genomen. Bemoedigd en getroost door de woorden van 

psalm 121: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan en komen, van nu 

tot in eeuwigheid’. 

 

Ds. Johan Weijenberg 
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ACTIVITEITEN 

 

Gebedsking 

Elke eerste dinsdag in de maand komt de gebedskring bijeen.  

Zo ook op dinsdag 5 maart. 

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. 

 

Kledingactie Oost Europa 

Noteert u vast: 22 en 23 maart wordt weer de kledingactie van de fam. 

te Wierik ten behoeve van Oost Europa gehouden. 

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar weekblad De Gids. 
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KERKCAFÉ  - verplaatst naar 24 maart. 

Het Kerkcafé dat gepland stond op 10 maart a.s. wordt – in verband 

met een langere voorbereidingstijd- verplaatst naar zondagavond 24 

maart a.s. ! Het Kerkcafé is een open huis met gesprekken voor 

iedereen  over diverse onderwerpen, waarbij we proberen aan te 

sluiten bij de actualiteit op dat moment. 

 

Op deze avond zal het gaan over het 

klimaat en duurzaamheid. Het zijn de 

jongeren die met hun klimaatprotesten ons 

en onze regering erop wijzen dat we aan 

de slag moeten voor een beter klimaat. 

 We hopen sprekers (jongeren en ouderen) 

uit te nodigen die iets komen vertellen over 

wat zij doen aan duurzaamheid. 

Iedereen is van harte welkom, kom dus 

gerust binnenlopen. 

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop (ca. 21.15 / 21.30 

uur) kan het gesprek onderling worden voortgezet onder het genot van 

een drankje. 

Contactpersoon: ds. Hannie van Boggelen, 

hevanboggelen@gmail.com 

Datum: zondag 24 maart, aanvang 20.00 uur   

Plaats: Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen 

 

Taart in de Veertigdagentijd - Kerk in Actie 

De Veertigdagentijd is de tijd van veertig dagen voor Pasen. Het begin 

ervan is Aswoensdag (6 maart). De zondagen tellen niet mee, en zo 

kom je aan veertig dagen. Op zondag wordt er niet gevast. Zondag is 

een feestdag. Bij feest hoort taart.  De campagne van Kerk in Actie 

heeft als thema 'Een nieuw begin.' Met deze actie wordt aandacht 

gevraagd voor weeskinderen in Rwanda, ex - gedetineerden in 

Nederland, kindslaven in India en voor kerken op Cuba, in Pakistan en 

Nederland. De campagne roept ons op te vasten - maar niet op 

zondag. Op de site van Kerk in Actie vind je recepten voor heerlijke 

taarten. Dat recept past bij het land en het project die die week 

centraal staan. Na de dienst op zondag koffie met taart? Wil je 

meedoen? Laat het dan even weten aan de kosters voor welke 

zondag je een taart wilt meebrengen. 

Ga voor de recepten naar www. kerkinactie.nl / kom-in-

actie/acties/bak-een-nieuwe-taart  

mailto:hevanboggelen@gmail.com
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Ook ouderen kunnen op vakantie!! 

Dat verwacht u misschien niet. Want u hebt zorg nodig, en dan moet er 

zoveel geregeld worden. Maar dat valt zo ontzettend mee. Ga mee 

met de IKA!! Speciaal voor mensen die niet goed zonder hulp kunnen. 

Misschien heeft uw partner zorg nodig en u niet, ook dan is de IKA een 

uitkomst. Of u wilt gewoon een keer een andere omgeving zien, met 

andere mensen praten in uw eigen dialect. Niet te ver van huis, want 

stel nu dat…… 

 

Wat is IKA? De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de 

diaconieën van de PKN-kerken in de Achterhoek en Liemers. Het doel 

van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen die 

zonder “zorg” of begeleiding niet op vakantie kunnen, ongeacht hun 

leeftijd.   

