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Geachte gemeenteleden,  

 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het paasontbijt 
op:  
 
Eerste Paasdag,  Zondag 21 April  
 
Het paasontbijt begint om 9.00 uur, aansluitend is de 
dienst om 10.00 uur.  
 
U kunt zich opgeven voor het paasontbijt tot dinsdag 16 
april bij:  
 
 Dirrie Enderink   431916,  henkenderink@hetnet.nl    
Nel Oolman  431794,   n_oolman@hotmail.com   
 
De kosten zijn € 4,00 voor volwassenen en €3,00 voor 
kinderen tot en met de basisschool  
 
Natuurlijk zijn ook de ouders, broertjes en zusjes van de 
zondagsschoolkinderen van harte welkom.  
 
Wij hopen weer op een goede opkomst!  
 
Met vriendelijke groeten, de kerkenraad  
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OVERDENKING 

 

Het gebeurt wel eens dat iemand een reis naar Israel maakt en bij 

thuiskomst met ontroering vertelt precies daar te zijn geweest, op de 

plekken waar Jezus ook geweest moet zijn: aan het meer van Galilea, 

de smalle straatjes van Jeruzalem, de hof van Olijven, de graftuin...  

Het maakte indruk, want kennelijk helpt dat: te weten dat er een 

moment was waarop, en een plek waar het allemaal gebeurde, en dat 

jij daar dan na zoveel eeuwen ook even bent. Alsof de tijd ertussen 

even wegvalt. 

 

In de Stille Week van jaren terug overkwam mij ook zoiets, maar dan 

andersom. Op Witte Donderdag, werd The Passion opgevoerd: het 

verhaal van de laatste uren van het leven van Jezus, verteld in een 

hedendaagse setting en omlijst met hits uit de vaderlandse 

popgeschiedenis. 

Vooraf was ik er wat sceptisch over: zou het niet te veel spektakel zijn, 

te commercieel? Maar naderhand was ik óm. Die allereerste uitvoering 

vond nl. plaats in Gouda, en laat dat nu de stad zijn waar ik geboren 

en getogen ben en vele herinneringen heb liggen. 

Jezus kwam naar 'mijn' stad. En de tijd tussen zijn leven en het mijne viel 

even weg. 

 

Ik volgde op TV de weg waarlangs dat grote kruis gedragen werd. 

Langs de singel waarover ik altijd naar school fietste, door de straten 

waar ik ooit met mijn vriendinnen winkelde. En op het bankje waar ik 

mijn eerste grote liefdesverdriet overdacht (I don't know how to love 

him), zag ik Maria verdrietig zijn. En op het grote marktplein waar ik 

weleens verloren rondliep, zag ik Jezus struikelen.  

En het begon ermee dat Jezus zijn fiets neerzette bij het Kruidvat. Dat hij 

in de kroeg die ik wel kende, aan tafel met zijn vrienden zat te eten.  

Iedereen mag me erom uitlachen, nuchter als ik ben, maar het 

ontroerde me, meer dan ik tevoren kon bedenken. Ik hoef niet meer 

naar Jeruzalem, dacht ik, want Jezus was naar mijn stad gekomen.  

 

Vaak zeggen we: Jezus deelde ons leven. Jaren geleden werd dat in 

mijn geboortestad aanschouwelijk: Jezus kwam op de plek waar ik 

verdrietig was geweest, vrolijk, wanhopig, alles... 
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We leven in lastige tijden. Terwijl ik dit schrijf, echoot de afschuw nog 

na: de aanslag op de moskeeën in Christchurch, de tram die in Utrecht 

stil kwam te staan. Er lopen diepe breuklijnen door onze wereld. 

De kans dat The Passion nog eens naar Gouda komt, of naar Harfsen, 

lijkt me klein.  

Maar dat andere blijft waar, en ik houd me eraan vast: dat Jezus onze 

pijn heeft ondergaan en gedragen, en hij heeft meer dan 

aanschouwelijk gemaakt dat God onze wereld door het donker heen 

draagt naar het licht toe. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

07 april 10.00 uur Bijzondere dienst 

14 april 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen Palmzondag 

18 april 19.30 uur Ds. L. M. van Prooyen Schuurman en  

   ds. H.E. van Boggelen, Witte donderdag 

   Dienst van Schrift en Tafel 

19 april 19.30 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman en 

   Ds. H.E. van Boggelen, Goede Vrijdag 

21 april 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Pasen 

28 april 10.00 uur Ds. J. Muntendam, Epse 

 

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. 

 
 

Bij de diensten in de Stille Week en Pasen 

 

Een nieuw begin 

De meest indringende diensten van het jaar, zo ervaren veel mensen 

de vespers in de Stille week. Een gang langs menselijk verlangen en 

falen, hoop op licht en bevrijding. We lezen, hoe kan het anders, het 

verhaal van de laatste dagen van Jezus Christus: een stad die hem 

juichend ontvangt en vervolgens verraadt, een mens worstelend met 
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de aller-diepste vragen: welke weg moet ik gaan, welke offers vraagt 

dat? Waar zijn mijn vrienden, en waar is God? 

U kunt natuurlijk alleen met Pasen naar de kerk gaan, het feest van licht 

en opstanding en leven. Maar het wint aan diepte – Pasen wordt er 

nóg feestelijker van – als je ook de diensten in de Stille Week 

meemaakt.  
 

Vergeven 

Op Witte Donderdag 18 april leren we de diepte van het vergeven 

peilen als we Jezus bezig zien bij het wassen van de voeten van zijn 

leerlingen. Hij kruipt op zijn knieën langs zijn leerlingen als de minste 

slaaf. Met Petrus protesteren we tegen dat dienstbetoon van Jezus, 

want hebben wij dat nu echt wel nodig dat wij door onze Heer 

gewassen worden?  

