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OVERDENKING 

Dagen van gedenken 

Het is niet zo moeilijk om te zeggen dat je vóór de vrijheid en de vrede 

bent. Je kunt je vingers er nauwelijks aan branden. Een ongevaarlijke 

overtuiging. Maar in het concrete leven een stuk minder eenvoudig. Er 

zijn tijden dat dat ronduit riskant is. Onze oudste generatie die nog 

herinneringen heeft aan de oorlog, weet er alles van. 

Vandaag is het niet minder urgent, maar anders. Nog steeds of 

opnieuw kan het je tot mikpunt van spot maken als je wilt blijven 

geloven in een samenleving waar plek is voor wie anders is.  

Wanneer we gedenken, die dagen in mei, lijkt het me goed om 

concreet te zijn. Dat helpt. Blijven vertellen, hardop, dat het de 

bedoeling was vooral Joden, maar ook Roma en Sinti, homoseksuelen, 

zgn. geesteszieken en asocialen – om hen uit onze geschiedenis, onze 

straten en dorpen en steden te verwijderen, liefst zonder ook maar een 

spoor na te laten. 

En blijven vertellen dat dat onder onze neus heeft plaatsgevonden, of 

die van onze vaders en moeders, opa’s en oma’s. Het maakt indruk als 

het concreet wordt. 

En blijven vertellen natuurlijk dat er mensen zo dapper waren om hun 

leven te riskeren en te offeren in het verzet daartegen. Dat zulke 

dappere mensen er ook ruimschoots in Harfsen waren. Dat er achter 

een straatnaam, of een wegwijzer in het bos een verhaal schuilgaat. 

En welke vrede en vrijheid vieren we? 

Je hebt de vrede die tot stand komt aan de onderhandelingstafel, na 

het verlies van vele mensenlevens. Je hebt een vrede, die moeizaam 

bewaard wordt in het diplomatiek verkeer. Vrede ziet er soms uit als 

een kapotgeschoten stad waar het eindelijk stil is; of als een akker die 

voor het eerst in jaren weer mensen te eten geeft. 

Er is ook een innerlijke vrede, zegt Jezus, die geen mens je geven kan. 

Een diep weten dat je aanvaard bent als een kind van God – werkelijk 

gezien in wie je bent en wat je beweegt. Soms is deze vrede je laatste 

veilige plek, waar niemand bij kan om die kapot te maken. 

Ik ben ervan overtuigd dat het deze innerlijke vrijheid en vrede is, die 

mensen gedragen heeft om te doen wat ze moesten doen in het 

verzet, en die hen gedragen heeft in hun laatste uur. En ik ben er 

eigenlijk ook van overtuigd dat deze innerlijke vrede ons vandaag kan 

helpen onze vrijheid te bewaren. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

05 mei 10.00 uur Bijzondere dienst, thema Vrede 

12 mei 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Harfsen 

19 mei 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Harfsen 

26 mei 10.00 uur  Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Harfsen 

30 mei  9.30 uur Hemelvaartsdag, dienst in Almen voorganger 

   ds. D. Bargerbos, Gorssel/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. 

 
 

Moederdag, een kerkelijk feest? 

Op de tweede zondag in mei is het sinds jaar en dag moederdag. 

Doen we daar ook aan in de kerk?  Menigeen zal zeggen dat deze 

dag geheel ten dienste van de commercie staat. Het zij zo.  

Maar het is misschien een mooie gedachte om op een dag als deze 

aandacht te geven aan de vrouw die ons heeft voortgebracht.  Want 

kind van je moeder blijf je, ook op hoge leeftijd. En in contact met 

oudere mensen – vrouwen én mannen -  merk je wel eens dat juist in de 

laatste levensfase opeens teruggedacht wordt aan moeder, vaak met 

groot respect. Maar eerlijkheid gebiedt natuurlijk  ook te zeggen dat er 

vrouwen en mannen zullen zijn die minder mooie gedachten aan hun 

moeder hebben.  Ook dat is niet anders.  

 

Zondag 19 mei draagt de prachtige naam Cantate ‘Zingt!’– en alsof 

het zo moest zijn: ook de cantorij zingt mee!  

We lezen er een prachtig 

monumentaal stuk bij uit 

Johannes 14: over de 

ruimhartigheid van God (als een 

huis met veel kamers), en de 

woorden van Jezus: Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven. 

Dat vraagt om mooie liederen!  
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Op zondag 26 mei  lezen we het slot van Johannes 13, waar Jezus zegt: 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief! En dat is best bijzonder: ik 

ken namelijk geen ouder gebod dan dat van de liefde… Dus wat kan 

er nieuw zijn aan wat we intuïtief allemaal wel weten: dat liefde rijker 

maakt, prachtig is, pijn doet ook, maar bovenal dat liefde leven doet? 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Feestelijke openluchtdienst op ’t Haveke  

Feestvieren op ’t Haveke – wat ligt op dit Eefdese landgoed meer voor 

de hand. Zeker in lentetooi. 

