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OVERDENKING 

 

Pinksteren 

Moedertaal 

Sinds ik in Harfsen als predikant ben aangesteld, ervaar ik pas echt wat 

het betekent om in je moedertaal of in het dialect je te kunnen 

uitdrukken. Persoonlijk spreek ik geen dialect, zelfs niet het Brabants, de 

streek waar ik geboren ben. Maar in Harfsen is het voor de meesten de 

gewoonste zaak van de wereld om in het dialect met elkaar te 

spreken. Het geeft een onderlinge band en de ervaring is dat mensen 

in hun streektaal gemakkelijker hun gevoelens onder woorden kunnen 

brengen dan in het Nederlands. Niet voor niets zit de kerk voller 

wanneer er een dienst in het dialect gehouden wordt.  

Voor een nieuwkomer levert dat soms spraakverwarring op, al zijn het 

meestal humoristische voorvallen als je niet helemaal begrijpt wat er 

bedoeld wordt.  

 

 
Feest van verstaanbaarheid 

Misschien heeft zich wel een vergelijkbare situatie voorgedaan op die 

Pinksterdag in Jeruzalem. Van heinde en ver waren de pelgrims 

gekomen om het Joodse Pinksterfeest – het oogstfeest – te vieren. 

Jeruzalem was in die tijd al een multiculturele stad. De mensen kwamen 

uit Syrië,  Iran of Irak, uit Libië of Rome.  En ieder had zijn eigen 

gewoontes en levensstijl, sprak een eigen taal of dialect. Ongetwijfeld 

zal dat tot spraakverwarring en spanningen hebben geleid.    
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Op die eerste Pinksterdag waren de leerlingen van Jezus in het huis 

bijeen. Plotseling was er het geluid van een hevige windvlaag. Dat 

geluid vulde het hele huis en ze begonnen  op luide toon te spreken. 

De vele pelgrims uit alle windstreken bleven staan en verbaasden zich. 

Van spraakverwarring was geen sprake. Ieder hoorde hen in hun eigen 

taal spreken over de grote daden van God. Dat is het verhaal van 

Pinksteren. Het is de taal van de Geest die verbindt en over grenzen 

heen gaat.  

Pinksteren is het feest van verstaanbaarheid. Mensen die elkaar niet 

konden verstaan, horen nu de ander spreken en ze verstaan elkaar. Is 

dat geen prachtig feest? Je zult al jaren langs elkaar heen praten, of 

zelfs helemaal niet meer met elkaar praten en nu versta je die ander, 

weet je wat hij of zij bedoelt, is die ander en ben jij weer bereikbaar 

geworden. 

 

Feest van gemeenschap 

Vanuit het vertrek waar de leerlingen zaten, waait de Geest verder uit 

over de hele buurt. Ze spreekt mensen in het hart aan. Ze verstaan de 

boodschap van liefde, in de taal waarin zij mens geworden zijn.  

Geest heeft te maken met spirit. Wie geïnspireerd wordt, raakt er vol 

van. Als mensen aangeraakt worden door Gods geest, gaat het als 

een lopend vuurtje en werkt het aanstekelijk voor de hele omgeving. 

Pinksteren is het feest van gemeenschap, waar ruimte is voor ieders 

verhaal, waar mensen ondanks de verschillen in taal en leefwereld 

elkaar vinden, lief en leed met elkaar delen en samen verlangend 

uitzien naar een wereld zoals God die bedoeld heeft.  

ds. Hannie van Boggelen 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

02 juni 10.00 uur Havekedienst in Eefde, ds. W. Klein, Almen 

09 juni 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Harfsen Pinksteren 

16 juni 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Almen/Eefde 

23 juni 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Harfsen 

30 juni 10.00 uur Dhr. J. Leijenhorst, Barchem, Dialectdienst 

 

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

aan de dienst. 
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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 

 

Mocht de Klokkepraot nog op tijd in de bus vallen: alsnog een hartelijke 

uitnodiging voor de Havekedienst op 2 juni! U heeft in de vorige 

Klokkepraot een aanstekelijke uitnodiging kunnen lezen. Het belooft 

een heel feestelijk gebeuren te worden.  

