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OVERDENKING 

 

Loslaten 

 

Ook in mijn agenda is het al merkbaar: de zomer is gearriveerd en de 

vakantie in zicht. Het vergaderen is bijna klaar, en het is goed om in 

vertrouwen de dingen even los te laten. 

Voor de een geldt: eindelijk weer tijd om wat cultuur te snuiven, 

vreemde grond te zoeken, grenzen te verleggen, helemaal los gaan. 

Of lekker uitrusten in de zon, stilte zoeken, broeden op nieuwe ideeën, 

en eindelijk dat boek lezen. Voor de ander betekent de zomer juist een 

lange tijd vol lege dagen, minder bezoek, verveling, wachten en 

hopen dat iedereen weer veilig thuis komt. 

Zoveel mensen, zoveel ervaringen.  

Maar altijd is de zomertijd een tijd van onderbreking van het gewone. 

Een aantal jaren geleden bezocht ik de Abdijkerk van Fontenay in 

Frankrijk. Zoals velen stap ik wel vaker een kerk binnen tijdens m'n 

vakantie. 

 

 

 

Maar dit was anders dan 

anders. Zo'n lege kerk als deze 

heb ik nooit eerder gezien. 

Geen stoelen, geen altaar, 

geen beelden, geen orgel, 

geen kaarsen, geen iconen. 

Helemaal niets. Een compleet 

lege kerk. Niets om je aan vast 

te houden, alleen een 

weldadig grote lege ruimte met 

het invallend licht van de zon. 

Zo bijzonder. Alsof je wordt 

teruggeworpen op je eigen 

gedachten, ruimte makend 

voor de aanwezigheid van de 

Eeuwige. En ik weet nog dat ik 

dacht: dit is het mooiste van 

mijn vakantie: hier kan ik even 

alles loslaten. 
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Soms is dat nog een hele kunst, dat loslaten. Het vraagt om vertrouwen. 

Vertrouwen dat het werk en alles ook wel even zonder jou kan, dat het 

wel goed komt. Vertrouwen dat er weer een einde komt aan de lege 

dagen. En we vertrouwen onszelf en onze liefste naasten toe aan Gods 

zorg. 

 

Ik wens u en jou alle goeds toe deze zomer. Met veel om van te 

genieten, rust, verwondering, plezier. Sterkte in wat moeilijk is. En 

vertrouwen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTEN 

 

Op pad! 

Op zondag 7 juli, 10.00 uur, wordt er weer een dienst voor groot & klein 

gehouden bij Jan en Riky Klumpenhouwer aan de Emsbroekweg 6. 

Een dienst vol verrassingen, met een thema dat alles met de zomer te 

maken heeft. Want we zijn zo ongeveer het meest reislustige volk, en de 

komende weken trekken er weer heel wat mensen op uit. 

Het wordt een dienst die alles met reizen te maken heeft, allemaal 

vragen met dubbele bodems. Want het hele leven is een reis, 

nietwaar?! 

Dus: Op pad! Maar waar gaat de reis heen eigenlijk, en met wie ga je, 

en heb je wel de goede bagage bij je, of moet je soms thuisblijven? Is 

het nog ver trouwens, en hoe is het als je bijna op je bestemming bent?  

En we lezen over het vertrek van Abraham, die op reis ging zonder dat 

hij wist waar hij naartoe ging, in het vertrouwen dat God hem naar zijn 

bestemming zou brengen. We hopen op een ontspannen en feestelijke 

dienst waarin veel te beleven valt voor jong en oud! Muzikaal worden 

we begeleid door SDG. 

Tot 7 juli! 

 

De voorbereidingscommissie: 

Gea Wilgenhof, Dorothe van 

Oene, Johan Wichers, Riky 

Klumpenhouwer, ds. Lidy van 

Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

07 juli 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, buitendienst 

   m.m.v. S.D.G. 

14 juli 10.00 uur Mevr. L. Versluis, Gorssel 

21 juli 10.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

28 juli 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen 

 

04 aug.10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

11 aug.10.00 uur Dhr. drs. R.G.E. Lutmers, Den Haag 

18 aug.10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

25 aug.10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

 

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. 