Feest is dit jaar het 

uitgesproken thema van de 

openluchtdienst in de 

achtertuin van de familie Von 

Wedel. Op zondagmorgen 2 

juni rond tien uur kan het 

godsdienstig gedruis 

losbarsten. Naar verluidt heeft 

de commissie uit de 

samenwerkende kerken een 

aanstekelijk programma in 

elkaar geknutseld.  

 

 

Het begint al direct na de welkomkoffie. De bezoekers mogen op 

staande voet meedoen met de creatie van een inspirerend kunstwerk. 

Het zal ze niet veel moeite kosten, want her en der op de grazige wei 

hangen dan nog de slingers ter viering van het huwelijk van een der 

dochters Von Wedel, een dag eerder.  

Niet geheel toevallig is de keus op het thema feest gevallen. Dominee 

Wilma Klein, de Almense voorganger van dienst, viert dit jaar haar 

zilveren ambtsjubileum en Juliana Almen blaast als jubilerende 

honderdtienjarige haar partij mee. Een projectkoor onder directie van 

Broer de Boer zet het geheel luister bij. 

Voorganger Wilma heeft er zin in. ,,We proberen er een fleurig geheel 

van te maken met muziek en dans, gezang en geknutsel, koffie en 

koek.” Wel met de kanttekening erbij, dat ze deze openluchtdienst niet 

zozeer ziet als event maar als een doorgaand spoor van wekelijkse 

vieringen. Voor haar gaat het om het grotere verhaal dat ‘meerzinnig 

verteld wil worden’. 
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Op 2 juni gaat haar verhaal over Ester, de beeldschone koningin ten 

tijde van Ahasveros, heerser over 127 gewesten van India tot de Nijl, 

ruim vierhonderd jaar voor Christus. In het bijbelboek Ester is te lezen 

hoe dit joodse meisje haar ten dode opgeschreven volk voor uitroeiing 

weet te behoeden, door toedoen van Mordechai, haar pleegvader. 

Diepe rouw verkeert in opperste vreugde. Ester gaat uit haar dak, 

samen met haar volksgenoten. Sindsdien vieren de joden elk jaar het 

Poerimfeest, twee dagen lang.    

Op ’t Haveke belooft het feest wat eerder af te lopen. Na de collecte 

(voor het goede doel OverwinMS) en het zingen van “Wat zijn de 

goede vruchten” mogen de bezoekers gezegend het veld ruimen. 

Mocht het weer een uitbundig buitengebeuren niet toelaten dan vindt 

de dienst plaats in de Eefdese Ontmoetingskerk.  

Homme Krol 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Jeugd en Jongeren 

In onze vergadering in april was Jaap van Drunen in ons midden, 

jongerenwerker bij de Stichting Welzijn Lochem. Deze stichting wil heel 

graag ook iets beteken voor jongeren in Harfsen. Waar komen jongeren 

die problemen hebben nu terecht? Waar ontmoeten jongeren elkaar? 

We hebben afgesproken dat Jaap van Drunen contact opneemt met 

onze taakgroep Jeugd en jongeren en met Jong Harfsen. 

 

Financiën 

De meerjarenbegroting laat een stabiele financiële situatie zien van 

onze gemeente. Die is van belang voor het kunnen betalen van onze 

predikant, het onderhoud van het gebouw, het organiseren van 

activiteiten, de kosten van energie èn voor het (groten-)deels 

financieren van verbouw / nieuwbouw. Duidelijk is dat we hiervoor ook 

een beroep willen doen op subsidies en de inzet van velen om met 

acties geld te werven. 

 

Pastoraat 

Voor de kennismakingsavonden in april hebben zich veel mensen 

gemeld. Dat doet goed! Inmiddels zijn ook de data bekend voor de 

wijken 2 en 3: die van wijk 2 op 28 mei en die van wijk 3 op 13 mei. De 

uitnodiging vindt u ingevouwen in Klokkepraot van deze maand.   
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Hemelvaartsdag 

Traditiegetrouw  wordt deze 

dienst gehouden in een van 

de vier HAGE - gemeenten. 

Dit jaar is Almen aan de 

beurt. Voorganger is 

dominee D. Bargerbos van 

de PG Gorssel - Epse. Na 

afloop natuurlijk koffie met 

krentenwegge. Let op: de 

dienst begint om 9.30 uur. En 

natuurlijk gaat er weer een 

sportieve delegatie uit 

Harfsen met de fiets! We 

verzamelen ons op Ons Plein 

en vertrekken om uiterlijk 

8:45 uur. 

Ellen Dupuis 
 

  

 
IN MEMORIAM 

Bertus Wichers 

Twee dagen voor zijn verjaardag overleed ons oudste gemeentelid: 

Lambertus Wichers. Een jaar eerder nog had hij vol overgave 

toegeleefd naar zijn 100e verjaardag, een geweldige dag die groots 

gevierd werd, met een feest, met bezoek van de burgemeester, 

iemand van de krant, een vermelding op de radio, en vooral een grote 

kring van mensen!  

En na dat hoogtepunt werd het langzaam maar zeker minder. Zijn 101e 

verjaardag heeft hij net niet meer mogen beleven. 