 

Op zondag 9 juni vieren we Pinksteren, het feest van de Geest, het 

feest van bezieling.  

Gods geest waait over de aarde op een verfrissende manier en zet 

mensen in beweging.  

We staan stil bij het verhaal uit Handelingen 2: ‘the spirit’ van God komt 

over de mensen.  

Wat dat toen betekende, maar ook nu komt in woord, muziek en 

verbeelding tot uitdrukking.   

Er is muzikale ondersteuning door de cantorij o.l.v. Jan Los.  

De diaconiecollecte is bestemd voor Mette en Puck’s Running Team; u 

leest hierover bij de collecten.  

Op deze feestelijke zondag verdubbelt de diaconie deze collecte! 

Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten bij een 

kopje koffie of thee.  

We hopen op een inspirerende dienst.  

 

Op zondag 23 juni lezen we het prachtige en wonderlijke verhaal van 

de man die al tijden naakt en schreeuwend op de begraafplaats 

rondloopt, en die door Jezus aan zichzelf wordt teruggegeven (Lukas 

8,26-39). Hij lijkt iemand, ver van ons veilige bestaan vandaan, maar 

misschien herkennen we allemaal wel iets van hem. 

 

Op zondag 30 juni verwelkomen we weer dhr. Jan Leijenhorst uit 

Barchem voor een dialectdienst. Dat is mooi, want alles wat God ons te 

zeggen heeft, komt toch het meest dichtbij in de taal van ons hart! 
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Op zondag 7 juli hebben we weer onze jaarlijkse buitendienst. De 

voorbereidingen zijn begonnen, en we gaan er iets moois van maken 

voor jong en oud! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Juni 2019  

    

Terugblik en vooruitblik diensten en activiteiten 

Een vast onderwerp op onze agenda. In het vorige nummer van 

Klokkepraot hebt u kunnen lezen hoe boeiend de kerkenexcursie in 

Deventer is geweest. De diensten rondom Pasen hebben ons allen met 

vreugde vervuld: de kinderen met hun versierde palmpasenstokken, de 

uitleg die Ludwine Klumpenhouwer ons erbij verstrekte, Witte 

Donderdag met aansluitend het met elkaar kijken naar The Passion 

(volgend jaar de dienst een half uur eerder laten beginnen), Goede 

Vrijdag, het Paasontbijt en de dienst op Eerste Paasdag.  

 

 
een aantal muzikanten van S.D.G. verleende medewerking  

aan de dienst op Eerste Paasdag 
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Dodenherdenking met daarna een boeiend gesprek in de kerk tussen 

leerlingen van groep 7 en ouderen die als kind hier in Harfsen de oorlog 

hebben meegemaakt, Bevrijdingsdag met een prachtige dienst 

verzorgd door de werkgroep bijzondere diensten, met aansluitend de 

rozenactie onder eindexamenkandidaten, 12 mei met Moederdag en 

19 mei met Zondag Cantate, met 's middags een grandioos optreden 

van Klezmajeur. Dank jullie wel, predikanten, voorgangers, organisten, 

cantorij en kosters en Anneke voor de liturgische schikkingen. Wat zijn 

we rijk! En voort gaan we, naar Pinksteren, het feest van de Geest. De 

Startzondag is bij ons op 22 september. Ons Genoegen zingt in de 

dienst van 27 oktober. Weet u welkom in de diensten en erna bij de 

koffie. 

 

Diaconie 

We hebben de jaarrekening 2018 van de diaconie vastgesteld. Na 

controle door de controlecommissie zal deze ter inzage liggen bij Henk 

Elkink, die in de vergadering een toelichting gaf. U krijgt hierover nader 

bericht via Klokkepraot. Veel geld wordt afgedragen aan landelijke 

acties voor goede doelen, zoals die van Kerk in Actie. In ons dorp wordt 

het meeste geld van de diaconie besteed aan activiteiten voor 

ouderen, zoals de Kerst- en Paasattenties. De begroting sluit met een 

negatief saldo van ruim € 2000,-. 