 
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Uit de kerkenraad 

De kennismakingsavonden en de koffieochtend in De Veldhoek met 

dominee Lidy van Prooyen Schuurman en gemeenteleden zijn zeer 

plezierig verlopen. Onze dominee probeert de namen van deze tachtig 

mensen en anderen zo snel mogelijk te kennen! Naar verluidt zijn onze 

beide predikanten ook gesignaleerd op het Harfsens feest .... 

De opbrengst van de diaconiecollecte voor Mette en Pucks Running 

Team in de dienst van Pinksterzondag was € 200,-. Geweldig! Dank u 

wel! De diaconie verdubbelt dit bedrag. 

Communicatie is een groot goed: face to face en gedrukt. Op het 

eerste nummer van De Uitkijk is positief gereageerd. De redactie is 

inmiddels bijeen geweest om het tweede nummer, dat in het najaar zal 

verschijnen, vorm te geven. Er is een tweede editie verschenen van Hier 

in Harfsen en op 13 juni hebben Nel Oolman en ondergetekende in de 

Hofkerk in Doetinchem honderd exemplaren van Zomer in de 
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Achterhoek in ontvangst kunnen nemen. Dit blad geeft informatie over 

diverse kerken, hun omgeving en historie in onze streek. We verdelen 

het onder voor toeristen belangrijke adressen, zoals De Winde, de Spar, 

De Waterjuffer en andere campings en recreatieterreinen. 

In onze gemeente zijn veel mensen die zich op een of andere manier 

bezig houden met communicatie. Om duidelijk te krijgen wie wat doet 

en welke middelen wij het beste kunnen gebruiken, wordt er in 

september een bijeenkomst belegd.  

De concept - jaarrekening van de kerkrentmeesters is besproken. Na 

controle kan deze in onze eerstvolgende vergadering (13 augustus) 

worden vastgesteld. 

De Diaconie heeft bericht gehad van LouKa: het reisdoel is niet meer Sri 

Lanka, vanwege de grote mate van onveiligheid, maar Gambia. Geld 

inzamelen gebeurt dan nu voor twee projecten: zowel voor het project 

in Sri Lanka als het project in Gambia.  

De eerste plannen  voor het seizoen 2019 - 2020 beginnen vorm te 

krijgen. Meer daarover in KP van augustus. Allen een goede zomer 

gewenst. 

Ellen Dupuis 

 

Buitendienst – 7 juli – mis het niet! 

Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderduit. 

(Lied 841 - tekst Willem Barnard; melodie Willem Vogel) 

 

In de weken voor Pinksteren hebben we dit lied enkele malen 

gezongen - soms nog ten onrechte op de oude melodie waarin de 

eerste noot twee tellen duurt! 

De laatste kerkenraadsvergadering van het seizoen nodigt uit om stil te 

staan bij de mogelijke vruchten van ons werk: elf 

kerkenraadsvergaderingen en daarnaast nog vele ontmoetingen in 

andere vormen van overleg. Waarom en waartoe? We hebben vanaf 

maart een nieuwe predikant, op dit moment hebben we zelfs twee 

predikanten, Henk Elkink is als diaken opgevolgd door Annette Zwaaij 
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en is nu diaconaal rentmeester, Bertus Schoneveld is kerkrentmeester 

geworden, er zijn talloze kaarten verzonden en boeketten 

overhandigd, we hebben veel goede diensten gehad, diensten met en 

zonder cantorij, diensten met en zonder predikant, met en zonder 

kinderen, met Kerst hadden we een mooie Kerststal en waren we met 

velen verzameld op Ons Plein, Kerkcafé... en de plannen voor de 

overige ruimten beginnen contouren te krijgen.  

Daarom op 4 juni een passende traktatie, een vruchtensalade: 

aardbeien, frambozen, blauwe bessen en bramen staan voor de liefde, 

de vreugde, de vrede en geduld. Dit alles vermengd met een flinke 

eetlepel citroensap - goedertierenheid en afgemaakt met een flinke 

scheut Grand Marnier: geloof!*) 

Ellen Dupuis 

 

*) Voor wie denkt: dat lijkt me lekker - van alle vruchten 200 gram en 

nog 75-100 gram poedersuiker toevoegen. 
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IN MEMORIAM 

 

Op 22 juni bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-predikant 

Ds. Ger Griffioen is overleden. 