Temidden van ongeveer dezelfde kring van mensen hebben wij zijn 

leven met dankbaarheid herdacht. Bertus werd geboren aan de 

Broekstraat in een warm en groot gezin. Hij was nog maar een paar jaar 

oud toen het gezin getroffen werd door de vroege dood van zijn 

moeder. Hij zal te jong geweest zijn om er veel herinneringen aan te 

hebben, maar de schaduw van het verdriet zal hij zeker hebben 

meegekregen. Gelukkig kwam er een liefdevolle tweede moeder, en 

ook nog een broer en zus. 
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De jonge Bertus wou wel tuinder worden, maar het liep anders. Hij 

kwam als boerenknecht te werken ergens op een boerderij achter 

Lochem. En daarna bij Beltman aan de Koelerweg: een echtpaar 

zonder kinderen. Bertus kreeg verkering met Jet, ze trouwden en gingen 

er inwonen, en uiteindelijk werd het hun bedrijf. Samen kregen ze drie 

kinderen, die met liefde en dankbaarheid terugkijken op wat ze van 

hun ouders hebben meegekregen. Bertus was een zorgzame, 

hardwerkende vader, die opgewekt en vrolijk door het leven ging. 

De laatste twintig jaar van zijn leven bracht hij door op Steunpunt De 

Veldhoek. Ze gingen er samen heen, Bertus en Jet, de laatste 15 jaar 

was hij alleen. Vrolijk en actief, hield van spelletjes, en was er fanatiek 

in: hij wilde graag winnen.  

Bij het afscheid hebben we Psalm 23 gelezen, van God onze Herder, en 

het leven als een afwisselend landschap van groene weiden en 

donkere dalen. En aan het einde God als gastheer, die je welkom thuis 

heet. 

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en zijn naaste 

familie, sterkte toe. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 
 

ACTIVITEITEN 

 

Rozenactie Harfsen 

Op 5 mei worden vanuit de kerk aan 29 jongeren in Harfsen rozen 

uitgedeeld om hen succes te wensen bij het maken van 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. 

 

Met hulp van een aantal ouders en jongeren is de lijst tot stand 

gekomen. Mochten er desondanks namen ontbreken, dan kunt u dit 
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doorgeven aan Annette Zwaaij (aczwaaij@gmail.com of 06 – 

15470337).  

De rozen zullen een tijd mooi bloeien en zo een extra steuntje zijn in 

deze intensieve periode. We hopen dat de jongeren beloond worden 

met een diploma.  

Het betreft de volgende jongeren: 

 

Bas, Bo, Connor, Djerre, Gerjan, Ilse, Ivan, Janneke, Jochem, Joël, Joeri, 

Jolien, Jorick, Jorik, Jur, Luna, Manon, Nick, Niels, Oscar, Rosalie, Silke, 

Stan, Stef, Steffi, Suzanne, Thijs, Tim, en Vera. 

Allemaal heel veel succes toegewenst! 

 

 
 

Kennismakingsavonden 

De eerste kennismakingsavonden van onze predikant ds. Lidy van 

Prooyen Schuurman met gemeenteleden zijn inmiddels achter de rug. 

Het werden waardevolle bijeenkomsten. 

In mei staan er nog 2 avonden gepland. 

Voor wijk 3 is dat op maandag 13 mei, bij Sientje Uenk, voor wijk 2 op 

dinsdag 28 mei, bij Dineke Heijenk. Beide avonden beginnen om 20.00 

uur. 

Als u in deze wijken woont, heeft u een uitnodiging ontvangen bij deze 

Klokkeproat. 

Voor de avonden van wijk 3 en 2 verzoeken wij u vriendelijk u op te 

geven, door het strookje in te vullen en mee te geven.  

Als u op uw ‘eigen’ avond niet kunt, bent u natuurlijk ook van harte 

welkom op één van de andere ontmoetingsmomenten. 

Een mooie gelegenheid om met onze nieuwe predikant kennis te 

maken. 

mailto:aczwaaij@gmail.com
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Op de koffie in de Veldhoek 

De kennismakingsavonden in de wijken zijn in volle gang, en ik geniet 

ervan om zoveel mogelijk gemeenteleden te ontmoeten. Het leek me 

een goed idee om ook gewoon een keer bij de koffie aan te schuiven 

in De Veldhoek. Geen programma, maar gewoon koffiedrinken met de 

bewoners, kerkelijk of niet, en proeven van de gezelligheid daar. Ik zie 

ernaar uit u te ontmoeten. 

Ik schuif bij de koffie aan op 23 mei ’s morgens om 10.00 uur. 

Graag tot dan! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Vakantie 

Na de eerste twee maanden van kennismaken, en verzadigd van alle 

nieuwe indrukken, mag ik van 5 t/m 12 mei van een week vakantie 

genieten. Indien nodig kunt u in die week terecht bij ds. Hannie van 

Boggelen. 

Hartelijke groeten, Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Klezmerband uit Eindhoven in Harfsen!! 

 

 
 

Op 19 mei komt deze vrolijke en aangrijpende Klezmerband naar 

Harfsen voor een concert in Ons Gebouw. Zij brengen Klezmer (muziek) 

met een kwinkslag.  Klezmer kan melancholiek, uitzinnig, gevoelig en 

ontroerend zijn waar je toch weer blij van wordt! Meestal met een 

ontroerende verhaallijn. Heel bijzonder om dit in Harfsen te laten horen! 

