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OVERDENKING 

 

 
Een stukje hemel op aarde 

Hemelvaartsfeest? 

Hemelvaartsdag is voor velen een dag om vroeg erop uit te trekken, de 

natuur in. Als christelijke feestdag is het nooit een groots feest 

geworden. We spreken van paasfeest en pinksterfeest, maar 

hemelvaartsfeest?  Nee hemelvaart bleef Hemelvaartsdag.  

Vergeleken bij andere verhalen in de bijbel staat er over de hemelvaart 

van Jezus niet eens zo heel veel geschreven. Bij Lucas is het zelfs een 

heel summier verhaal: ‘terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en 

werd opgenomen in de hemel’. Zelfs geen wolk komt er aan te pas. 

Wat wel opvalt is dat Jezus, voordat Hij wordt opgenomen in de hemel, 

de leerlingen zegent.  

 

Zegen 

Dat laatste gebaar was een ontroerend beeld dat voortaan op het 

netvlies van de leerlingen moet hebben gestaan, want zegenend 

bepaalt Hij ons bij onze bestemming. De zegen maakt zichtbaar en 

merkbaar dat je leven is opgenomen in een beloftevol geheel. Dat jij 

ertoe doet! Voor de leerlingen tóen en voor ons nú geldt:  je zal maar 

een gezegend mens zijn. 

 

Opkomende zon 

Toch wordt hemelvaart niet ervaren als een feest. Kerst is een feest 

omdat Jezus op aarde kwam. Maar kun je ook feestvieren als Hij weer 

weggaat?  Misschien helpt het beeld van de opkomende zon ons 
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daarbij. Als de zon net opkomt, raakt zij op een bepaalde plek de 

aarde. Maar dan gaat de zon klimmen. Hoe hoger zij aan de hemel 

komt, des te breder en dieper haar stralen over de aarde kunnen 

vallen.  

Jezus als het beeld van de opkomende zon wil zeggen: als Hij aan één 

plek op aarde gebonden was gebleven, was de warmte van zijn zegen 

beperkt gebleven tot dat handjevol mensen. Maar hoe hoger Hij reikt, 

hoe meer mensen met dat ene gebaar bereikt worden. Hemelvaart 

een weggaan? Welnee, zijn warmtestralen bereiken ons beter dan ooit. 

 

Een stukje hemel op aarde 

Doen we met dit beeld wel recht aan wat daar in werkelijkheid 

gebeurde?  

Wat ons in de loop van de tijd duidelijk geworden is, is dat de 

evangelisten hun boodschap meldden vanuit hún wereldbeeld. Een 

wereldbeeld, dat veranderd is door wetenschap en techniek. Maar dat 

wil niet zeggen dat daarmee het gebeuren daar bij Betanië aan kracht 

heeft verloren. Met Hemelvaart valt het zegenende gebaar van Jezus 

breder en guller in onze werkelijkheid: een stukje hemel op aarde. Zijn 

laatste gebaar was geen afscheid, maar een veelbelovend begin. Wij 

en onze wereld staan in het teken dat wij niet alleen gelaten worden: 

de wereld valt onder Gods wijde vleugels, onder zijn brede 

warmtestralen. Blijkbaar hebben de leerlingen dat ook zo ervaren. Zij  

keerden dan ook niet teleurgesteld terug, maar in grote vreugde.  

Laten wij dan met vreugde hemelvaartsfeest vieren!  

ds. Hannie van Boggelen 

 

DIENSTENROOSTER 

 

06 mei 10.00 uur Bijzondere dienst door Jeugd&Jongeren 

10 mei  9.30 uur Hemelvaartsdag, ds. A. Broekhuis, dienst in  

   Harfsen 

13 mei 10.00 uur Ds. A. van de Bor, Bathmen 

20 mei 10.00 uur Pinksteren, ds. H. van Boggelen 

27 mei 10.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

 

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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Ook niet-kerkgangers zijn van 

harte uitgenodigd om rond elf uur 

een kopje koffie mee te drinken in 

de kerkzaal. 