Maar liefst bijna 17 jaar lang, van 1971-1987, is hij als predikant 

verbonden geweest aan onze gemeente. In die periode heeft hij veel 

voor de kerk van Harfsen gedaan. Hij was in zijn tijd vooruitstrevend, 

zowel wat betreft de liturgische vorm van de dienst, als in het gebruik 

van het liedboek. Soms botste dat wel eens met de kerkenraad, maar 

samen kwam men er altijd weer uit.  

 

Hij heeft ook veel bezoekwerk in die jaren verricht en heel wat 

Harfsense kinderen gedoopt. 

Na zijn emeritaat in 1987 is hij nog vele jaren regelmatig naar Harfsen 

gekomen om een kerkdienst bij te wonen. Harfsen bleef in zijn hart.  

We wensen zijn familie veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
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ACTIVITEITEN 
 

Heiligenbeeldenmuseum 

Tot en met donderdag 31 oktober is in het Heiligenbeeldenmuseum op 

de Kranenburg in Vorden de thematentoonstelling Maria een 

bijzondere heilige te zien.  In de Rooms - Katholieke en in de Oosters - 

Orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in 

het geloofsleven. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten 

worden ter ere van haar gevierd. Deze en veel meer 

wetenswaardigheden over Maria worden in de tentoonstelling belicht. 

Naast veel beelden zijn er ook devotiekasten, Maria - iconen, piëta's en 

andere Maria - items te bewonderen. 

De tentoonstelling is dagelijks, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 

uur te bezichtigen. Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg 

(Vorden). Toegangsprijs: € 5,- per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar 

onder begeleiding van een volwassene gratis. 
 

Boer zoekt plukkers 

Peren en appels plukken met- en voor de kerk is  een leuke en gezellig 

activiteit.  De voorbereidingen van het plukseizoen zijn begonnen. Er is 

contact met de fruitbedrijven geweest en gelukkig is er weinig schade 

door de late strenge vorstperiode. Dit zijn goede berichten, want zo 

mogen wij weer veel plukkers leveren. De doordeweekse plukdagen 

aan de IJssellinie zullen in de eerste week van september beginnen 

(medio juli zijn de definitieve data bekend en komen er flyers, posters 

en beamer aankondigingen). Twee kerken “De Schoof” (12de plukjaar) 

en “De Kruiskerk” (3e plukjaar) uit Daarlerveen leveren weer 

doordeweekse plukkers om het quotum te halen. Dit jaar kunnen wij in 

Harfsen met een aantal plukkers aanschuiven. Zo geven we samen nog 

meer vorm en inhoud aan de slogan ‘Boer zoekt plukker’. De 

vergoeding van onze plukuren helpen mee om het project (ver)bouw 

van ’Ons Gebouw’ meer kans van slagen te geven. Als u nog niet 

eerder heeft geplukt, dan ontvangt u vooraf de nodige informatie. De 

minimum leeftijd is 19 jaar! Een pluk dag is van 8.00 uur tot 16.30 uur. ’s-

Morgen en ’s-middags een kwartier koffie/thee pauze en de 

lunchpauze is een half uur (zelf een lunchpakket meenemen). Voor 

koffie/thee en koek wordt gezorgd. Er is een unieke oorkonde  voor de 

plukkers die een dag meegaan naar de boomgaard ‘aan de IJssel’. 

Opgave en informatie bij: Anneke Hogenhout telefoon: 0573 431986 

Tussentijdse updates ontvangen? Mail een bericht naar 

annekehaaksmanhogenhou@online.nl 

mailto:annekehaaksmanhogenhou@online.nl
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Gebedsking 

Dinsdagavond 13 augustus en 10 september komt de gebedskring 

weer bij elkaar. 

19.00 uur.  