 

Kennismakingsavonden 

Inmiddels heeft dominee Lidy van Prooyen Schuurman alle vier 

kennismakingsavonden met gemeenteleden achter de rug. Veel 

gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid en 

dat is fijn: op twee avonden zaten we met een groep van bijna twintig 

mensen. Gastvrouwen en gastheren, hartelijk dank! 

Heel Harfsen heeft met dominee Van Prooyen Schuurman kunnen 

kennis maken door het interview dat in De Uitkijk is gepubliceerd, een 

nieuw blad dat vooralsnog twee maal per jaar verschijnt, waarin 

Hoeflo, Plaatselijk Belang, De Veldhoek en de kerk laten weten  

waarmee ze bezig zijn en wat hen beweegt.  

 

Nog meer PR 

De tweede editie van Hier in Harfsen - Rust, ruimte en mystiek is 

inmiddels verschenen. Net als in de eerste uitgave hebben we hierin 

een pagina. Begin juni wordt door Welkom in de Kerk het blad Zomer in 
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de Achterhoek uitgebracht, waarin kerken zich presenteren en 

activiteiten vermelden. Ook hier hebben we aan meegewerkt.   

 

HAGE - gemeenten 

Zondag 12 mei jongstleden vierde dominee Wilma Klein (Almen) haar 

25 -jarig  ambtsjubileum. Namens onze gemeente hebben wij haar een 

mooi boeket overhandigd. Ds Klein is dit jaar onze voorganger in de 

Havekedienst, op zondag 2 juni in Eefde. Op Hemelvaartsdag was er 

weer een gezamenlijke dienst, dit keer in Almen met als voorganger ds. 

Bargerbos.  

 

Koninklijke onderscheiding voor Arjan en Coby Meijerink 

We zijn als kerk Harfsen heel verheugd, dat aan Arjan en Coby dit jaar 

een Koninklijke onderscheiding werd toegekend. En we zijn er stiekem 

ook wel een beetje trots op! 

Want beiden hebben zij zich jarenlang ingezet voor heel wat mensen 

en organisaties, waaronder de kerk. We willen hen nogmaals van harte 

feliciteren met deze zeer verdiende onderscheiding. 

Ellen Dupuis 

 

Kennismaking 

Op het moment van schrijven heb ik drie ontmoetingsavonden achter 

de rug, en de laatste avond volgt spoedig. Ik ben erg blij met de 

belangstelling van zoveel mensen, en geregeld duizelt het me van alle 

nieuwe namen en gezichten en verhalen, en steeds weer kom ik 

nieuwe familieverbanden tegen, en dat zal ook nog wel even zo 

blijven. 

Het was maar een begin natuurlijk, die ontmoetingsavonden, een 

eerste aftasten, maar hopelijk helpt het voor het vervolg 

Misschien zie ik u een keer in de kerk, of op het Harfsens Feest, bij een 

kop koffie in Ons Gebouw, op de fiets of in de supermarkt… 

Hartelijk dank aan alle mensen die op de ontmoetingsavonden 

gekomen zijn, dank aan alle gastvrouwen en -heren, en niet te 

vergeten: al die contactpersonen die uitnodigingen en 

antwoordbriefjes hebben rondgebracht en opgehaald! Dankzij u heb ik 

op deze avonden 70 à 80 mensen ontmoet! 

En heeft u behoefte aan een gesprek, een luisterend oor, aarzel niet 

om het mij te laten weten, rechtstreeks, of via via. 