Aanvang:  15.00 uur, zaal open om 14.30 uur. 

Kosten:   € 7,50 inclusief koffie / thee. 
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Gebedskring…of….??  

Wie weet er een betere naam? Een betere naam voor het moment  

om samen stil te zijn en ons te bezinnen op de dingen waar we geen 

weg mee weten of waar we juist heel dankbaar voor zijn.  Sommige 

vinden het moeilijk of kwetsbaar om hardop te bidden. Maar een 

uitspraak van ‘Visje’: ALS JE NIET KUNT BIDDEN ZOALS JE WILT, BID DAN 

ZOALS JE KAN!  Want,  …………. GEBED IS DE MOTOR VAN DE KERK. 

Dinsdagavond 14 mei 2019  vanaf 19.00 uur. (ongeveer 20 min.)                                                                                                            

Weet u een andere naam? Graag even doorgeven aan één van de 

kerkenraadsleden of in de brievenbus bij de kerk deponeren.    

                                                                                                   

 

Open kerk 2019 – Expositie Chassidische legenden van H.N. Werkman 

Ook dit jaar zet de kerk in de lente- en 

zomermaanden haar deuren op 

dinsdagmiddag weer voor iedereen 

open. 

Vanaf 7 mei kunt u, tijdens de 

markturen (14.00-17.00 uur), 

binnenlopen voor een kopje 

koffie/thee, voor een gesprekje, om 

een kaarsje aan te steken, of zo maar. 

Het orgel zal af en toe bespeeld 

worden en er wordt een expositie 

ingericht. In de kerk hangen altijd al 

schilderijen aan de wand, maar 

speciaal voor de zomeropenstelling is 

een expositie ingericht, met 

reproducties van de twee zgn. suites 

van elk 10 Chassidische legenden van 

Hendrik Nicolaas Werkman. 

 

 

Hierover staat elders in de Klokkepraot een uitgebreid artikel. 

Er is ook informatie over de expositie in de kerk beschikbaar. 

Om de beurt zal een aantal vrijwilligers dinsdagsmiddags in de kerk 

aanwezig zijn en misschien vindt u het ook wel leuk, af en toe een keer 

in de kerk als gastheer/gastvrouw te functioneren. U kunt zich hiervoor 

aanmelden op dinsdagmiddag in de kerk, of via de mail naar 

n_oolman@hotmail.com 

 

Loop gerust eens binnen, u bent van harte welkom! 
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Werkman - tentoonstelling in Harfsen 

De Groningse kunstenaar H. N. (Hendrik Nicolaas) Werkman werd in 

1882 in Leens, op het Hoge Land, geboren. Hij is bekend geworden 

door zijn druktechniek en lidmaatschap van De Ploeg. 

In februari 1941 krijgt Werkman een bundel verhalen te leen van zijn 

vriend August Henkels. Het is Die Legende des Baalschem van Martin 

Buber (1878 - 1965). Deze verhalen gaan over een achttiende - eeuwse  

Poolse chassidische leraar, Israël ben Eliëzer, bijgenaamd Ba'al Shem 

Tov: hij die Gods naam op de goede wijze gebruikt. Deze Ba'al Shem 

Tov wist in een voor de Poolse joden uiterst moeilijke tijd de mensen 

weer vertrouwen te geven in zichzelf en in hun geloof. Tal van 

wonderverhalen over daden en uitspraken van hem zijn overgeleverd 

en verspreid, pas veel later in gedrukte vorm. Martin Buber heeft de 

legenden in het Duits naverteld. 

Werkman raakt geïnspireerd door de 

verhalen en krijgt het idee deze in 

druksels uit te beelden. Hij vervaardigt 

twee 'suites' van elk tien druksels, de 

Chassidische Legenden. Henkels schrijft 

er de teksten bij, gebaseerd op het werk 

van Martin Buber. Eind 1942 is de eerste 

suite af; in december 1943 de tweede. 

De werkwijze van Werkman, zijn 

druktechniek, was uiterst 

arbeidsintensief. 'Ettelijke tienduizenden 

handelingen zijn nodig geweest om de 

oplage van twintig exemplaren te 

drukken,' schrijft Jan Martinet in zijn 

inleiding bij de bundel Chassidische 

Legenden. Verbeeld door H.N. 

Werkman (Groningen, 1982). 
 

Op 13 maart 1945 wordt Werkman door een groep agenten van de 

Sicherheitsdienst uit zijn huis gehaald. Ze brengen hem naar het 

hoofdkwartier van de SD, het Scholtenhuis aan de Grote Markt in 

Groningen. Het is altijd onduidelijk gebleven waarom hij is opgepakt: 

het was niet bekend geworden dat hij joodse onderduikers had gehad. 

Mogelijk was zijn contact met De Bezige Bij de reden: deze uitgeverij 

publiceerde anti - Duitse teksten. 
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Na zijn verhoor wordt Werkman overgebracht naar het Huis van 

Bewaring aan de Hereweg, waar enkele honderden politieke 

gevangenen werden vastgehouden. 