Moeder Teresa schreef  het volgende  over het gebed.: 

De vrucht van stilte is het gebed, 

De vrucht van het geloof is liefde. 

De vrucht van liefde is dienstbaarheid 

De vrucht van dienstbaarheid is vrede. 

Wij wensen u veel fijne momenten van stilte deze zomer, tot we weer 

elkaar ontmoeten. 

In Zijn naam elkaar begroeten, Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wat betekenen de aanslagen in Sri Lanka voor LouKA? 

Op zondag 21 april zijn wij allen erg geschrokken van de aanslagen in 

Sri Lanka.  

Onze gedachten gingen meteen uit naar de mensen die daar leven en 

wat dit voor hen betekende.  



10 
 

Opeens kwam het nieuws heel dichtbij: wij stonden immers bijna op het 

punt af te reizen naar dit prachtige land om hier twee weken 

vrijwilligerswerk te verrichten. Wat nu? Hoe gaat het met de mensen 

van het project waar we naar toe gaan? Zijn ze veilig? Veel vragen en 

onzekerheden dus, ook over onze reis deze zomer. Kunnen we nog wel 

gaan? Is het veilig en verantwoord?  

Inmiddels zijn er enkele weken verstreken en hebben we vaak contact 

gehad met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook met zuster 

Theresilda, het aanspreekpunt van ons project, hebben we via de mail 

contact gehad. Gelukkig zijn zij en de mensen in haar omgeving 

ongedeerd, maar het is erg onzeker wat er gaat gebeuren in de nabije 

toekomst. Ze geeft aan dat er groot verdriet en ongerustheid heerst 

onder de bevolking.  

Voor ons LouKA project betekent dit een omschakeling. Op dit moment 

is het helaas niet veilig voor ons om af te reizen naar Sri Lanka. Maar 

LouKA is meer dan Sri Lanka! Samen een verschil maken, iets doen voor 

de medemens, dát was en is onze insteek van het hele project. En wát 

een verschil hebben we al gemaakt: ontzettend veel klussen zijn 

gedaan en veel mensen zijn geholpen, vele acties op touw gezet en er 

is al een supermooi bedrag opgehaald!   

We hebben unaniem besloten om door te gaan met een plan B: een 

alternatief vrijwilligersproject zoeken om de handen uit de mouwen te 

kunnen steken én kijken hoe we het eerder gekozen project in Sri Lanka 

toch kunnen ondersteunen, op wat voor manier dan ook. We gaan dus 

nu gewoon twéé projecten ondersteunen, hoe mooi is dat?!  

Het plan B van LouKA hebben we nu samen bepaald: we besluiten 

naar een project van stichting Gamrupa in Gambia af te reizen. Dit 

project stond in september als nummer 2 op onze lijst van mogelijke 

vrijwilligersprojecten.  

Op dit moment is de reisgroep druk bezig om alle details verder uit te 

zoeken.  

Onze acties gaan onverminderd door en we hopen van harte dat 

iedereen ons zal blijven steunen. We kijken er allen erg naar uit om onze 

reis voort te zetten in Gambia! 

Warme groet van LouKA!  

Wilt U meer over ons weten, volg ons dan via:  

Facebook: facebook.com/LouKAInactie  

Instagram: @loukainactie  

Ook kunt U een kijkje nemen op onze website: 

https://loukainactie.webnode.nl  

http://facebook.com/LouKAInactie
https://loukainactie.webnode.nl/
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TERUGBLIK 

 

Openluchtdienst op Landgoed ‘t Haveke 

Wat hebben we weer een supermooie openluchtdienst gehad op 2 

juni. 

Het thema was FEEST. 

En dat hebben ze geweten op het landgoed. 

Het hele weekend was er feest omdat de jongste dochter van de 

familie von Wedel op zaterdag 1 juni getrouwd is. 

 

 
 

Het weer werkte prima mee, het was haast te warm, de locatie zoals 

gewoonlijk prachtig. 