Hartelijke groet, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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Afwezigheid 

Het weekend van 14-16 juni is gewoon een vrij weekend. Normaal 

gesproken ben ik in vrije weekenden ook bereikbaar voor 

noodgevallen, maar dit weekend ben ik een paar dagen weg.  In 

geval van nood kunt u contact opnemen met: (Ageeth Veneman, 

0573 432006 of kleinreeve@hetnet.nl) 

Lidy van Prooyen Schuurman 

 
IN MEMORIAM 

 

Op 22 april is overleden mevrouw M. de Weerd, Overveldweg 2. 

Ze is 96 jaar geworden. 

We wensen de nabestaanden sterkte met dit verlies. 

 

 
 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar 

vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te 

bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba 

generale synode).  

'Niet lullen, maar poetsen' 

Als kind ben ik opgevoed onder de rook van Rotterdam. Mijn 

middelbare school stond op een steenworp afstand van het 

Feijenoordstadion. Elke dag fietste ik langs De Kuip. De Feijenoordleus 

‘geen woorden maar daden’ herkende ik van huis uit. Hoewel mijn 

vader een man van het woord was, hield mijn moeder van aanpakken. 

Voor haar geldt nog steeds: niet kletsen, maar doen. Of in plat 

Rotterdams: ‘niet lullen, maar poetsen’. Er moet gewerkt worden. De 

daad moet bij het woord gevoegd worden… 

Hete hoofden en kouden harten 

Deze instelling heeft ook in de kerk haar duizenden verslagen. Lezen we 

al niet in de Bijbel dat het geloof moet blijken uit de werken? De 

recente geschiedenis heeft aan deze instelling zeker ook volop 

mailto:kleinreeve@hetnet.nl
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bijgedragen. Wat is er voor en na de Tweede Wereldoorlog niet 

eindeloos gepraat over het geloof. Alsof het geloof in sluitende 

redeneringen gevangen en op formule gebracht moest worden. Het 

leidde doorgaans tot hete hoofden en koude harten discussies. U 

herinnert het zich misschien nog wel. Jij herkent het misschien wel uit 

verhalen van je opa of oma.  

Veel daden spreken van geloof 

Deze woordenstrijd was geen reclame voor het geloof. Sommigen 

verloren er zelfs hun geloof door. Velen kozen voor ‘geen woorden, 

maar daden’. Zij pasten voor al het gediscussieer en kozen voor 

concreet geloven. Soms binnen, soms buiten de kerk. Concreet door 

zich in te zetten voor mensenrechten, wereldvrede, zorg om zieke en 

kwetsbare mensen, enz. Voor geloof dat blijkt uit daden (zie: Jakobus 

2:18). Tot op de dag van vandaag spreken daden van veel gelovigen. 

Het is algemeen bekend dat ‘kerkmensen’ zich meer dan gemiddeld 

inzetten voor een zorgzame en vreedzame samenleving. Prachtig. Veel 

daden spreken van geloof. 

Geloofstaal leren spreken 

Alleen, om in daden geloof te kunnen horen, moet je vertrouwd zijn 

met geloofstaal. En hier zit de kneep in onze huidige samenleving. De 

bekendheid met het christelijk geloof is aan het verdampen. 

Bijbelverhalen zijn steeds minder bekend. Kerk en geloof worden gezien 

als iets voor liefhebbers. Privé, voor achter de voordeur. Geloofstaal 

wordt nauwelijks nog verstaan, terwijl deze taal onmisbaar is om door 

daden heen geloof te horen. 

Taal is nodig om daden te kunnen duiden. Taal die woorden geeft aan 

daden. Geen uit een boekje geleerde formules, maar taal die uit het 

hart komt. Die soms stamelend, soms vurig iets verwoordt van wat een 

mens ten diepste drijft, gaande houdt, inspireert. Van wat, dieper: van 

Wie je draagt. 

Decennia lang moest de daad bij het woord gevoegd worden om als 

gelovige niet in goedkoop en wereldvreemd gepraat te verzanden. De 

uitdaging waar we nu voorstaan is precies omgekeerd. Om de 

hartenklop van Gods liefde achter daden te kunnen verstaan, moet 

het woord bij de daad gevoegd worden. Dit is nog niet zo eenvoudig. 