Op 10 april worden Werkman en negen andere gevangenen 's nachts 

uit hun cel gehaald en in een met zeil overdekte vrachtwagen naar 

Bakkeveen gebracht. Daar worden ze twee aan twee uit de auto 

gehaald en door de Nederlandse SD' er Pieter Schaap met een 

nekschot om het leven gebracht. 

De volgende dag worden de lichamen, die in een kuil begraven liggen, 

ontdekt. Werkman wordt geïdentificeerd: hij heeft zijn naam in een van 

zijn schoenzolen gekrast. Op dinsdag 17 april worden de omgebrachte 

gevangenen ter aarde besteld op de begraafplaats van Bakkeveen. 

In Ons Gebouw in Harfsen worden de twee suites Chassidische 

legenden ten toon gesteld - nee, niet de originelen, maar reproducties.  

 

  
 

Vanaf 4 mei 's avonds na de Stille Tocht en de bijeenkomst in de kerk 

kunt u deze expositie bekijken tot en met dinsdag 27 augustus. Steeds 

op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur (want voor het derde 
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achtereenvolgende jaar is de kerk op dinsdagmiddag open) en op 

zondag na de dienst (van 11.00 tot 12.00 uur). Koffie en thee staan 

klaar. Er is ruimte voor stilte en voor gesprek.  

In het kader van deze expositie is er op zondagmiddag 19 mei een 

concert van Klezmajeur, een geweldige klezmerband uit Eindhoven. 

Noteert u die datum vast! Aanvang: 15.00 uur. Plaats: Ons Gebouw. 

Toegangsprijs: € 7,50 inclusief een kop koffie / thee.   

 (Bronnen: 

Chassidische Legenden verbeeld door H.N. Werkman. Groningen, 1982 

H.N. Werkman 1882 - 1945. Leven & werk. Groninger Museum - Stichting 

Werkman 2015) 

Ellen Dupuis 

 

Cursus Theologische Vorming Rijssen 

Interactieve lessen 

 

Motief voor de cursus 

Mijn vrouw had al eerder een cursus Theologische Vorming gevolgd. 

Met veel enthousiasme vertelde ze erover. Omdat wij uit verschillende 

culturen komen gaf ze aan: die cursus moeten we samen ook eens 

doen. Dan horen we bij de verschillende onderwerpen meer hoe we 

op onderdelen denken. Twijfel bleef. Na alle preken die ik heb gehoord, 

literatuur, discussies, wat voegt het toe. Totdat in het Nederlands 

Dagblad een advertentie verscheen……  

Soms heb je gewoon een aanleiding nodig. Dus ons beide aangemeld. 

Dat is vooraf. 

 

De praktijk van de cursus 

Dan komen de lessen. Uitgangspunt: De Bijbel is Gods Woord. Punt uit. 

Amen. 

Poeh, veel vakken.  

Dogmatiek. Nou die droge stof hoef ik niet. Maar ja, het 

genadeverbond en Jezus Christus, je leeft vanaf het begin op een 

Goddelijk erf. Er is een gemeente van God vanaf het begin van de 

wereld. Daar mag je deel van uit maken. Dat komt heel dichtbij, 

evenals Ethiek vanuit de brief van Jacobus.  

Lijnen uit het Oude Testament worden doorgetrokken naar het Nieuwe. 

Beide Testamenten vormen de ene Bijbel. De docent laat je zien hoe 

God vanaf het begin bezig is met zijn volk. Gods voortdurende zorg. 

Vanuit het Nieuwe Testament komen als thema het evangelie van 
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Johannes en de brieven van Paulus  aan de orde. Door geloof alleen. 

Mocht je handelen soms wat los staan van de Bijbel dan is er de 

herinnering hoe  onverstandig dat is. 

Bij kerkgeschiedenis gaat het niet om jaartallen. Bewaarde preken uit 

de eerste christelijke gemeenten komen onder de aandacht en blijken 

nu nog actueel. We bespreken de Kerkvaders, de kloosters en hun 

invloeden. De reformatoren, waarover preekten zij, wat was hun drive ? 

Natuurlijk ook 400 jaar Dordt. Verkiezing/verwerping. Heel actueel en 

relevant voor de tijd waarin we leven en invloeden die op ons af 

komen. 

Geloven doe je samen. Gemeenteopbouw hoort er dan ook bij. Wat 

zijn de basisprincipes. Hoe ga je om met verschillen. Wat is de missie van 

de kerk in de huidige tijd. 

Bij Catechetiek: hoe vertel je de rijkdom van het evangelie aan de 

jongeren op hun manier. 

 

De praktijk met de medecursisten 

Hiervoor schreef ik, dan komen de lessen. Uiteraard zijn er bevlogen 

docenten. Docenten die ruimte laten zonder dat de Bijbel ter discussie 

komt. Mag echter de mede-cursisten niet vergeten. Van verschillende 

leeftijden en kerkgenootschappen. Snel groeit er onderling vertrouwen 

waardoor vragen en gesprekken vanuit het hart gesteld en besproken 

kunnen worden. 

De samenhang van de gegeven vakken blijkt dan ook doordacht. 