Maar we konden gelukkig gebruik maken van de tenten die ook bij de 

bruiloft gebruikt zijn. 
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Ds. Wilma Klein nam ons mee in 

het verhaal van Ester en we 

luisterden naar de mooie 

ondersteuning van de muziek van 

Juliana en het 

gelegenheidskoortje van Broer de 

Boer. 

We mochten meedansen met de 

Majemdans (regendans). 

De kinderen hebben mooie 

slingers gemaakt. 

Al met al weer een dienst om op 

terug te kijken. 

Er waren zo’n 240 bezoekers. 

De collecte was dit keer bestemd 

voor de ovERWINms. 

We hebben het mooie bedrag 

opgehaald van 705,14 euro. 

 

Alle mensen die hebben meegewerkt om dit weer tot een succes te 

maken hartelijk bedankt! 

Wij als commissie kijken terug met tevredenheid. 

Namens de commissie, Jannie Zoerink 

 

€ 28.402 voor  KNGF Geleidehonden 

 Dit bedrag is er tot juni 2019 opgehaald door het sparen van plastic 

doppen in Nederland. 

Nee, niet alleen uit Harfsen. Maar wel samen met Harfsen.  Aan de 

opbrengst te zien weten al heel veel mensen uit Harfsen dat je in Ons 

Gebouw lege en schone doppen kunt inleveren. In totaal zijn er al 3 

grote vuilniszakken opgehaald!!  En we sparen nog maar sinds Pasen.  

U kunt de schone doppen van melkpakken, frisdrankpakken en 

wasmiddelen inleveren. als er een bak vol is, haalt Diana ze op en zij 

zorgt dat ze op de goede plek terecht komen. Uiteindelijk worden de 

doppen omgesmolten en worden er pallets van gemaakt. En de 

opbrengst van die doppen komt geheel ten goede aan de KNGF 

geleidehonden. Deze honden worden getraind om zelfstandigheid 

terug te geven aan mensen die dit door een beperking zijn 

kwijtgeraakt. 
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Denk aan 

blindengeleidehonden, 

maar ook aan honden die 

epilepsie voorspellen, of 

hulphonden voor mensen in 

een rolstoel. En zo zijn er 

zoveel !!! Dus, zet aub een 

vaas in de keuken en gooi 

daar al uw schone doppen 

in. En af en toe brengt u die 

doppen naar Ons Gebouw 

of Diana. 

 
 

 

Zomer in de Achterhoek, presentatie 13 juni 2019 

 

In Doetinchem (Hofkerk, Hofstraat 34) vond op donderdag 13 juni de 

presentatie plaats van de 1e editie van Zomer in de Achterhoek, een 

prachtig full-colourmagazine dat speciaal bedoeld is om de meer dan 

één miljoen toeristen te verwelkomen die jaarlijks in onze regio vakantie 

vieren.  

Helma van Loon, predikant-pionier van de Slangenburgse kerk in 

Doetinchem en de protestantse kerk van Wehl, waren aanwezig om 

het eerste nummer in ontvangst te nemen.  

 

Naast interessante wetenswaardigheden, met extra aandacht voor 

kerkelijke zomeractiviteiten en informatie over kerkdiensten, heeft 

Zomer in de Achterhoek veel moois te bieden, zoals het aangrijpende 

levensverhaal van de jonge Amir Maamir (uit de Achterhoek, nu 

woonachtig in Zwolle), een verhaal over het labyrint en de 

Slangenburgse kerk en enkele columns. 

 

Zomer in de Achterhoek biedt ook de service: de Vakantiepastor. De 

meeste mensen kennen vast deze ervaring wel: je komt tot rust in de 

vakantie en dan kan het zomaar gebeuren dat je dusdanig aan het 

denken slaat, dat je een luisterend oor nodig hebt. Tijdens dit 

zomerseizoen zitten er dan ook van juni tot en met augustus mensen 

klaar die gebeld kunnen worden. 
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Zomer in de Achterhoek wordt in de gehele regio verspreid via 

campings, jachthavens, VVV-kantoren, bibliotheken, supermarkten en 

wachtkamers.  