 

Za. 11 t/m za. 18 mei 2019 Lunteren “het Bosgoed” 

Za. 1 t/m– za. 8 juni 2019 Doorn, ‘Nieuw Hydepark’  

Za 25 t/m vr. 31 mei 2019 Lemele, Hallehuis “: De Imminkhoeve” 

Za 7 t/m vr. 13 september 2019 Lemele, Hallehuis “De Imminkhoeve:” 

 

Het programma is zeer gevarieerd en uitgebreid. In de week is er een 

kerkdienst en een Avondmaalsviering. Verder kan het programma 

bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen, zijn er 

speldagen en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt.  Bent u 

gebonden aan rollator of rolstoel? Ook voor u is deze vakantie geschikt. 

Er is voldoende deskundige verzorging om mensen die het echt nodig 

hebben ook te kunnen helpen. Alle vakantieverblijven zijn er volledig op 

ingericht om mensen met zorg te ontvangen. Maar ook als u nauwelijks 

zorg nodig hebt, bent u meer dan van harte welkom. 

Bent u lid van een deelnemende PKN gemeente dan krijgt u KORTING 

en dan betaalt u als alleenstaande voor 7 overnachtingen € 570 i.p.v. € 

740. 

 

Belangstellenden of nieuwsgierigen kunnen Diana bellen of mailen voor 

meer informatie. Zij kan u meer vertellen over de IKA, over de kosten, en 

ze doet haar best om andere vragen te beantwoorden.  Telefoon 0575-

494116 of mail met actiekerkharfsen@gmail.com 

Wacht niet te lang, de aanmeldingen moeten zo snel mogelijk binnen 

zijn. 
 

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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Leesvoer 

Al geruime tijd staat er in de hal van de kerk bij de keuken een 

boekenkast.  

Wat is daar toch de bedoeling van?  

Vraag: Mag je die zomaar 

meenemen? 

Vraag : Moet je het boek weer 

terug brengen?             

 

Vraag: Mag ik er ook gewoon 

boeken brengen?         

             

Antwoord: Ja, dat mag als je dat 

boek wilt lezen. 

Graag maar je mag het ook 

omruilen voor een ander mooi                                                                                     

boek. 

Ja, dat mag , als het boek er 

goed uitziet en voor een groter 

gezelschap te lezen is.                                                                              

Kortom als u even niets te lezen heeft of een mooi boek over heeft is de 

kast in de hal van de kerk de oplossing! 

 

TERUGBLIK 

 

Oogstavond  

Petra van Hulphond Nederland 

was, samen met Rex, te gast bij de 

Oogstavond. Vol passie vertelde ze 

over het goede werk wat deze 

bijzondere honden kunnen doen. 

Sommige honden kunnen bv. 

epilepsie voorspellen en 

voorkomen op deze manier dat 

mensen vallen. Andere honden 

leren om mensen met Post 

Traumatische Stress Stoornis rust te 

geven. Sommige honden worden 

opgeleid om  mensen in een 

rolstoel te helpen met dagelijkse 

klusjes, boodschappen doen enz. 

  
Hulphond Nederland gelooft in de kracht van samen. Daarom leiden ze 

niet alleen maar honden op, maar begeleiden ze ook elk baasje. 

Hulphond Nederland werkt intensief samen met trainers, therapeuten 

en thuis. Want alleen door die gezamenlijke inspanning vormt elke 

hulphond uiteindelijk een onverslaanbaar duo met z’n baasje; een 

superteam.  
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Het opleiden van een hond kost veel geld. Donaties zijn altijd welkom. 

Op de website van Hulphond Nederland https://hulphond.nl/ is veel 

meer informatie te vinden. 

 

 

UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Welkom op de film-middag.  

Op vrijdag 8 maart zal de film “ Publieke werken “ worden vertoond. Dit 

in tegenstelling tot de aangekondigde film “Rafaël” deze blijkt nog niet 

verkrijgbaar op dvd. We waren wat te voorbarig. 