Ook wij delen brood en wijn deze avond. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen The Passion te 

kijken. 
 

Veranderen 

Op Goede vrijdag 19 april staan we stil bij de weg van Jezus Christus. Hij 

wil door zijn lijden ons lijden op zich nemen en daarmee verandert Hij 

ons in bevrijde mensen. We zitten niet vast aan de dingen die niet goed 

gaan en de zaken die we niet goed doen. Goede Vrijdag leert ons dat 

we kunnen veranderen van mensen zonder hoop in mensen met 

uitzicht; een verandering ten goede als we het kwaad achter ons laten. 

We gaan met Hem de weg die Hij voor ons ging.  

We laten ons deze avond meenemen op die weg aan de hand van de 

kruiswegstaties van Ted Felen. 
 

Een nieuw begin 

In de vroege Paasmorgen van 21 april is iedereen van harte welkom bij 

het Paasontbijt. Daarna vieren we in een feestelijke dienst dat de liefde 

van God steeds een nieuw begin maakt, en sterker is dan de dood. We 

lezen hoe Maria in het donker alleen wil zijn met haar verdriet, en dan 

bij haar naam genoemd wordt. Ze dacht dat het de tuinman was... 

U bent altijd van harte welkom in elke kerkdienst, maar nergens klinkt de 

uitnodiging hartelijker dan met Pasen: om bij je naam geroepen, 

moedig, vrolijk, de tranen uit je ogen vegend, op te staan en het leven 

(weer) op te nemen: De Heer is waarlijk opgestaan! 

Op Witte Donderdag en op Paasmorgen verleent de cantorij o.l.v. Jan 

Los haar medewerking, daar zijn we blij mee! 

Ds. Hannie van Boggelen en ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Van de voorzitter    

We kijken terug op een feestelijke intrededienst van ds Lidy van Prooyen 

Schuurman. Wat fijn dat we met zo velen haar welkom hebben kunnen 

heten! Inmiddels is zij  begonnen met kennismakingsgesprekken. Voor 

wijk 1 en 4 is meteen tijdens de kerkenraadsvergadering (waarvan een 

deel vaak veel weg heeft van werkoverleg) een datum gepland 

waarop degenen die tot deze wijken behoren, (nader) met haar 

kunnen kennis maken. Zie hiervoor het gele inlegvel. Wijk 2 en 3 komen 

in mei aan de beurt. 

 

College van diakenen 

In de dienst van Palmpasen zijn een paar Larense deelnemers van 

Louka aanwezig om te vertellen over hun project in Sri Lanka. De 

diaconiecollecte is dan voor dit doel bestemd. De diaconie sponsort 

ook de Homerun van het Ronald MacDonald Huis en er komt een plek 

in de kerk waar we onze plastic doppen kwijt kunnen ten behoeve van 

de stichting KNGF geleidehonden. 

 

Winterwerk 

Onder dit kopje valt nog het Kerkcafé over klimaat op zondag 24 

maart, een datum die zich hopelijk als zonnige lentedag aan ons heeft 

voorgedaan. Over ditzelfde thema beginnen de zondagsschool en 

dominee Hannie van Boggelen een inspiratieblok op de Beatrixschool.  

 

Open Kerk 

Van 7 mei tot 1 september zijn we op dinsdagmiddag weer open. Als u 

denkt: daar wil ik wel eens aan meedoen – meld u zich dan bij één van 

de kerkenraadsleden. We zetten ook een doos / bus neer waarin 

bezoekers een bijdrage kunnen deponeren voor het onderhoud van 

onze kerk - met een thermometer wordt de stand bijgehouden. In die 

periode hebben we op zondag 19 mei 's middags een optreden van 

een klezmerband, Klezmajeur. Noteert u die datum vast?  

 

Dodenherdenking 

De voorbereiding hiervan komt in goed overleg met de 

Oranjevereniging en de Beatrixschool tot stand. Met ingang van dit jaar 

leggen wij ook een krans bij het monument. Als we terugkomen van de 

Stille Tocht is de kerk open. Er is dan muziek (piano en cello) en er zijn 
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gesprekken tussen jongeren en ouderen van onze gemeente. Inmiddels 

wordt er ook vooruit gekeken naar 2020 als we 75 jaar bevrijding vieren. 

 

College van kerkrentmeesters 

Hoe de toezeggingen voor Kerkbalans zijn opgebouwd, leest u in een 

stuk van de hand van Annneke Hogenhout. We moeten op zoek naar 

een nieuw doopvont: met de doopvont die we hadden, is een 

ongelukje gebeurd en herstel ervan behoort helaas niet tot de 

mogelijkheden. De ontwikkeling van de plannen voor nieuwbouw / 

verbouw vindt gestaag voortgang. In april hebben we de 

meerjarenbegroting op de agenda staan. 

 

Pasen 

We zijn op weg naar Pasen. In de kerk liggen nog exemplaren van de 

Veertigdagentijdkalender. Voel u vrij er een mee te nemen! Met 

Palmpasen versieren de kinderen ook weer hun palmpasenstokken, op 

donderdag 18 april (Witte Donderdag) vieren we de Maaltijd van de 

Heer en kijken we na afloop naar The Passion. Vrijdagavond 19 april is 

de dienst van Goede Vrijdag en op zondag 21 april kunt u vóór de 

dienst deelnemen aan het paasontbijt. We hopen elkaar in deze tijd 

veelvuldig te ontmoeten! 