 

Zomer in de Achterhoek kost slechts 75 cent per nummer. Daarmee zijn 

niet alle kosten gedekt. Om dit bijzondere missionaire en pastorale 

project financieel te steunen kunt u een gift overmaken op 

ibannummer NL 55 TRIO 0379 5709 12 t.n.v. stichting Welkom in de Kerk, 

o.v.v. Zomer in de Achterhoek 2019.  

Meer info: http://zomerintwente.welkomindekerk.nl/ 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

07 juli 1. Kerk in Actie  2. Kopieerwerk 

14 juli 1. Harfsens pastoraat  2. Lilianefonds 

21 juli 1. Stichting het Passion 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

28 juli 1. Bloemenfonds  2. Rode Kruis 

 

04 aug.1. Harfsens pastoraat  2. Amref flying docters 

11 aug.1. Kerk in actie  2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

18 aug.1. Onderhoudsfonds  2. Educans 

25 aug.1. Artsen zonder grenzen 2. Kopieerwerk 

 

Toelichting bij de collecte: 

07 juli: Kerk inactie: vakantiepret voor kinderen in armoede 

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in 

armoede. Als hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blĳven 

zĳ achter. Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede 

in Nederland bestrĳden, bĳvoorbeeld met de Actie Vakantietas.  

Samen met plaatselĳke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die 

opgroeien in armoede verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie 

zorgt voor een vrolĳke tas, lokale kerken vullen deze met leuke 

cadeautjes en kortingsbonnen voor bĳvoorbeeld een ĳsje, het 

zwembad of een pretpark in de buurt. 

Soraya kreeg via de voedselbank een vakantietas van de kerk. Dankzĳ 

het buitenspeelgoed uit de tas gaat ze nu vaker naar buiten en heeft 

ze meer contact met de kinderen uit de buurt. 
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Ook Maha, moeder van Milena van twee, is blĳ met de vakantietas 

omdat haar dochter nu lekker kan spelen en kleuren. Maar vooral ook 

omdat er mensen zĳn die om haar denken. 

Vandaag is collecte bestemd voor de bestrĳding van armoede onder 

kinderen en voor andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u 

mee? 

 

14 juli: Lilianefonds 

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor 

iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun 

talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale 

organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker 

en hun omgeving toegankelijker. 

 

21 juli: Stichting het Passion 

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het 

landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en 

geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd 

door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd 

nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij 

krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken 

naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project 

en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.” 

 

28 juli: Rode Kruis  

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je 

op blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt tijdens een 

hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas 

bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Mensen die 

dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in 

hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom. 

Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige 

hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om 

je te helpen als je dat nodig hebt. 

 

4 augustus: Amref flying docters 

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie 

gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. 

We zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van 
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de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. We leiden zorgverleners in 

Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met 

Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de 

gezondheidszorg blijvend zijn. 

 

11 augustus: Kerk in Actie:een toekomst voor kinderen in Pretoria 

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun 

toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 

gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare 

school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen 

met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme 

jongeren weer nieuwe mogelijkheden. 

 

18 augustus: Edukans 

Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen niet naar school of ze stoppen 

voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij 

geloven dat talent niet verloren mag gaan. 

Daarom werken we elke dag samen met scholen, docenten  en ouders 

aan goed onderwijs. 

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of 

sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van banen. Edukans 

werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag 

naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren 

leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen. 
 

25 augustus: Artsen zonder grenzen 

De hulpverleners van artsen zonder grenzen bieden hulp ter plaatse, 

overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en 

rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging. 

 

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 

18 september slaan 'De Schakels' zich weer aaneen en komen bij 

elkaar. Gewone tijd, gewone plaats, en de gewone leiding. 

Wij doen ons best om er weer een leuke middag van te maken. 
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Wij hopen dat u gezond blijft, een goede zomertijd heeft en wij u na de 

vakantie weer op  De Schakel, ontmoeten. 

Arjan, Miny en Anneke. 

 

 
AGENDA 

 

Vakantie 

Van 13 juli t/m 11 augustus heb ik vakantie. Gelukkig is collega Hannie 

van Boggelen dan weer terug, en kunt u indien nodig een beroep op 

haar doen. 