Spreken van elke taal, ook van deze vraagt om oefening. Persoonlijk en 

met elkaar. De praktijk waar deze taal geleerd wordt is het 

geloofsgesprek. 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode 
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ACTIVITEITEN 

 

Open Kerk 

 

 

Elke dinsdagmiddag is Ons Gebouw open 

van 14-17 uur. 

U bent welkom voor een praatje, een kopje 

koffie of thee. 

En binnen kunt u de expositie van Hans 

Werkman bewonderen, of een kaarsje 

aansteken. 

Dus bent u toch op de markt, kom gewoon 

even langs! 

Welkom! 

 
 

 

 

Muzieklessen in Ons Gebouw 

Hallo, ik ben Stefan Potman en ik ben 29 jaar oud, geboren en getogen 

in het buitengebied van Laren en tegenwoordig woon ik met mijn 

vrouw en twee dochters in het mooie Deventer. Ik geef accordeon, 

piano, keyboard en orgellessen in Laren en Deventer. Naast mijn werk 

als muziekleraar ben ik organist van de kerk in Laren en begeleid ik 

regelmatig koren op de piano.  

De muzieklessen piano, keyboard en orgel die ik aanbied in Ons 

Gebouw in Harfsen zijn voor alle leeftijden en alle niveaus. Belangrijk in 

de lessen is een goede werksfeer en samenspel tussen de leraar en de 

leerling. Natuurlijk is het leuk om je doelen te behalen, een leuk stuk te 

kunnen spelen en te leren noten lezen bijvoorbeeld, maar de weg 

hiernaartoe moet net zo leuk zijn.  

Genieten van muziek, én genieten van je leerproces! Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat muziek maken goed is voor je hersenen voor 

zowel kinderen als volwassenen. Muziek maken stimuleert de 

intelligentie, ook is het goed voor het geheugen. Dit komt kort 

samengevat doordat je hersenhelften goed samenwerken bij het 

muziek maken. Je wordt er dus slimmer van!  

De lessen kosten €66,- per maand voor kinderen, ben je 21jaar of ouder 

dan betaal je ook 21%BTW en zijn de lessen €79,86 per maand. Hiervoor 

krijg je wekelijks een half uur les. Een proefles is altijd gratis. Ook help ik 
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graag mee met het zoeken naar een muziekinstrument om op te 

oefenen.  

Iedereen is van harte welkom een gratis proefles aan te vragen! Per 

mail ben ik te bereiken via info@stefanpotman.nl of per telefoon via 

nummer 06 4758 8580.  

Graag tot ziens in Ons Gebouw in Harfsen!  

 

Vriendelijke groet,  

Stefan Potman 

 

Gebedsking 

Op dinsdag 4 juni komt de gebedskring bijeen. 

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 19.00 tot 19.30 uur. 

In deze tijd met een overvloed aan mobiele telefoons, is het goed te 

weten ; 'Gods mobiel staat nooit uit.' 

 
BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

02 juni Havekedienst 

09 juni: 1. Jeug & Jongeren  2. HomeRun 

16 juni: 1. Timon   2. Alg. Harfsens kerkenwerk  

23 juni: 1. Bloemenfonds  2. Wereldvluchtelingendag KIA 

30 juni: 1. Veteranendag P.I.T. 2. Onderhoudsfonds   

 

Toelichting bij de collecte: 

 

Diaconale collecte dd. 9 juni 2019: HomeRun 

Anna Gerritsen en Bert Roesink uit Harfsen gaan op 22 juni a.s. 

deelnemen aan een HomeRun (sponsorloop) van het Ronald 

McDonaldhuis. Het startschot wordt gegeven op 22 juni om 13.00 uur en 

eindigt op 23 juni om 13.00 uur in Den Haag. Dan is er in 24 uur door de 

10 lopers van het “Mette en Puck’s Running Team” 240 km. gelopen.  