“Publieke werken” is een Nederlandse film gebaseerd op de historische 

roman van Thomas Roseboom. 

Het speelt zich af in Amsterdam rond 1888. Er worden plannen gemaakt 

om een groot hotel te bouwen tegenover het centraal station. In een 

tijd van grote armoede en sociale ongelijkheid. Hiervoor moeten huizen 

wijken voor de bouw. Zo ook het huis van Vedder. Hij en zijn 

overmoedige neef beramen een uiterst riskant plan om hiervoor het 

onderste uit de kan te halen. Hoogmoed en bevlogenheid spelen 

hierbij een grote rol, met tragische gevolgen.  

Na afloop bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke 

broodmaaltijd en als daar behoefte aan bestaat samen na te praten. 

Wij hopen op veel belangstelling. Een bijdrage in de onkosten (niet in 

kerkmunten), wordt op prijs gesteld.  

Datum: 8 maart, aanvang 15.00 uur. Plaats: Ontmoetingskerk, 

Schurinklaan 1, Eefde. Opgeven voor de film en/of maaltijd en vervoer 

voor 1 maart bij Tjerie Kale-de Vries, 0575-511819 of 06-49608476 of 

g.kale@versatel.nl 

 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Kerk maakt een wezenlijk verschil in de samenleving. 

Veel mensen voelen zich in deze tijd onveilig en zijn bang voor 

dreigend kwaad. Tegelijkertijd zoeken zij hun heil niet (meer) bij God of 

religie. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem: "Christenen kunnen het 

tij keren, wanneer zij zelf het licht in hun omgeving zijn. De kerk maakt 

op veel plekken namelijk een wezenlijk verschil in de samenleving." 

Wienen ondervindt zelf aan den lijve wat onveiligheid is. Hij wordt al 

maanden beveiligd en kan daarom niet thuis wonen.  

https://hulphond.nl/
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Een nieuw begin: Op weg naar Pasen 

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt  

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid.  

(LB 686) 

 

De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat.  

Een nieuw begin!  In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, 

feest van het nieuwe begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een 

nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.  

De veertigdagenkalender 2019  van 

de Protestantse Kerk daagt ons uit tot 

bezinning in de 40 dagen op weg 

naar Pasen. ‘Een nieuw begin’ is  de 

rode draad voor alle dagen.  

De kalender biedt tevens nieuwe 

vormen om invulling te geven aan de 

vastentijd. 

Op zondag 10 maart, de eerste 

zondag in de Veertigdagentijd kunt u 

een kalender meenemen. Ook op de 

leestafel achterin de kerk vindt u een 

paar exemplaren. Maar u kunt hem 

ook bestellen (in februari gratis) via 

https://www.protestantsekerk.nl/veerti

gdagentijdkalender    
 

We wensen elkaar een goede tijd toe op weg naar Pasen! 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

03 maart 1. Harfsens Pastoraat  2. Zorgboerderij ’t Heuvel 

10 maart 1. Kerk in actie  Cuba  2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

17 maart  1. Kopieerwerk  2. Kerk in actie binnenland 

24 maart 1. Kerk in actie Kinderen in  

     de knel   2. Onderhoudsfonds 

31 maart 1. Bloemenfonds  2. I.S.B.N. 

https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
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Toelichting bij de collecte: 
 

3 maart: Zorgboerderij Het Heuvel 

Deze Harfsense zorgboerderij biedt de ouderen een gastvrije 

dagbesteding waarbij gezelligheid, genieten van de natuur en van de 

dieren hoog in het vaandel staan. 
 

10 maart: Kerk in actie: kerken in Cuba 

Een nieuw begin voor kerken op Cuba 

Door de verslechterende economie neemt de armoede op Cuba toe. 

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) 

taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en 

diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken op Cuba een nieuw begin te 

maken en diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor 

eenzame en verarmde ouderen. 
 