 

 

 

 

 

6 mei: Dienst voor Jong & Oud  
 

Eén keer per jaar organiseren wij 

vanuit de Taakgroep Jeugd en 

Jongeren werk een bijzondere 

kerkdienst. De Dienst voor Jong en 

Oud staat bekend als een vrolijke, 

aparte, actieve, hilarische dienst. 

Dit keer is deze dienst op 6 mei. 

Het thema is: FREE! 

 
 

We hebben net daarvoor op 5 mei onze vrijheid gevierd. Vrij van 

onderdrukking, geweld en oorlog Maar bij vrijheid kan je aan zoveel 

meer denken: vrijheid van geloofsovertuiging, vrij zijn in je eigen 

lichaam, vrij van vooroordelen, vrij van verslaving (drank, sociale 

media). 

 

In de dienst zal er live muziek zijn van G-Key. Zij spelen Nederlandstalige 

en Engelstalige moderne nummers die iedereen kent passend bij het 

thema. Zij zullen ons ook begeleiden als we samen zingen.We gaan 

mooie beelden bekijken en er valt nog veel meer te beleven. 

Dit is dé kans om eens een keertje mee te komen doen op 

zondagmorgen. 

Jij komt toch ook? Voel je vrij! 

 

 

Thema openluchtdienst:  

Druk, druk, druk - en toch weten te genieten 

 

Hoe druk we het ook hebben, volgens Prediker is er een tijd voor alles 

wat er gebeurt. Ook voor genieten, vindt Hannie van Boggelen, de 
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predikant van Harfsen. Ze werkt die gedachte zondag 3 juni 

aansprekend uit in haar meditatie tijdens de jaarlijkse openluchtdienst 

op het wonderschone Eefdese landgoed ’t Haveke. Ook dit jaar wordt 

het godlovende gebeuren weer georganiseerd door een groep 

enthousiastelingen uit de PKN-kerken van Almen, Eefde, Gorssel-Epse 

en Harfsen.  

De dienst belooft spectaculaire trekken te vertonen. Al bij de aanvang 

zal een stel jongeren het religieuze speelveld bestormen, gewapend 

met een partij digitale drugs: mobieltjes, tablets en I-pods. Zij laten zien 

en horen hoe druk ze het hebben. Maar ook hoe moeilijk het is om 

keuzes te maken willen we met ons allen nog aan momenten van 

genieten toekomen. Dat zal bijvoorbeeld blijken bij het ooit door wijlen 

Mies Bouwman gepresenteerde spel Aan de lopende band. Kortom, er 

valt op 3 juni veel te beleven op ’t Haveke. Niet in het minst door de 

komst van de Deventer popgroep G-Key die onder meer de schlager 

van Herman van Veen (Opzij, opzij, opzij) zal laten klinken. Als vanouds 

is er ook weer samenzang, begeleid door leden van De Harmonie. 

De openluchtdienst begint om tien uur. Vanaf half tien is er koffie. Bij 

slecht weer wijken we uit naar de Eefdese Ontmoetingskerk. 

  

UIT DE KERKENRAAD 

Met veel plezier kijken we terug op het gemeenteberaad van 

maandag 16 april jongstleden. Nel Oolman heeft er een verslag van 

gemaakt en dat treft u in elders in deze KP aan.   
 

beroepen van een predikant 

Nu we toestemming hebben een predikant te werven, kunnen we een 

beroepings- en hoorcommissie gaan samenstellen.  Deel uitmaken van 

de beroepingscommissie is een intensieve klus, die echter in de tijd 

beperkt is. U hoeft zich niet voor jaren te verbinden! Bij het 

beantwoorden van de vraag 'Wat hebben wij / wat heb ik de nieuwe 

predikant te bieden?' is door nogal wat mensen de grote 

betrokkenheid van onze gemeente genoemd. Die uit zich niet in grote 

aantallen bezoekers van de zondagse eredienst, maar in inzet op 

diverse terreinen. Lid zijn van de beroepingscommissie is een vorm van 

betrokkenheid. Een paar mensen hebben al toegezegd. Wilt u ook 

meedoen of wilt u iemand voordragen die u geschikt vindt hiervoor: 

laat het ons weten! We zijn blij dat dominee Hannie van Boggelen haar 

aanstelling met maximaal een jaar wil verlengen om met de nieuwe 

predikant te kunnen samenwerken. 
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Ons Gebouw 