 

Vervolg 

Mijn vrouw heeft dus weer gelijk. Met plezier rijden we om de veertien 

dagen naar “de cursus”. 

Het verrijkt, verdiept en geeft onderling meer inzicht. Geeft stof voor de 

heen- en terugweg maar ook voor onderweg op de andere dagen. 

Daarom heb ik er interactieve lessen boven gezet, voor “beginners” en  

“gevorderden”,  jong en oud.  

Onze inschrijving voor het derde jaar is verzonden. 

Jan Los 
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TERUGBLIK 

 

Spiritueel Deventer - Langs drie Deventer kerken 

Op de plek waar de Engelse zendeling Lebuïnus in 768 de IJssel 

overstak, steekt zaterdag 13 april een groepje Harfsenaren de rivier over 

naar Deventer. Met het pontje. De lucht is strakblauw, het water 

glinstert in de zon. Bloemenwinkeltje On-geschikt bij de Lebuïnuskerk 

gaat net open.  

In de huisjes die knus tegen de kerk aan zijn gebouwd, woonden 

vroeger alleenstaande vrouwen, vertelt ds. Hannie van Boggelen, die 

een rondleiding verzorgt langs drie Deventer kerken. 

 

 
 

 Sommige vrouwen verhuurden op zondagochtend stoven met hete 

kooltjes erin, zodat mensen de voeten warm hielden tijdens de 

kerkdienst.  

Aan de kant van de Lebuïnuskerk waar de zon niet komt, is het fris. 

Maar nog niet zo koud als in de Franse tijd, ruim 200 jaar geleden, toen 

6000 soldaten in Deventer arriveerden. Ze werden opgevangen in 

verschillende kerken. Het vroor 20 graden, en in de Lebuïnuskerk 

sloopten de soldaten alles wat van hout was zodat ze er een vuur van 

konden maken. Op de 18e-eeuwse vloertegels zijn zwarte sporen te 

zien. De gids van de Lebuïnuskerk kijkt nog steeds een tikje spijtig naar 

de vlekken.  
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Hij is één van de pakweg 

200 gemeenteleden die 

hier ’s zondags in de dienst 

zitten en vertelt met verve 

over de geschiedenis van 

de kerk. Over de put in de 

crypte, waar het water van 

de IJssel soms naar boven 

komt; over de kruisvorm van 

het gebouw, over het luikje 

in het dak waar vroeger 

met Pinksteren witte duiven 

door werden losgelaten. 

Over het licht dat elk 

moment van de dag 

anders is, door de glas-in-

loodramen aan alle kanten. 

Over de vloer, die 

oorspronkelijk 1,20 meter 

lager lag.  
 

 

Over de hoogte 

van deze 

hallenkerk - 18 

meter bij het 

middenschip. 

Waarom zo 

hoog, vraagt 

één van de 

Harfsenaren. De 

gids moet even 

denken. ‘Ik denk: 

omdat God zo 

groot is’, zegt hij 

dan. ‘Omdat Die 

een zo groot 

mogelijk gebouw 

verdient.’  
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De volgende kerk op de route is de Russisch-orthodoxe kerk, 

onopvallend ingeklemd tussen winkelpanden in de Korte Assenstraat. 

Binnen hangen de muren vol iconen, voor sommige hangen 

godslampjes. ‘We vereren iconen; we aanbidden ze niet’, legt 

aartspriester Theodoor van der Voort uit. Over zijn zwarte gewaad 

draagt hij een groot zilveren kruis. ‘We zien ze als een venster op de 

eeuwigheid.’ Iconen zijn meer dan geschilderde portretten op panelen. 

Ze worden gewijd voordat ze in de kerk komen te hangen. Ze worden 

gemaakt volgens speciale richtlijnen: op hout, met natuurlijke 

pigmenten, zoals ei-tempera, zodat de kleur altijd goed blijft.  

Het perspectief lijkt tegendraads, wijst hij: wat verder weg is, wordt 

doorgaans kleiner, maar op iconen geldt dat niet. Dat is juist de 

bedoeling: op deze manier wordt bijvoorbeeld een boek groter 

naarmate het dichter bij de geschilderde heilige is. Dat symboliseert dat 

God naar de mens toekomt, zegt de priester.  

De kerk is vol van symbolen, rituelen en eeuwenoude tradities. Langs de 

wanden staan enkele stoelen: daar zitten ’s zondags de kerkgangers 

op die niet zo lang kunnen staan. Alle anderen stáán tijdens de dienst, 

ook al duurt die op bijzondere dagen weleens vier uur. Geen probleem 

hoor, zolang staan, verzekert de aartspriester. ‘De liturgie overstijgt de 

tijd’, zegt hij verder. ‘Iedereen doet mee, ook de overledenen zijn er 

eigenlijk nog bij, en het is alsof de wederkomst al is geweest.’ 

Beneden schenkt hij koffie en thee.  

Na de lunch gaat de tocht verder, over de markt, langs de oude 

synagoge en het Etty Hillesum Centrum, naar het Penninckshuis. Het 

Penninckshuis zit achter de VVV. Het was ooit een rooms-katholieke 

schuilkerk. Tegenwoordig kerken hier doopsgezinden en remonstranten.  