Ellen Dupuis 

 

Een nieuw begin (2) 

Het is het thema van deze 

veertigdagentijd, maar voor mij 

persoonlijk verwijst het natuurlijk 

naar het nieuwe begin in Harfsen. 

Wat een hartverwarmend en 

hoopvol begin was dat, de 

verbintenisdienst op 3 maart. Een 

hele volle kerk, met deels voor mij 

nog onbekende gezichten uit 

Harfsen, vertrouwde mensen uit 

de familie- en vriendenkring, en 

een mooie delegatie uit de 

gemeente waar ik vorige maand 

afscheid nam: Twello. 
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En de laatsten zeiden tegen me: 'Nu weten we waar je terecht komt, 

dat voelt goed, je bent hier op je plaats, en nu laten we je makkelijker 

gaan'. Dat is een groot compliment aan de gemeenschap van 

Harfsen! 

Dus ik ben dankbaar voor dit mooie begin, en dat geldt ook voor mijn 

echtgenoot Joris Jochemsen, en onze dochters, Fieneke en Marije. 

Inmiddels heb ik al aardig wat fietskilometers afgelegd, ik heb de eerste 

bezoeken gebracht, ik heb gezwaaid onderweg, lammetjes 

bewonderd. Ik heb vergaderd, ben rondgeleid – en 's avonds was ik 

wel eens daas van alle nieuwe indrukken, gezichten, namen en 

verhalen. 

Ik verheug me op de samenwerking met collega Hannie van Boggelen 

en met de kerkenraad, ach met u allemaal: het voelt goed! 

 

Pastoraat 

Ik weet nog niet zo goed hoe de lijnen lopen in het pastoraat. Ik weet 

wel dat mensen het vaak lastig vinden om rechtstreeks te vragen (en 

zeker aan een dominee die je nog niet kent): wil je eens langskomen? 

Maar als u behoefte heeft aan een luisterend oor, wilt u het me laten 

weten, rechtstreeks of via via? 

Wat betreft de takenverdeling: voor de leeftijdsgroep tot ongeveer 60 

jaar: u bent welkom bij ds. Hannie van Boggelen, en voor de 

leeftijdgroep daarboven: u bent welkom bij mij. Maar scherpe grenzen 

hanteren we niet en we hopen daar allebei met wijsheid en gezond 

verstand mee om te gaan. 

 

Met hartelijke groeten, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Kerkbalans in beeld. 

Kerkbalans is weer geteld en we zijn verheugd te kunnen melden dat 

de toezegging weer iets gestegen is. We zijn daar heel erg blij mee! 

Zoals u op veel plaatsen aan geeft : ‘De kerk moet blijven’ en omdat 

de  kerkgang  weleens wat te wensen over laat, is het verheugend te 

kunnen vast stellen dat de Kerkbalanstoezeggingen  weer omhoog 

gegaan zijn.                                                                                          

We hebben samen heel fijne diensten met de mensen die er zijn. De 

diensten worden goed voorbereid, de meditaties zijn aansprekend, 

troostend en bemoedigend de liederen worden steeds mooier, soms 

zingen we uit andere bundels en komen de liederen op de beamer. Nu 
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voor Pasen zijn er weer fraaie bloemschikkingen met betrekking op de 

meditatie of op de zondag. 

Om u eens mee te laten genieten van welke leeftijdsgroep zorgt dat de 

kerk in stand blijft het volgende staatje: 

 

Onze leden van 90 jaar en ouder hebben € 1.000,00 toegezegd  

(met een gemiddelde van € 125,00),  

van 80-89 jr. vertrouwde ons het bedrag van 11.050,00 toe(dat is 

gemiddeld € 221,00),                                                                 

de leeftijd 70-79 jarigen zegden een bedrag van € 9.290,00 toe,  

(€ 165,89)                                                                                             

voor de leden van 60-69 jr. noteerden we € 12.770,00  

(gemiddeld € 224,04)                                                                                        

van 50-59 jr. werd € 7.692,50 toegezegd (€ 105,38),                                                                                                                                   

van 40-49 jr. een bedrag van € 1.985,00 (€ 86,30)                                                                                                                                   

30-39 jr. zegde € 845,00 toe (d.i. € 65,00 gemiddeld)                                                                                                                                   

18-29 jr. een bedrag van € 692,00 (gem.€ 38,60) 

Voor ons een mooie indicatie, voor u een kijkje in de keuken van de 

kerkenraad. 

         

Wijziging contactpersoon/financieel medewerker 

Dhr. en Mevr. Lensink van de Wikkemaatsweg hebben aangegeven te 

willen stoppen als contactpersoon en financieel medewerker in hun 

wijk. Wij zijn hen beiden dankbaar voor alles wat zij in al die jaren voor 

de kerk hebben gedaan. 

Fijn is het dat Dirkje Vrielink bereid is gevonden deze taak over te 

nemen.  

                                                                          

Annette Zwaaij 

Bij binnenkomst op de Zonnedauw klassieke muziek, rust, gezelligheid. 

Annette heeft een ochtend vrij. Bij ons eerste kopje koffie komt de 

koektrommel op tafel, met de afbeelding van de Lebuinuskerk van 

Deventer erop. Dat brengt ons gesprek op Annette’s jeugd, ze is 

opgegroeid in Deventer.     