Kent u mensen die volgens u in aanmerking komen voor de 

bouwcommissie, wilt u deze namen dan aan ons doorgeven? 
 

Contacten   

In het in maart gehouden HAGE - overleg  van voorzitters en 

secretarissen stond het onderwerp communicatie centraal. Wat kun je 

op dit gebied van elkaar leren? Onze nieuwe informatiegids werd 

gewaardeerd. In oktober zijn wij gastvrouw / gastheer.  Overigens zijn 

de gemeenten Gorssel - Epse en Eefde met elkaar in gesprek over fusie 

op termijn. Wij worden op de hoogte gehouden en mogen als dat past 

als toehoorder aanschuiven.  
 

Ontmoetingsavonden 

De ontmoetingsavond voor wijk 2 en 3 bij Sientje Uenk op donderdag 

12 april jongstleden hebben de deelnemers hieraan als heel waardevol 

ervaren. Wat is voor jou van waarde? Het geloof, het gezin, het deel 

uitmaken van een gemeenschap ... Het gesprek onder leiding van 

Hannie van Boggelen was persoonlijk.  

 

Diaconie 

De jaarrekening 2017 van de diaconie, duidelijk toegelicht door Henk 

Elkink, is besproken. Na controle kan deze worden vastgesteld. 

 

 

 

Jeugd en Jongeren 

In onze vergadering van 18 april waren Geke Wilgenhof en Ageeth 

Veeneman in ons midden. De groep van ongeveer twintig jongeren 

komt in wisselende samenstelling maandelijks bijeen op een 

vrijdagavond. Ze eten gezamenlijk en er is gesprek. De onderlinge 

ontmoeting is waar het voor hen om gaat. Ageeth en Geke doen dit al 

elf jaar met heel veel inzet en zo langzamerhand zouden zij dit werk 

graag willen overdragen of in ieder geval nieuwe aanwas krijgen in de 

begeleiding. Denkt u / denk je: 'Dit is iets voor mij!' - neem dan contact 

met hen op. Wellicht bent u een ouder van een jongere die hier graag 

naar toe gaat - durf de stap te zetten. Binnenkort zullen de ouders van 

de deelnemende jongeren een uitnodiging ontvangen voor een 

nadere kennismaking. 
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Diensten en activiteiten 

We hebben vooral vooruit gekeken naar de organisatie van de 

tentoonstelling 'Harfsen in de Tweede Wereldoorlog' en de voorjaarsfair 

op zaterdag 12 mei. Er wordt veel werk verzet om alles voor elkaar te 

krijgen. Denkt u: ik wil meedoen,schroom niet en neem contact op met 

ons. In de dienst op Hemelvaartsdag (een dienst van en voor de HAGE 

- gemeenten) gaat dominee Arie Broekhuis uit Eefde voor. De muziek 

wordt verzorgd door Hugo Boer (orgel) en Antoinette Oskamp 

(blokfluit). Let op: aanvang 9.30 uur in Ons Gebouw. Na afloop is er 

koffie met krentenwegge. 

Ellen Dupuis 

 
 

Gemeenteberaad 16 april 2018 goed bezocht 

Maandag 16 april buigt de gemeente tijdens het gemeenteberaad 

zich over een aantal zeer belangrijke zaken: 

- beroepen predikant 

- samenwerking met ander gemeenten  

- verkoop van de pastorie  

- aanpassingen aan en verbouwen van Ons Gebouw 

De voorzitter van de kerkenraad, Ellen Dupuis, kan ruim 40 gemeente-

leden verwelkomen. 