17 maart: Kerk in actie: binnenlands diaconaat: verlaat de 

gevangenis….. 

en dan? 

Een nieuw begin van (ex)gedetineerden  

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit 

graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen 

kracht te doen. Via Gevangenenzorg en Exodus biedt Kerk in Actie hulp 

op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving. 
 

24 maart: Kerk in actie: Kinderen in de knel 

Een nieuw begin voor werkende kinderen in India 

In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks 

rondkomen. Meer dan 12.700 kinderen moeten werken. De Indiase 

organisatie Sadhana wil deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen 

bieden door onderwijs. 
 

31 maart: Interkerkelijke stichting bijzondere noden 

Deze stichting in de voormalige gemeente Gorssel biedt financiële 

steun in situaties van inwoners die bij de officiële instanties geen gehoor 

vinden. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze stichting, 

ook in onze eigen gemeente. Uw financiële bijdrage is meer dan 

welkom! 

 

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. 
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De Schakel 

 

De Schakel woensdagmiddag met als spreekster….Vera Langendijk. 

De Schakel telt een leuke groep ouderen die eens per maand op de 

woensdagmiddag samenkomen . 

Meestal wordt er een stukje geschreven voor de Gids en de 

Klokkeproat. Zodra er een stukje geplaatst word gaat het de laatste 

maanden mis met de spreekster, eerst ging het tweemaal mis met 

mevr. Vera Langendijk, en deze week kwam juist zij i.p.v. Mevr. Anna 

Geerdink uit Almelo, die niet kon komen omdat ze van haar fiets was 

gevallen. Zij is nu gevraagd voor september. 

 

 
 

Gelukkig kon mevr. Vera Langendijk van Stichting Welzijn Lochem wel 

deze middag. Zo hebben we dus kunnen luisteren naar haar verhaal 

over maatjes, hulp, en meerdere mogelijkheden die er zijn om het leven 

voor ouderen iets makkelijker te maken. Een zinvolle middag. Volgende 

maand is dus nog even een verrassing, maar we hopen weer iemand 

te vinden die iets boeiends kan vertellen en ons een fijne middag kan 

bezorgen. Graag tot dan. 
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AGENDA 

 

05 maart Gebedskring 

20 maart De Schakel 

22/23 maart Kledingactie Oost Europa 

24 maart Kerkcafé 

 

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 

AFWEZIG 

Ds. Hannie van Boggelen is afwezig van 11 t/m 17 maart a.s.  

Indien nodig kunt u contact opnemen met ds. Lidy van Prooyen 

Schuurman of met een van de ouderlingen.   

 

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 maart via rikaelkink@hotmail.com  

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Hallo allemaal, 

  

Allereerst heten we Etienne van Vught van harte welkom op de 

zondagsschool.  

  

We zijn momenteel bezig met de Ark van Noach, we luisteren naar het 

verhaal, kijken een film over de ark van Noach en knutselen en kleuren,  

 

 
 

Ilja  Bomers heeft uitleg gegeven over ons collecte-doel.  
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Een vriendin van haar, Miriam Stigter, woont In Papua, haar 

Indonesische man is gynaecoloog.  

De mensen zijn daar erg arm. Miriam zet zich in voor de mensen daar 

en momenteel zijn ze bezig om een kleuterschool te bouwen. Ook is er 

geld nodig voor verzorging en voeding voor baby’s in het ziekenhuis. 

Hier gaan wij  als zondagsschool voor sparen. De stichting van Miriam 

heet Chosen One Ministries. Wilt u meer informatie, dan kunt u dit 

googlen. 

  

We gaan op de Beatrixschool weer meedoen met het inspiratieblok. Dit 

begint op woensdag 13 maart. 

  

Hartelijke groet, 

  

kinderen en leiding zondagsschool. 

 

 

https://www.facebook.com/Chosen-One-Ministries-759338060821692/?fref=ts