’Mijn moeder zat in de zendingscommissie en mijn vader was zolang als 

ik me herinner Kerkvoogd. Ook al waren ze in verschillende kerken 

opgegroeid; Oud Katholiek en Gereformeerd. Samen hebben ze 

gekozen om Hervormd verder te gaan. Ik ging naar de zondagsschool 

en mocht helpen bij het orgel stemmen. Ging ook graag naar een 

orgelconcert omdat ik dan langer op mocht blijven. Ik houd nog steeds 
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van muziek; al naar gelang mijn stemming, licht klassiek, rock, of iets 

anders, maar geen opera.’ Annette houdt van het contact met 

mensen. Zorg en welzijn, begeleiden, intakegesprekken, coördineren en 

leiding geven in de maatschappelijke dienstverlening zijn de taken die 

ze in de loop der jaren op zich heeft genomen. Ze zijn haar op het lijf 

geschreven. Toen haar taak bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 

in Enschede, waar ze zorgde voor het indiceren  van hulpgoederen en 

zorg, te veel alleen maar ‘papierwerk’ werd, is ze daar gestopt. 

 

Annette: ‘Ik miste contact met de 

mensen. Na een periode van 4 jaar bij 

een mantelzorg ondersteunende 

organisatie in Lichtenvoorde gewerkt te 

hebben kon ik bij Sutfene komen werken. 

Daar kom ik weer meer met mensen in 

contact’. Nu heeft ze weer taken als het  

aansturen van activiteiten, begeleiding 

en bedenken van activiteiten en het 

coördineren van taken; Leidinggevende 

met gevoel voor welzijn van de 

verzorgende, vrijwilliger, mantelzorger en 

de cliënt.   

Uit het huwelijk met Broer de Boer zijn drie 

prachtige kinderen voortgekomen, niet 

alleen uiterlijk. 

Tristan, de oudste geboren in 1996, Rachiel van 1998 en Judith die dit 

jaar 20 hoopt te worden. Ze zijn geregeld de weekenden op de 

Zonnedauw te vinden. Een mooi stel! 

Annette heeft jarenlang in het buitengebied van Harfsen gewoond. Nu 

zegt ze zich thuis te voelen in het dorp. ’Ik vond het fijn om in de 

pastorie te wonen. Mooi dat die woning toen beschikbaar was. Ik voel 

me verbonden met Harfsen en met de kerk. Kerkenwerk zit in mijn 

genen denk ik. Ik vind het ook fijn in de kerkenraad. Het is een mooie 

club mensen. Ik heb nu ook wat meer tijd en ruimte dan b.v. in 1996, 

toen heb ik een jaar in de kerkenraad gezeten als diaken. Dat kon ik 

niet langer met werk en kinderen combineren dus ben ik na een jaar 

gestopt, met het idee….ik kom weer terug!’ 

En dat is ze, weer als diaken. Ze heeft oog voor mensen. Ziet de 

kwaliteiten. Is praktisch. Ziet snel de grotere lijnen. Ziet snel wat er moet 
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gebeuren en pakt dat dan ook aan. Is handig met de beamer en de 

computer. Kijkt met frisse blik naar ‘oude ‘zaken.  

Annette:’ Hoewel ik op langere termijn de toekomst van de kerk niet al 

te rooskleurig zie, hoop ik dat de kerk blijft bestaan in ons dorp. Naast 

ons christelijk beleven zou de kerk een begrip moeten zijn voor zoekers 

naar het hogere of zo je wilt verdieping. Een toevluchtsoord voor 

mensen die het even niet zien zitten. Rust. Veilige contacten. Een 

centrum waar je, je prettig voelt. Ik denk dat dat er moet zijn. Het heeft 

zoveel waarde! Waar moet je anders terecht met je levensvragen? 

Denk eens aan vragen als orgaandonaties, of zoals straks in het 

kerkcafé de vragen over milieu en duurzaamheid. Wat zou het mooi zijn 

als er meer mensen elkaar zouden ontmoeten in de kerk tijdens 

kerkdiensten, tijdens het koffie drinken, of tijdens een maaltijd. Jongeren 

moeten toch ook hun vragen en twijfels hebben?  Stel je voor dat dat 

straks in de ruimte bij de kerk zou zijn. Gaaf toch? 

Geloof is voor mij geen zeker weten, het is een zoektocht, hoewel ik 

achteraf wel mag zeggen, dat ik in veel dingen steun heb gekregen. Ik 

zie dat als Gods helpende hand. Mijn hulpvraag aan God is vaak een 

schietgebedje. Niet hardop bidden, dat heb ik nooit echt geleerd. 

Als ons gesprek op geluk komt zegt Annette: Geluk is een plek waar je 

je veilig voelt. Mensen die je kunt vertrouwen. Waar je naar toe kunt, 

die er voor je zijn. 

Dat  is het fijne in Harfsen dat de mensen er voor je zijn, de 

betrokkenheid. Ik wil graag mensen zien en spreken.  Ik wandel heel 

graag en hardlopen vind ik fijn, liefst met een maatje, al is dat nu met 

mijn knieblessure even niet haalbaar. Als ik na een tijdje afscheid neem 

hoop ik dat we elkaar nog vaak zien en spreken, vooral in de kerk en 

kerkenraad, waar we elkaar in elk geval regelmatig ontmoeten. 
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ACTIVITEITEN 

 

Zullen we kennismaken? 

Bij de kinderen van de zondagsschool heb 

ik een vriendenboekje achtergelaten, in 

de hoop dat ik ook de kinderen wat beter 

leer kennen, en dan ook nog de juiste 

namen bij de juiste gezichten kan 

onthouden. 

Het liefst zou ik zo'n boek bij iedereen 

laten rondgaan, compleet met foto's, als 

een geheugensteuntje. Maar dat wordt 

lastig.  

 

Dus ik ben erg blij dat de kerkenraad 4 ontmoetingsavonden wil 

organiseren, 2 in april (voor de wijken 1 en 4) en nog eens 2 in mei (voor 

de wijken 2 en 3). U kunt zich opgeven middels het inlegvel in deze 

Klokkeproat. 

Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten! 

 

The Passion op groot scherm 

Op Witte donderdag is er de gelegenheid om na de dienst samen naar 

The Passion te kijken. 

Dordrecht vormt dit jaar het decor voor The Passion. De jaarlijkse 

muzikale paasvertelling wordt live uitgezonden bij de EO en KRO-NCRV 

om 20:30 uur. Met het thema ‘Je bent niet alleen’ legt The Passion dit 

jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Dit sluit aan bij de aandacht 

in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om 

mensen bij elkaar te brengen. 
 

Excursie: ‘Spiritueel Deventer’ 

Deventer is een van de oudste steden van Nederland met een rijke 

geschiedenis. 

Vooral in de kerkgeschiedenis is Deventer een belangrijk centrum 

gebleken: figuren als Lebuïnus, Geert Grote, Thomas à Kempis, Erasmus 

en Revius hebben een deel van hun leven in deze stad doorgebracht 

en hun sporen achtergelaten. Verder zijn er verschillende monumentale 

gebouwen in de stad die herinneren aan de rijke historie. De excursie 

voert langs verschillende kerken in de stad, zoals de Lebuïnuskerk,  de 

Russisch-Orthodoxe kerk en het Penninckshuis. Ook zijn er veel 

herinneringen aan het Joodse leven in Deventer.  
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We verzamelen ons op de Worp, waar een ruime parkeergelegenheid 

is.  

Met het voetgangerspontje 

steken we de IJssel over en 

beginnen de excursie in de 

monumentale Lebuïnuskerk. Rond 

het middaguur worden we 

rondgeleid in de Russisch-

Orthodoxe Kerk en kunnen er de 

meegebrach Het bezoek aan 

Deventer wordt – zo mogelijk - 

afgesloten met een vesper in het 

Penninckshuis, het gebouw van 

de Doopsgezinde en 

Remonstrantse gemeenten op de 

Brink. 

te lunch nuttigen. 

 
 

De kosten zullen waarschijnlijk tussen de € 10,- en € 15,- liggen (voor het 

onderhoud van de verschillende kerken)  

Datum: zaterdag 13 april  - max. 20 personen 

Aanvang:  9.45 uur op De Worp in Deventer 

Aanmelden:  uiterlijk 5 april bij ds. Hannie van Boggelen, 

hevanboggelen@gmail.com of 

0570-510717 / 06-25044095 

 

Samenkomst na stille tocht op 4 mei. 

Op 4 mei is ’s avonds na de stille tocht een bijeenkomst in Ons Gebouw. 

Daar ontmoeten we u graag. Bij binnenkomst kunt u iets te drinken 

nemen en luisteren naar muziek tot iedereen er is en we met het 

programma beginnen. Dat zal om ongeveer 20.45 uur zijn. Het 

programma duurt ongeveer drie kwartier. 

 

‘Jong en oud’ ontmoeten elkaar, waarbij de jongeren van nu [van de 

basisschool de groepen 7 en 8] in gesprek gaan met ouderen uit 

Harfsen die tijdens de oorlog de leeftijd hadden van deze jongeren. Zij 

weten zich nog veel te herinneren. Herinneringen die niet verloren 

mogen gaan. 

 

mailto:hevanboggelen@gmail.com


15 
 

Daarnaast zijn er foto’s en filmbeelden te zien. 

De avond wordt muzikaal begeleid door een pianiste en cellist. 

Het belooft een mooie afsluiting te worden van de jaarlijkse herdenking. 

 

Oproep voor de Rozenactie  

 

 

Op 5 mei a.s. worden vanuit de kerk aan 

jongeren in Harfsen rozen uitgedeeld om hen 

succes te wensen bij hun examens.   

Het wordt elk jaar ingewikkelder om een 

kloppende lijst te maken van 

examenkandidaten. We maken nog gebruik 

van oude leerlingenlijsten van de 

Beatrixschool. Maar niet alle jongeren die in 

Harfsen wonen, hebben op de Beatrixschool 

gezeten. De privacywetgeving maakt ook 

dat de Beatrixschool geen informatie mag 

geven zonder daarvoor om toestemming 

gevraagd te hebben bij  de ouders.   

Daarom een oproep aan u allen; wilt u het aan mij doorgeven als uw 

(klein)zoon of (klein)dochter examen doet, of een buurmeisje of -

jongen of iemand anders die u kent en in Harfsen woont? Laat het me 

weten. Wilt u dan ook het adres en de opleiding erbij vermelden? Fijn 

dat u allen mee wilt werken. Bij voorbaat hartelijk dank.  

Annette Zwaaij aczwaaij@gmail.com 06-15470337. 

 

Doppen 

Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF 

Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een 

vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, 

maar lever ze in bij Ons Gebouw. U steunt niet alleen de opleiding van 

onze geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. In 2018 

heeft deze actie landelijk ongeveer €40.000 opgeleverd. En omdat alle 

kleine beetjes helpen, doen wij hier natuurlijk graag aan mee. Door een 

geleidehond kan iemand die bv blind is, weer zelfstandig 

boodschappen doen. Of iemand in een rolstoel wordt geholpen (door 

een hond) met de was doen. Of ze geven de telefoon aan. Een hond 

kan je zoveel leren. Dankzij een geleidehond, (of assistent hond) krijgen 

mensen hun zelfstandigheid weer terug. 

mailto:aczwaaij@gmail.com
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En u weet dat zelfstandigheid een 

groot goed is. Dus helpt u ons 

mee sparen? Het gaat om de 

schone plastic doppen van de 

zuivelverpakkingen, 

frisdrankflessen, vloeibare 

wasmiddelen, pindakaaspotten. 