In haar opening leest ze een gedicht van Sytze de Vries, Zoals het Licht 

(pag. 535 Liedboek).  

Na een korte uitleg van de opzet van de avond, vertelt ze wat over de 

eerste onderwerpen:  
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Het beroepen van een predikant / gesprekken over samenwerking 

We hebben onlangs toestemming gekregen van het Breed 

Moderamen van de Classis om een predikant te mogen beroepen voor 

50 % en voor een beperkte periode (een jaar of 4). 

De classis verlangt tegenwoordig dat je eerst onderzoekt of 

samenwerking met een of meer buurtgemeente(n) mogelijk is. 

Hiervoor hebben we van 2015-2017 gesprekken gevoerd met Almen en 

Laren. 

En op initiatief van de classis onlangs met Gorssel/Epse en Eefde. 

Deze beide gemeenten zijn al een eind op weg in een 

samenwerkingstraject. Wij worden daarvan op de hoogte gehouden 

en mogelijk gaan we als toehoorder de gesprekken volgen.  

Maar, hebben wij duidelijk in het gesprek aangegeven, ondertussen 

willen we wel een eigen predikant. En daarvoor hebben we dus nu 

toestemming. 

Onze ds. Hannie van Boggelen heeft officieel een contract tot 1 januari 

2019, maar is bereid daar een jaar bij aan te knopen, ook om de 

overgang naar een nieuwe predikant soepel te laten verlopen. 

Er zijn enkele vragen op papier gezet, die de aanwezigen in groepjes 

gaan beantwoorden. 

Zo wordt er gevraagd wat wij van een nieuwe predikant verwachten 

en wat hij/zij van ons mag verwachten. 

Ook wordt gevraagd om je naam in te vullen bij de vraag om leden 

voor de beroepings-commissie. Het loopt nog niet storm, dus als u er 

maandag niet was, maar u wilt wel uw bijdrage hierin leveren, meld u 

zich dan alstublieft zo spoedig mogelijk bij de kerkenraad. 

 

Verkoop pastorie 

De kerkrentmeesters Klaas Haak en Bertus Schoneveld krijgen het 

woord. 

Klaas vertelt dat de pastorie vanaf half april niet meer bewoond is. 

Omdat de staat van onderhoud niet best is, is ons geadviseerd de 

pastorie nu te verkopen. Hiervoor is contact gezocht met makelaardij 

Beltman, die direct een gegadigde had, die in hun portefeuille zat. 

Ook vanuit Harfsen bleek belangstelling en binnen veertien dagen is er 

overeenstemming bereikt en is het bod van de Harfsenaren 

geaccepteerd.  

 

In de pauze wordt een 2e kop koffie geserveerd, waarna Alwin 

Kaashoek van KAAder Kerkadvies het woord krijgt.  
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Aanpassingen aan en verbouwing van Ons Gebouw  

Dhr. Kaashoek heeft in opdracht van de kerkenraad in Harfsen er 

onderzoek naar gedaan wat we kunnen met Ons Gebouw als plaats 

van ontmoeting. 

In het Beleidsplan 2015-2019 staat als missie van de PG Harfsen, dat de 

kerk van betekenis moet zijn voor de samenleving. 

Alwin heeft onderzocht hoe de huidige situatie is, hoe we kunnen 

samenwerken met andere locaties in Harfsen (Hoeflo en De Veldhoek) 

en wat ons onderscheidt van een reguliere ontmoetingsplek. De kerk 

moet een plek zijn van “Ontmoeting rondom het Leven”. 

Hij heeft de kerkenraad een viertal opties aangereikt, variërend van 

basaal verbouwen tot een ambitieus plan, dat vele tonnen zou gaan 

kosten. 

Er is voorlopig gekozen voor een tussenoplossing: de zalen en met 

name het uitvaartdeel netjes opknappen (mooi, maar zonder er de 

hoofdprijs voor te betalen), met aanbouw van een kleine serre om de 

entree meer uitnodigend te maken.  