De familie heeft tijdens de ziekte van hun beide dochters veelvuldig 

gebruik gemaakt van de het Ronald McDonaldhuis, “het was als een 

tweede huis”. Uiteindelijk hebben Puck en Mette de ongelijke strijd 

verloren. 

mailto:info@stefanpotman.nl
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De familie wil iets terug doen voor alle goede zorgen die zij in het 

Ronald McDonaldshuis hebben mogen ontvangen. Het team hoopt op 

financiële steun, zodat er veel overnachtingen bij elkaar gelopen 

kunnen worden. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

16 juni: Timon 

Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en 

jongvolwassenen. Timon is een bevlogen organisatie met een geheel 

eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van 

vrijwilligers verweven in de zorgvisie. 

 

23 juni: Wereldvluchtelingendag Kerk in Actie: Vergeten vluchtelingen 

in Nigeria 

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het 

bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de 

media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen 

mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en 

landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk 

in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar 

veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast 

moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van 

hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg 

of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, 

ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst. 

 

30 juni: Veteranendag  

Met de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag bedankt 

heel Nederland zijn 110.000 militaire veteranen voor hun inzet in dienst 

van de vrede, nu en in het verleden. Deze feestelijke dag wordt dit jaar 

voor de 15e maal georganiseerd. 

 

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

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

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

dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt. 
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De Schakel 

 

Pinkster High tea 

Zo vlak voor de Pinksterdagen wordt er op dinsdag 4 juni een gezellige 

“Pinkster High tea” georganiseerd door “ontmoetingsplek de 

Veldhoek”, samen met “de Schakel”.  

 

 
Er zijn veel lekkere hartige en zoete hapjes te verkrijgen die door ons zelf 

zijn gemaakt, voor iedereen is er keus genoeg. En natuurlijk horen hier 

verschillende soorten thee bij. Deze gezellige middag begint om 16.00 

uur. Iedereen is van harte welkom. Locatie: Gentiaan 1 in Harfsen. 

en ter afsluiting krijgt men een kopje koffie met…. 

De kosten hiervoor zijn: € 10,- en € 8,- voor abonnementhouders. 

Dus heb je zin in een gezellige middag, geef je dan snel op. 

Dit kan  t/m dinsdag 28 mei ( Voor leden van de Schakel of leden van 

de Protestantse Gemeente Harfsen die van zins zijn zich hierbij aan te 

sluiten), kan dat nog tot en met 1 juni bij Anneke of Miny  i.v.m. het 

tijdstip van bezorgen van de Klokkepraot), Anneke Hogenhout 0573-

431986, Miny Gase tel.:0573 431627). 

 

 

AGENDA 

Agenda 

4 juni   De Schakel  16.00 uur De Veldhoek 

4 juni   Gebedskring   19.00 uur Ons Gebouw  

4 juni   Kerkenraad  19.45 uur Ons Gebouw  

Elke dinsdagmiddag Open Kerk  14-17 uur Ons Gebouw 
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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 26 juni via rikaelkink@hotmail.com  

Deze uitgave is voor de maanden juli en augustus. 

 

 

 

mailto:predikanthannie@harfsen.nl
mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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De prachtige liturgische schikking van Eerste Paasdag 
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Zondagsschool  

Op 1e paasdag waren we bij het paasontbijt en hierna gingen we mee 

de kerk in. Emma mocht de paaskaars binnen dragen.  
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Halverwege de dienst gingen we naar buiten om eieren te zoeken. 
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Op 5 mei zijn we op de fiets naar het graf van Ynze geweest, we 

hebben daar bloemen gelegd  nadat we even stil waren geweest en in 

het kort aan de kinderen verteld, wat zich hier heeft afgespeeld in de 

oorlog. 

2 juni gaan we naar de Havekedienst in Eefde. We gaan met de auto 

vanaf Ons Gebouw, de kinderen worden weer thuis gebracht. 

  

Hartelijke groet, 

  

leiding zondagsschool 

 

 

 

 

 

 