Op het orgel speelt Jan Los ‘O hoofd bedekt met wonden’.  

Voor in de kerk leest Hannie van Boggelen een gedicht voor van 

Jacobus Revius, die van 1614-1642 predikant was in Deventer en van 

wie een plaquette hangt in de Lebuïnuskerk. Een week voor Goede 

Vrijdag, en in de stad van de joodse Etty Hillesum, die in 1943 stierf in 

Auschwitz, klinkt het in de voormalige schuilkerk:  

Hij droeg onze smarten 

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten, 

Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht, 

Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht, 

Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, 
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T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten 

De rietstok hebben of de hamer opgelicht, 

Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 

Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten – 

Ik ben ’t, o Heer, ik ben ’t die u dit heb gedaan, 

Ik ben de zware boom die u had overlaân, 

Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden, 

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg, 

De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg, 

Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden. 

 

Daarna gaat Harfsen naar huis, terug de IJssel over, richting Ons 

Gebouw. 

Clasina van den Heuvel 
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Terugblik kledingactie Oost-Europa 

Afgelopen weekend hebben de diaconieën van Harfsen, Gorssel en 

Eefde kleding ingezameld.  

Steevast elk 3e weekend van maart en het 3e weekend van november 

rijden dorpsgenoten af en aan met zakken met bruikbare kleding. 

Almen doet in het najaar ook altijd mee.  

Goede bruikbare kleding maar ook schoenen, linnengoed, dekens, 

verbandmiddelen, zeep, incontinentiemateriaal en speelgoed zijn 

ruimschoots gebracht naar de inzamelpunten in de genoemde dorpen. 

Vandaar zijn auto’s vol spullen naar Lochem gebracht.  

De familie te Wierik is al ruim 30 jaar organisator van de 

kledinginzameling voor Oost-Europa. Ineke en Harry te Wierik deden dat 

door persoonlijke contacten die zij door de jaren heen hebben 

opgebouwd in: Polen, Rusland, Oekraïne en Moldavië. Dit betreft 

ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. 

Na het overlijden van haar man is Ineke stug doorgegaan met 

inzamelen, ondanks haar eigen lichamelijke beperkingen. Ze wordt 

daarin bijgestaan door een evenzo betrokken Sandra Meijer, die zelf in 

Amsterdam woonachtig is, maar voor wie de afstand hierin geen rol 

speelt.  
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Ineke en haar man gingen vroeger vaak mee naar het Oostblok om te 

zorgen voor een goede aflevering. Nu heeft Ineke hierin iets gas 

moeten terug nemen en kan ze zelf niet zo vaak meer mee. In maart en 

november is het huis van Ineke vol met spullen. In de tuin is een 

provisorische tent gemaakt waar alle diaconieën hun spullen naar toe 

brengen.  

Ineke (Links op de foto) en Sandra (rechts) poseren vol trots voor de 1e 

levering van Eefde en die van Harfsen. Eefde komt nog een keer en 

Gorssel is nog onderweg.  

En heel groot compliment voor beide dames voor al hun werk voor 

mensen in Oost-Europa. Dat doet ons des te meer beseffen hoe veel 

beter wij het hier in het Westen hebben. Ineke en Sandra BEDANKT ! En 

alle gevers van kleding etc, bedankt!  

 

Zij werken samen met de stichting “zending over grenzen” te Almere. 

Deze stichting geeft ook humanitaire en sociale hulp in 

bovengenoemde landen. Alle spullen krijgen een goede bestemming. 

 

Wat is welkom: 

De kleding graag in plastic vuilniszakken verpakken en niet in dozen. Dit 

scheelt enorm in de opslagruimte. 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

05 mei: 1. Kerk in actie   2. Pastorale Zorg 

12 mei 1. Moeders in gevangenschap 2. Bloemenfonds 

19 mei 1. Harfsens pastoraat   2. Voedselbank 

26 mei 1. Het Heuvel    2. Bloemenfonds 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

5 mei: Kerk in actie: Syrië, kerk zijn in oorlogstijd  

Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden 

miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een 

burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar 

getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen 

op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. 

Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige 
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gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te 

starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook 

onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte 

ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven en 

wereldwijd andere noodhulpprojecten. 

 

12 mei: Kerk in actie: moeders in gevangenschap 

De man van Esmee zit een gevangenisstraf uit van twee jaar. Esmee 

zorgt in haar eentje voor hun kind, het inkomen en het huishouden. 

Jonge moeder Mariska zit een jaar in de gevangenis en kan daardoor 

niet voor haar twee kinderen zorgen. Gevangenschap heeft grote 

gevolgen voor de gevangene en hun directe omgeving. Via de 

organisaties Gevangenenzorg Nederland en Exodus Nederland 

ondersteunt Kerk in Actie (ex-) gedetineerden. Goed getrainde  

vrijwilligers bieden een luisterend oor.Zij zijn maatjes voor moeders als 

Mariska, zodat deze tijdens hun detentie kunnen praten over kinderen, 

relaties, werk en financiën. Ook staan zij kinderen bij waarvan de ouders 

in detentie zitten en rijden hen zo nodig naar de gevangenis om hun 

ouder te bezoeken, bijvoorbeeld op feestdagen." 