Wil je het open karakter benadrukken, dan zal Ons Gebouw ook 

overdag open moeten zijn, voor een kop koffie of om b.v. de krant te 

lezen. Hierin zal dan een beroep moeten worden gedaan op vrijwilligers 

en er zal zeker een goede coördinator moeten worden aangesteld. 

Het uitvaartgedeelte móet eigentijdser worden. Veel Harfsenaren 

maken wel gebruik van Ons Gebouw voor de uitvaart, maar dat is 

voornamelijk omdat er in Harfsen verder geen mogelijkheden zijn. Wil je 

iets betekenen voor het dorp, dat is een mooi uitvaartcentrum een 

goede bestemming van Ons Gebouw. 

Het zal niet veel verbetering van de verhuur met zich mee brengen, 

maar je maakt een mooi gebaar naar het dorp. 

Er gebeuren overigens al veel mooie dingen op dit gebied, zoals bv. 

ook het luiden van de klok bij een overlijden. 

De aanwezige gemeenteleden zijn van mening, dat we het geld dat 

de pastorie opbrengt, (voor een deel) mooi kunnen gebruiken om er 

een aantrekkelijk uitvaartcentrum van te maken. 

Binnenkort zal een bouwcommissie worden ingesteld, waarna een 

architect zal worden gevraagd een concreet plan te maken. 

Na het afronden van de presentatie van Alwin Kaashoek bedankt Nel 

Oolman de aanwezigen voor hun komst en het meedenken over deze 

belangrijke onderwerpen. Het is belangrijk dat deze breed gesteund 

worden. 
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Ook bedankt ze Klaas Haak en Bertus Schoneveld die veel hebben 

bijgedragen aan de verkoop van de pastorie. 

Alwin Kaashoek wordt bedankt voor zijn duidelijke presentatie en 

prettige samenwerking. Hij krijgt een fles wijn aangeboden.  

Met het bedanken van Roelof en Dirrie voor de goede zorgen en het 

zingen van lied 705 wordt de avond afgesloten. 

 

Vijf jaar 'De Klokkeproat' 

Mei 2013: op initiatief van ds. Weijenberg verschijnt de eerste editie van 

ons kerkblad 'De Klokkeproat'. Vooraf was er wat zorg of er wel 

minimaal 12 pagina's gevuld kunnen worden met Harfsens kerknieuws, 

en dan elke maand weer.... 

Deze angst bleek ongegrond: het wordt elke maand weer een goed 

gevuld nummer! 

Uit de reacties van gemeenteleden blijkt dat 'De Klokkeproat' goed 

gelezen wordt, zeker ook door mensen die zo op het oog minder 

betrokken zijn bij de gebeurtenissen op het kerkelijk erf. 

Fijn dat dit blad duidelijk gewaardeerd wordt! 

'De Klokkeproat'  wordt 10 keer per jaar (gratis) verstrekt aan alle 

gemeenteleden, waarvan twee maal per jaar aan alle inwoners van 

Harfsen.Vanzelfsprekend zijn er drukkosten die betaald moeten worden.  

Een gift voor 'De Klokkeproat' wordt daarom bijzonder op prijs gesteld 

en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer:  

NL53FVLB 0635 805 448. 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Gebedsking 

Elke eerste dinsdag in de maand komt de gebedskring bijeen.  

Zo ook op dinsdag 1 mei. 

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. 

 

Gebeden zijn voor elke dag, je handen heb je altijd bij je. Daarom het 

‘vijf vinger gebed’ van Paus Franciscus. 

Een gebed voor iedere vinger… 

1. De duim is de vinger dicht bij je. Begin dus te bidden voor degenen 

die het dichtst bij je staan. Zij zijn de mensen die het eerst in je 
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gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden is makkelijk en voelt 

goed. 

2. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die ons onderwijzen 

en ons de goede weg wijzen. Zij hebben ondersteuning en wijsheid 

nodig om aan anderen richting te kunnen geven. Gedenk hen altijd in 

je gebeden. 