Diana haalt ze één keer in de 

zoveel tijd op bij Ons Gebouw en 

zorgt dat het op de goede plek 

terecht komt. 

 

  
 

Gebedsking is verplaatst! 

De tijden van de gebedskring zijn verplaatst! Waren we eerst op de 

eerste dinsdag van de maand bijeen, voortaan zal dat na een tip van 

onze nieuwe predikant op de 2e dinsdag van de maand worden. Ook 

starten we een kwartier later. 19.00 uur dus tot ongeveer 19.30 uur. In 

april is dat dan de dinsdag de 12e.  

Mocht u zich zorgen maken over wat dan ook in de gemeente, voelt u 

zich vrij om aan te schuiven. De opzet blijft voorlopig hetzelfde. Een lied, 

een paar verzen uit de bijbel en weer een lied. Dan  bidden we eerst 

voor de nood en danken voor de vreugde in de wereld, vervolgens 

voor wat ons zorgen baart of blijdschap schenkt in Nederland en 

daarna voor alles wat ons bezig houdt hier in Harfsen in vreugde en 

verdriet. Maar ook voor kracht en wijsheid voor de kerkenraad en allen 

die wat voor werk ook, doen op het gebied van kerk en samenleving in 

Harfsen. Zoals u wellicht begrijpt noemen we zelden mensen bij namen, 

alleen als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt. 

We eindigen dan weer met een lied. 

Het is niet zweverig maar warm en betrokken en niet zelden gaan we 

uit elkaar met de woorden ’het was weer goed om zo samen te 

komen’.En zoals we steeds trachten door te geven: “Bidden verandert 

de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert 

de wereld.” Een uitspraak van Albert Einstein. 

De kracht van het gebed ligt dan ook niet bij degene die het gebed 

uitspreekt, maar in Hem die het hoort. Daarom hebben onze gebeden 

zin.  (Max Lucado) 
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TERUGBLIK 

 

Feestelijk welkom voor ds Lidy van Prooyen Schuurman 

In een volle kerkzaal heeft zondagmiddag 3 maart ds. Lidy van Prooyen 

Schuurman intrede gedaan als nieuwe predikant van onze gemeente. 

 

 
 

Ds. van Boggelen verbond ds. van Prooyen Schuurman aan de 

gemeente. Er waren veel genodigden aanwezig uit o.a. haar vorige 

gemeente Twello, de buurgemeenten en familieleden van de nieuwe 

dominee. 

De cantorij o.l.v. organist Jan Los verleende medewerking aan de 

dienst. 
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Na afloop van de dienst werd ds. van Prooyen Schuurman op 

humorvolle wijze toegesproken door Ellen Dupuis, de voorzitter van de 

kerkenraad. 

 

Nu is de taak van de beroepingscommissie volbracht en zij werden met 

een bloemetje bedankt voor de voortvarende en eensgezinde wijze 

waarop de voordracht tot stand is gekomen. 

 

 
vlnr: Deodata Meijninger-Strookappe, Daniëlle Mendel en Jan Klumpenhouwer 
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In het afgelopen 

anderhalf jaar heeft ds. 

Burger uit Warnsveld de 

kerkenraad met wijze 

raad bijgestaan als 

consulent. Ook haar 

taak zit er nu op en ook 

zij ontving een boeket. 
 

 

 

 

 

Na zijn emeritaat als predikant 

heeft dominee Weijenberg niet al 

het werk neergelegd. Regelmatig 

heeft hij namens de kerk 

bezoeken afgelegd en is hij 

voorgegaan in uitvaartdiensten. 

 

Nu er momenteel twee 

predikanten zijn, stopt hij met 

deze taken. Ellen bedankte hem 

hartelijk voor al zijn bijstand en 

ook voor hem een mooi  

boeket. 
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De leidsters van de zondagsschool overhandigden een kado namens 

de kinderen en nodigden ds. van Prooyen Schuurman uit voor het 

bijwonen van een zondagsschooluurtje. 

 

Na afloop van de dienst werd er nog gezellig nagepraat onder het 

genot van een drankje en een hapje. 

 

Anneke Hogenhout had voor deze bijzonder dienst een prachtige 

liturgische schikking gemaakt met de volgende toelichting: 
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De schikking ter ere van de intrede van Lidy van Prooyen Schuurman, 

sluit aan op haar afscheid  in Twello.  Daar ‘wandelden’ de schoenen 

de kerk uit. Hier ‘wandelen’ ze er weer in. En bij schoenen die ‘binnen’ 

wandelen, horen gladiolen! 

Rode gladiolen, nou ja een beetje oranje omdat de kleur van het feest 

vandaag ‘rood’ is, u ziet dat ook aan het antipendium. 

Wij hopen dat onze gemeente in het spoor met Lidy mee gaat 

wandelen. De lentebloeiers, of wel de primula’s ‘wandelen’ daarom 

achter haar naar binnen. Gekozen is hier voor de kleuren, rood, oranje 

en geel, de kleuren van de PKN, maar ook van vreugde, bezieling , en 

warmte  Daartussen ligt het groene mos dat duurzaamheid en rust 

uitstraalt. Het heet niet voor niets’ evergreen’.  We hopen dat de tijd 

van Lidy hier, vreugdevol, bezielend en warm is.  

 

 

UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Jongeren van LouKa in de Palmpasendienst   

In  de dienst op Palmzondag komt een groep jongeren een presentatie 

geven over de reis die ze gaan maken. De opbrengst van de collecte 

van de Diakonie is bestemd voor LouKa.  