 

19 mei: De voedselbank Zutphen 

De Voedselbank Zutphen wil een bijdrage leveren aan het verzachten 

van (verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door 

kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens 

iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. 

Ook stellen zij zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere 

bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en 

armoede-bestrijding.  

 

26 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. 

 

 

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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OVERZICHT GIFTEN JANUARI – MAART 

Ontvangen via: 

M. Gase  10,- tvb R. Pelgrum  24.- tvb 

A. Meijerink  10.- D  A. Meijerink  10,- tvb 

H.J. Wilgenhof    5,- KP  S. Uenk     5,- B 

R. Voortman  10,- tvb W. Smale  10,- B 

A. Brummelman   2,50 tvb W. Vrielink    5,- D 

M. Lensink  10,- tvb N. Oolman  10,- B 

H. Marsman  20,- D  H.J. Wilgenhof  10,- D 

W. Vrielink  10,- tvb G. Greutink    5,- B 

G. Greutink  20,- D  R. Voorman    5,- KP 

tvb = ter vrije besteding, D = diaconie, KP = Klokkepraot,  

B = Bloemenfonds 

 

In deze drie maanden is een totaalbedrag aan giften ontvangen van  

€ 181,50. Allen hartelijk dank hiervoor! 
 

De Schakel 

 

Schakel nieuws, mei 2019. 

Wij hebben samen Pasen gevierd. Normaal gesproken hebben we dan 

in mei de laatste keer Schakel van het seizoen. Dat doen we dit jaar op 

4 juni, de week voor Pinksteren, samen met, en in  de Veldhoek met 

een heerlijke High Tea.                                                                                                                               

Het team van de Veldhoek en de Schakel verheugen  zich op veel 

gezellige mensen met een beetje, of wat meer, eetlust, voor een fijn 

samenzijn! Wij hebben er zin in! 

We beginnen op dinsdagmiddag 4 juni om 16.00 uur en stoppen om 

18.00 uur. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het Arjan,(0573 431591) 

Miny ( 0573 431627) of Anneke (0573 431986) dan even weten. 

 

AGENDA 

4 mei  + 20.45 uur Ons Gebouw  Samenkomst na Stille Tocht 

13 mei  20.00 uur Zonnedauw 25 Ontmoetingsavond wijk 3 

14 mei  19.00 uur Ons Gebouw  Gebedskring 

14 mei  19.45 uur Ons Gebouw  Kerkenraad 

19 mei  15.00 uur Ons Gebouw   Klezmajeur 

21 mei  20.00 uur Ons Gebouw   Taakgroep Bezoekwerk 

28 mei  20.00 uur Sporkehout 3  Ontmoetingsavond wijk 2 
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ADRESSEN 

 

Predikant in hulpdienst:  ds. Hannie van Boggelen, 

predikanthannie@harfsen.nl, 

telefonisch bereikbaar: 

maandag/dinsdag en woensdag tussen 

9.00 en 9.30 uur op nummer 0570-510717 

of mob. 06 250 44 095 

 

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 22 mei via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

mailto:predikanthannie@harfsen.nl
mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Rondje Harfsen 

Op woensdag 8 mei willen we weer starten met ons wekelijkse 

fietstochten ‘Rondje Harfsen’. 

Onze eerste tocht zal een gedeelte zijn van de Bevrijdingsroute welke 

geplaatst gaat worden in de volgende editie van het handzame 

boekje “Hier in Harfsen”, dat binnenkort verschijnt. 

 

 
 

We fietsen langs de monumenten die geplaatst zijn ter nagedachtenis 

van de omgekomen bevrijders, die met hun gevechtsvliegtuigen zijn 

neergestort. In het oude Harfsen zien we de boerderijen die met behulp 

van de wederopbouw hersteld zijn.  

 

Zin om mee te fietsen? We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Hoeflo-

plein 

Meedoen is kosteloos en geheel vrijblijvend. E-bikers passen zich met 

hun snelheid aan aan de ‘echte’ fietsers. 

Het is gezond, leuk en ontspannend om met een groep door ons 

schitterende landschap te fietsen! 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Henk klein Brinke, tel. 0573-431781 

of Arjan Meijerink, tel. 0573-431591 
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Nieuws van de zondagsschool 

 

Op zaterdag 13 april hebben we 

in Ons Gebouw 

Palmpasenstokken versierd 

georganiseerd door de 

zondagsschool. We gingen eerst 

een kort filmpje kijken over de 

Stille Week: Palmpasen, Witte 

donderdag, Goede Vrijdag en 

Stille zaterdag. Hierna gaf 

Ludwine uitleg over de 

palmpasenstok zelf, wat zit er 

allemaal aan en waarom. Nadie 

en Marieke van Louka, hielpen 

ons om te verdienen voor hun 

project 
 

Alvast een voorproefje op de optocht. De volgende morgen, 

palmzondag hebben we de stokken in de kerk laten zien. Hierna liepen 

we mee in de optocht achter de muziek aan.  
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