3. De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons 

aan onze leiders, de bestuurders en allen die gezag hebben. Zij hebben 

Gods leiding nodig. 

4. De vierde vinger is de ringvinger. Het zal je verbazen dat dit de meest 

kwetsbare vinger is.  

(er wordt van gezegd dat van die vinger de slagader direct naar het 

hart gaat en dus het meest in verbinding staat met hart.) Deze herinnert 

je te bidden voor de zwakken, de zieken en hen die gebukt gaan 

onder problemen. Zij hebben ons gebed nodig. 

5. Ten slotte komt u bij uw kleinste vinger. De pink helpt je te bidden 

voor jezelf. Als je voor de andere vier groepen hebt gebeden, ben je 

meestal in staat zijn om je eigen noden in het juiste perspectief te zien. 

En zo leer je op een goede manier voor je eigen behoeften te bidden! 

Fair zoekt Taart 

Zoals u welllicht weet is er op 12 mei een grandioze voorjaarsfair bij ons 

in de kerk, Daarover op een andere plek in dit nummer meer.. 

We hebben namelijk een koffie-corner en bij koffie hoort koek. Ook 

hebben we een Rad van Avontuur en wat is er nu leuker dan een 

zelfgebakken taart te winnen? Daarom vragen we u om iets voor ons te 

bakken. Denk daarbij aan appeltaart, arretjescake, vanillecake, 

kwarktaart enz. enz. U kent vast lekkere recepten! 

Dus meldt u even aan, zodat we weten wat we kunnen verwachten, en 

BAKKEN MAAR. 

Actiekerkharfsen@gmail.com of bel Diana 0575 494116 
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Groente aangeboden ter adoptie?? 

Wat een heerlijke dagen hebben we gehad. De tuinmensen onder ons 

zijn al vol goede moed bezig aan het zaaien, stekken, verpotten.  

En dan kan het ineens blijken dat je wel heel veel hebt. 

De faircommissie kan dit “overschot” goed gebruiken! Wij verkopen het 

gewoon aan mensen met iets minder groene vingers dan u. 

Dus hebt u zaailingen, groente, planten etc. over? Neem even contact 

op en wij doen ons best om er een goede tuin voor te vinden. U mag 

het vrijdagmiddag 11 mei tussen 14.00 en 15.00 uur ook zo naar de kerk 

brengen 

actiekerkHarfsen@gmail.com of Diana 0575 4944116 

 

 
 

Heel Harfsen bloeit: Zaterdag 12 mei:"VOORJAARSFAIR 

De ijsheiligen zijn dan bijna voorbij en de vaste planten mogen bijna de 

grond in. Daarom is 12 mei de perfecte datum voor een 

VOORJAARSFAIR. 

Maar wat  kunt u verwachten? In elk geval een overvolle kerk met zeer 

gedreven vrijwilligers. Tafels vol met tuinboeken, perkgoed, 

tuingereedschap, tuinkussentjes, diverse zaden, diverse knollen, zelfs 

een tafel met zelfgemaakte BOMMEN, brocante, moederdag-

cadeau’s, groentes en fruit. Er is zelfs een knutselhoekje waar de 

kinderen onder begeleiding gaan verven voor Moederdag. En 
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natuurlijk DE kans om onze oude kerkbanken te bezichtigen en te 

bestellen. Ook kunt u gewoon lekker een kopje koffie drinken met een 

stuk taart en zelfs komen lunchen! U kunt zelfs in de kerk een gokje 

wagen met het Rad van Avontuur.  Met andere woorden: er is voor 

elke leeftijdscategorie genoeg te doen.  

Tot dan!!  

Rozenactie Harfsen 

Op 13 mei worden vanuit de kerk aan 31 jongeren in Harfsen rozen 

uitgedeeld om hen succes te wensen bij hun examens.   