Hierbij stellen ze zichzelf voor:  

Wij zijn een groep meiden van 

15, 16 en 17 jaar uit Ruurlo, 

Warnsveld, Lochem, Gorssel, 

Exel, Vorden, Laren en Bathmen 

en samen gaan wij in de zomer 

van 2019 een reis naar Sri Lanka 

maken.   

De reis staat in het teken van 

vrijwilligerswerk; iets doen voor 

de medemens.   

Wij gaan in Sri Lanka vrijwilligerswerk doen bij een project dat wordt 

geleid door een katholieke zendingszuster. 

Deze zuster begeleidt op vrijwillige basis diverse doorlopende projecten 

in Sri Lanka en helpt daar waar nodig, zoals na de Tsunami. Wij zullen 

een kleuterschool gaan verven, helpen in een moeder Theresa huis 

waar oudere alleenstaanden wonen en in de tuin daarvan. Ook hopen 

we ter plaatse diverse goederen te kunnen aanschaffen zoals 
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leermiddelen, spelletjes, toiletartikelen en andere zaken waar de 

plaatselijke bevolking geen geld voor heeft.  

Om deze reis mogelijk te maken is er veel voorbereiding nodig. Vanaf 

september zijn we bezig om de reis te plannen en om te bedenken hoe 

we zoveel mogelijk geld in kunnen zamelen. We doen alles zoveel 

mogelijk zelf, waar nodig ondersteund door een team van coaches. 

Denk hierbij aan PR, reisorganisatie, het regelen van de financiën en 

het opzetten van acties. Een hele klus, maar wat vinden wij het leuk om 

te doen!  

LouKA staat voor "ja, Laren Komt in Actie!". Ou betekent namelijk 'ja' in 

het Singalees en LKA is zowel de landcode van Sri Lanka als de 

afkorting voor LouKA Komt in Actie.   

En in actie komen is precies wat we doen!   

Wij zijn momenteel druk bezig met diverse acties, waaronder LouKA-

doedagen (klussen op aanvraag doen), statiegeldbonnen inzamelen 

en wij zullen op diverse evenementen op verschillende locaties te 

vinden zijn. Wij hopen u daar tegen te komen en zouden het fijn vinden 

als u ons wilt helpen zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen.  

Nieuwsgierig geworden naar ons avontuur? Kijk op onze website: 

www.loukainactie.webnode.nl of volg ons op facebook: 

https://m.facebook.com/LouKAInactie  

Of weet u een leuke klus voor ons? Neem dan contact op via 

Loukainactie.pr@gmail.com  

Groeten het LouKA-team. 

 

 

Orgaandonatie: over geven en ontvangen 

De nieuwe donorwet, die in de zomer van 2020 ingaat, bepaalt dat 

van iedere volwassen Nederlander, die zich niet gemeld heeft voor of 

tegen orgaandonatie, wordt vastgelegd dat deze bij overlijden ‘geen 

bezwaar’ heeft tegen orgaan- of weefseltransplantaties. Het lijkt ons 

daarom zinvol om ons te bezinnen over de inhoudelijke en praktische 

vragen rond orgaandonatie. 

Sprekers: Lily Hulshof, huisarts te Gorssel en ds. Henk Boter, predikant te 

Apeldoorn en ervaringsdeskundige als ontvanger van een nier. 

Zij gaan graag na hun inleidingen met de aanwezigen in gesprek. 

Datum: Woensdag 3 april, 20.00 – 22.00 uur 

Plaats: De Kerk te Gorssel, Hoofdstraat 27 

inlichtingen: Herbert Wevers, 06 538 06044. 

 

http://www.loukainactie.webnode.nl/


23 
 

Met elkaar nadenken over troosten en rouw 

Op verschillende momenten in onze levens worden we geconfronteerd 

met rouw en verlies. 

Of je ondervindt het zelf aan den lijve, of je maakt het in je nabije 

omgeving mee. 

Hoe reageren we op rouw? Dat kan per persoon verschillend zijn. 

Hoe troosten we? Wat is gepast en wat is minder gepast? 

Via werkvormen en praatpapieren lijkt het mij, Lieke Versluis, aardig 

hierover met elkaar ervaringen en gedachten uit te wisselen. Mocht er 

een gebrek aan opkomst zijn dan zal ik mijn uiterste best doen om niet 

te rouwen. Een bakkie troost neem ik dan wel! 

Datum: 4 april, 14.30 – 16.15 uur 

Plaats: De Brink, Gorssel 

 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Scriba René de Reuver: "Kerk staat midden in de samenleving” 
 

Wat is er aan de hand met de Protestantse Kerk? In korte tijd spreekt ze 

zich publiekelijk uit over diverse maatschappelijke kwesties. Eerst 

schaart ze zich achter het kerkasiel in Den Haag, vervolgens neemt ze 

stelling tegenover de Nashville-verklaring en daarna neemt ze 

welbewust deel aan de klimaatmars.  

Keren we terug naar de activistische kerk uit het einde van de vorige 

eeuw? Wil de kerk, in weerwil van de voortgaande ontkerkelijking, 

parmantig haar relevantie tonen? Het korte antwoord op deze vragen 

is nee.  

Toch zijn dit wat mij betreft terecht kritische vragen. Ik hoor er 

betrokkenheid in op de kerk en zorg over haar koers. En dan kun je de 

vraag stellen wat eigenlijk de identiteit van de kerk is, en hoe we kerk 

kunnen zijn in onze democratische samenleving. 

Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving 

gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van 

hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar 

blijft Hij op zijn wereld betrokken. Hij herschept haar tot een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde. In het midden van de tijd komt Hij. In de 

misère van mens en wereld wordt God mens, in Jezus. Niet in de tempel 

of in een paleis, maar midden in deze wereld.  
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Waar Christus is, daar is de kerk. Wij worden geroepen Hem te volgen, 

midden in deze wereld. Onze kerkorde verwoordt dit zo: ‘De kerk belijdt 

telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als 

Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing 

van het leven in cultuur, maatschappij en staat.’ (artikel I,6). De 

visienota ‘De hartslag van het leven’ (2012) vat dit samen in de koene 

stelling: ‘De kerk is politiek.’ Want: ‘God doet aan politiek door een 

samenleving te scheppen van verzoening tussen mensen, van liefde en 

dienstbaarheid.’  

 

Het is zoals de bekende Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, in de 

aangrijpende tijd van Nazi-Duitsland, steeds benadrukte: de kerk heeft 

haar plek in de wereld.  

Hij wees erop dat de kerk zich in de wereld moet concentreren op het 

kruis van Christus en op de nood van zusters en broeders. Deze twee zijn 

niet van elkaar te scheiden. En ook wat mij betreft komen deze twee 

elementen steeds terug: het gaat om God en om de wereld waarin wij 

leven. Die twee zijn niet los van elkaar te trekken, maar zijn verbonden 

met elkaar. 

De positie die de Protestantse Kerk nu driemaal achtereen heeft 

ingenomen staat in deze traditie. Het luistert hier echter nauw.  

De kerk is immers geen politieke organisatie, pressie- of actiegroep. Ze 

heeft haar eigen identiteit. En vanuit haar eigen perspectief draagt zij 

haar steentje bij aan de democratie.  

Niet als (partij)politiek programma, maar als een ambtelijk spreken met 

haar eigen instrumentarium van Woord en gebed.  

Zo wil de Protestantse kerk 

aanwezig zijn in de samenleving. 

Ook in de klimaatmars. Omdat wij 

ons geroepen voelen te zorgen 

voor Gods aarde. Omdat we 

onze zorgen willen uiten. En om 

een appèl te doen op heel onze 

samenleving.  

 
Ds. René de Reuver,Scriba gen. synode 

 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download1662/Visienota%20'De%20hartslag%20van%20het%20leven'.pdf
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

07 april 1. Alg. Harfsens kerkenwerk  2. Kerk in actie: Rwanda 

14 april 1. Louka jongerenreis   2. Jeugdwerk 

18 april 1. Alg. Harfsens kerkenwerk  2. Giro 555 

21 april 1. Kerk in actie: Pakistan  2. Pastorale zorg 

28 april:1. Alg. Harfsens Kerkenwerk  2. Transportkst. kledingactie 

              fam. te Wierik 

Toelichting bij de collecte: 

 

7 april kerk in actie: Rwanda 

Rwanda 25 jaar na de genocide In 2019 is het 25 jaar geleden dat één 

miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De 

jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor 

haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door 

weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo 

ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het 

werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen 

die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij 

krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun 

ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden 

ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk 

mede mogelijk? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 

89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 

 

21 april: kerk in actie: Pakistan 

Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in Pakistan voelen zich 

kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de 

laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben 

bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt 

samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in 

Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 

cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. 

Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig 

kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 

Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in 

de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 
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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. 

 
 

 

De Schakel 

 
Schakelnieuws!! 

Woensdag 17 april komt de Schakel bijeen om alvast een beetje Pasen 

te vieren, ook al hebben we witte donderdag en goede vrijdag nog te 

gaan.   

De gewone tijd komen we bij elkaar om 14.30 uur. Miny, Arjan en 

Anneke hebben een mooi programma gemaakt met liederen en 

mooie Paas beelden van de ‘Zandtovenaar’.  Miny en Anneke zorgen 

voor wat lekkers in de Paassfeer, Arjan omlijst het geheel met mooie 

muziek. Wij hopen op een goede opkomst, uiteraard zijn gasten van 

harte welkom. 

 

AGENDA 

 

donderdag 11 april 20 uur  Ontmoetingsavond wijk 1 

dinsdag 12 april 19 uur  Gebedskring 

donderdag 18 april na de dienst the Passion 

zondag 21 april  9 uur  Paasontbijt 

donderdag 25 april 20 uur  Ontmoetingsavond wijk 4 
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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 

 

Predikant:  Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

  Hobbemakade 47, 7204 BL  Zutphen 

  predikantlidy@harfsen.nl  

  0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 

telefonisch ben ik het beste te bereiken 's morgens vóór 

9.30 uur en aan het einde van de middag/begin van de 

avond 

 

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 17 april via rikaelkink@hotmail.com  

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Hallo jongens en meisjes, 

Op zaterdag 13 april gaan we in Ons Gebouw van 13.30u tot 15.00u 

Palmpasenstokken versieren. Weet jij eigenlijk waarom er een 

Palmpasenoptocht wordt gehouden? Of waarom er een broodhaan 

op de stok zit? Welke vorm heeft een Palmpasenstok eigenlijk? En 

waarom? Ook horen er rozijntjes aan te zitten. Dit alles ga je ontdekken 

tijdens deze middag, georganiseerd door de zondagsschool. Lijkt het je 

ook leuk om dit met elkaar te doen? Geef je dan op voor  donderdag 

11 april  via ludwinek@hotmail.com  of tel. 06-12892423 

Het is de bedoeling dat je zelf een kale Palmpasenstok meeneemt  en 

dat 1 van jouw ouders meekomt om te helpen. Aan  het eind neem je 

dan je eigen versierde stok mee naar huis. 

Iedereen is welkom, kom gerust samen met je vriendje of vriendinnetje.  

De kosten zijn € 4,00 per persoon. 

Graag tot zaterdag  13 april  

 

 

mailto:ludwinek@hotmail.com