Sommige jongeren zijn al eerder dit jaar gestart met het doen van 

examens. Ook zijn er jongeren die middels het behalen van certificaten 

hun middelbare school afronden. Ook zij krijgen een roos. 

 

Samen met Aldi Preuter en Anneke Wuestman is de lijst met 

examenkandidaten zo compleet mogelijk gemaakt. Mochten er 

desondanks namen ontbreken, dan kunt u dit doorgeven aan Annette 

Zwaaij (aczwaaij@gmail.com of 06 – 15470337).  

We hopen dat de rozen een tijdje mooi bloeien en een extra steuntje 

zijn in deze intensieve periode. En bovendien dat de jongeren beloond 

worden mèt een diploma.  

Het betreft de volgende jongeren: 

Steven, Laurens, Rinke, Imara, Charlie, Joska, Sharon, Niels, Steffi, Timon, 

Janneke, Guus, Aniek, Demi, Arne, Chiel, Jamilla, Stijn, Nikki, Thom, 

Harm, Robin, Mitchell, Ostillia, Daan, Amber, Dennis, Gwen, Owen, 

Noud, Nadieh. 

Allemaal heel veel succes toegewenst! 

 

 

mailto:aczwaaij@gmail.com
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TERUGBLIK 

 

Een gezellig begin van de Paasviering 

Het is al een jarenlange traditie en toch elk jaar weer gezellig en lekker: 

het Paasontbijt. 

Samen met de kinderen van de zondagsschool hebben we weer 

genoten van heerlijke broodjes met de nodige eieren. En natuurlijk 

werd er weer een toren gebouwd van eierdopjes! 

 

 
 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

06 mei 1.Jeugd&Jongeren  2. Hospice Deventer 

10 mei Hemelvaartsdag, Voedselbank 

13 mei 1. Zorgboerderij het Heuvel 2. Harfsens pastoraat 

20 mei 1. Onderhoudsfonds  2. Kerk in actie/ zending 

27 mei 1. Bartimeus   2. Alg. Harfsens kerkenwerk 
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Toelichting bij de collecte: 

 

13 mei 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. 

20 mei:  Kerk in actie/zending: Onderwijs Bangladesh 

In Bangladesh zijn veel kleine kerkgemeenschappen.  

De Taizé broeders ondersteunen deze jonge kerkjes om eigen benen te 

leren staan. 

De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het 

verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij 

het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De 

kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, 

ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project 

ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch 

geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. 

MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en 

veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh.  

 

27 mei:  Bartiméus 

Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering 

van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en 

jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-

organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het 

leven te leven zoals zij dat willen. 

 

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. 

 

GIFTEN EERSTE KWARTAAL 

In het eerste kwartaal zijn de volgende giften binnengekomen via: 

A. Meijerink  €  5,- tvb H. van Boggelen €    10,- tvb 

A. Dijkerman   2,- KP W. Vrielink  10,- tvb 

J. Wuestman              20,-tvb D. Meijninger    5,- tvb 

D. Nijenhuis    2,-tvb G. Greutink  10,- tvb 
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D. Weijenberg              10,- B R. Voortman  10,- D 

E. Dupuis              10,- tvb D. Mendel    2,- B 

A. Brummelman             10,- tvb A. Brummelman   5,- tvb 

M. Wissink              10,- tvb J. Weijenberg   10,-tvb 

NN               10,- B W. Smale     5,- KP 

 

Totaal ontvangen aan giften in het eerste kwartaal van 2018 een 

bedrag van € 146,-. Gevers en doorgevers: hartelijk dank!! 

De Schakel 

Samen met de bewoners van 'De Veldhoek' heeft de Schakel een 

gezellige paasviering gehad, welke afgesloten werd met een heerlijke 

lunch. Een impressie van een gezellige ochtend: 

 

 

 

 

 

… Diep respect voor Ds. Pasma … 

 

Het is woensdagmiddag 18 april. Voor de lezing zijn de leden van de 

Vriendenkring Almen en de Schakel uit Harfsen naar Ons Huis in Almen 

gekomen. 

Ds. Gerrit Ruiterkamp zal spreken over Ds. Pasma en het KZ Wöbbelin . 

Een aantal aanwezigen herinneren zich de predikant van 

Almen/Harfsen nog goed, terwijl de meesten zeker zijn naam kennen of 

nog een foto van hem uit hun ouderlijk huis hebben.  

Uitgebreid wordt op respectvolle wijze stilgestaan bij het leven van Ds. 

Pasma. Een man die ook in zeer moeilijke omstandigheden , o.a. in KZ 

Wöbbelin, zijn roeping volgde. 

Een groot deel van de lezing ging over dit concentratiekamp (KZ) met 

veel aandacht voor de jaarlijkse herdenking. 

Ds. Ruiterkamp sloot de lezing af met te benadrukken dat het huidige 

Duitsland echt een ander Duitsland is, dan het Duitsland uit haar 

donkerste verleden. 

 

 

 

 

Ds. Ruiterkamp vertelt. 
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Dit was de laatste bijeenkomst van de Schakel van het winterseizoen. 

In september gaan we weer met z'n drieën (Miny, Arjan en Anneke) 

van start, bij goede gezondheid.  

We hopen dat u er allemaal weer bij bent. 

Fijne zomertijd! 
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AGENDA 

 

01 mei  18.45 uur Gebedskring 

12 mei  10-14 uur Lentefair 

 

ADRESSEN 

 

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL53FVLB0635805448 

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 23 mei  

 

 

 
 

 Van de zondagsschool 

 

 Op zaterdag 24 maart hebben we in Ons Gebouw Palmpasenstokken 

versierd. We gingen eerst een kort filmpje kijken over de weg naar 

Pasen toe: Palmpasen, Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille 

zaterdag. Hierna gaf Ludwine uitleg over de palmpasenstok zelf,  wat zit 

er allemaal aan en waarom. Toen de stok klaar was hebben we al vast 

een rondje in de kerkzaal gelopen, alvast een voorproefje op de 

optocht. De volgende morgen, palmzondag hebben we de stokken in 

de kerk laten zien en een haag gevormd voor de kerkbezoekers. Hierna 

liepen we mee in de optocht achter de muziek aan. 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
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Pasen! 

We hebben op Eerste Paasdag samen meegegeten met het 

Paasontbijt. 

Hierna hebben we de verstopte eieren gezocht. 

 

 

Zondagsschool 

Het verhaal 'Petrus mag weer meedoen' stond centraal op zondag 15 

april. 

Marit, Tom en Ilse mochten het verhaal voorlezen. 

Daarna gingen we aan de slag met klei. 

We maakten prachtige vissen, want het verhaal ging immers over 

Petrus die, nadat hij Jezus in de steek had gelaten, weer visser was 

geworden. 

Samen met Jacobus, Johannes, Thomas, Nathanaël en nog twee 

anderen. 

 

 

Ze ontdekten dat hun boot er nog net zo bij lag als toen zij het verlaten 

hadden op de dag dat Jezus hen riep. 

Ze hoefden alleen maar het zeil te hijsen, voeren weg maar vingen 

niets. 

Tot ze een man zagen lopen, en in hem Jezus herkenden.... 

Jezus zei: "Jullie moeten het net ook nog eens aan de andere kant van 

de boot werpen. “ 
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Ze konden hun ogen niet geloven, zo’n grote vangst hadden ze nog 

nooit gehad.... 

 

 

 

 

Maandag 14 mei zijn de IJSHEILIGEN voorbij. 

 En daarom houden wij op zaterdag 

12 MEI van 10.00 tot 14.00 een 

LENTE FAIR 
Moederdagcadeaus 

Zomerbloeiers 
Tuinartikelen 
Tuinboeken 

Brocante 
Gezelligheid 

Lunchmogelijkheden 
Knollen en zaden 

Inspiratie 
Met andere woorden, alles voor  

een kleurrijke tuin vol gezelligheid 

 Dit alles in Ons Gebouw 