Ieder een goede zomer gewenst, en tot in augustus weer! 

Hartelijke groeten, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Agenda 

13 augustus Kerkenraad  19.45 uur Ons Gebouw 

27 augustus TG Bezoekwerk 20.00 uur Ons Gebouw 

 

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 

mailto:predikanthannie@harfsen.nl
mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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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 21 augustus via 

rikaelkink@hotmail.com  

 
Er op uit 

Op zondag 26 mei vertrokken we met 2 auto’s richting klooster Sion in 

Diepenveen. 

We hadden ons aangemeld voor een rondleiding zodat we wat meer 

te weten zouden komen over het klooster en het kloosterleven van de 

monniken die daar tot een aantal jaren terug gewoond en gewerkt 

hebben. Het klooster Sion (vernoemd naar de Bijbelse plaats Sion) was 

een boerderij klooster. Er werd gebeden en gewerkt. Vooral stilte was 

belangrijk, want mensen die stil kunnen zijn kunnen het best luisteren. Bij 

de rondleiding mocht er in de gangen dan ook niet gesproken worden. 

“Oei, da’s lastig voor mij” meldde Tom spontaan.  

De monniken hebben allen de gelofte van armoede, eenzaamheid en 

gehoorzaamheid afgelegd. Het klooster had, ondanks de prachtige 

architectuur, dan ook een sobere uitstraling en er was nauwelijks 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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comfort door bijvoorbeeld verwarming. We hebben de kapel bekeken 

waar nu nog steeds (zang)diensten worden georganiseerd, de refter 

met de smalle tafels. De tafels waren zo smal omdat de monniken 

naast ipv tegenover elkaar zaten, want er mocht toch niet gesproken 

worden. De kapittelzaal, de enige plek waar gesproken werd en waar 

de monniken een stem in het kapittel mochten hebben, maar waar 

ook de dagelijkse gang van zaken besproken werd en waar de 

monniken elkaar aanspraken. De werk/woonkamer van de abdis, de 

bibliotheek en de prachtige druivengang. Dit is de verbinding tussen 

het klooster en het gastenhuis, want het klooster was niet toegankelijk 

voor gasten van buitenaf. Zij konden zich melden in het gastenhuis 

waar ze zo nodig 1 of 2 nachten konden verblijven. De druivengang 

gaf toegang vanaf dit gastenhuis tot de werkkamer van de abdis. 

Uiteraard hebben we ook de stallen bekeken die nu leegstaan en op 

de nominatie staan om gesloopt te worden.  

Tot slot liepen we langs de moestuin onder het prachtige oude Berceau 

naar de uitgang. 

De jongeren vonden de rondleiding wel aardig. Vooral de koekjes 

tijdens de pauze vielen erg in de smaak. 

We sloten de middag af met een frietje in Harfsen. 

Daar hebben Ageeth en ondergetekende met de jeugd besproken 

dat wij beiden na 12 jaar stoppen als leiding van de Taakgroep. 

De jeugd heeft ons hartelijk bedankt voor alle fijne uurtjes en ons op het 

hart gedrukt dat we toch echt in Klokkepraot moeten melden dat de 

jeugd de bijeenkomsten altijd zo gezellig vindt. Daarmee hopen ze dat 

iemand enthousiast wordt om de leiding voor deze avonden over te 

nemen. 

Ageeth en ik kunnen dat alleen maar beamen. We hebben een 

ontzettend gezellige groep jongeren die 1x in de maand op 

vrijdagavond in Ons Gebouw bijeen komen. Na de gezamenlijke 

maaltijd worden er activiteiten gedaan, meestal aan de hand van een 

thema. Ben je nieuwsgierig en zou je het leuk vinden om deze groep 

enthousiaste jongeren te begeleiden? Schroom niet en neem contact 

op met 1 van ons. 

We hopen dat ook na de zomer weer een groep van start kan gaan 

onder leiding van een aantal enthousiaste (oudere) jongeren. 

Hartelijke groet 

Ageeth Veeneman 

Geke Wilgenhof 
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Jeugd en Jongeren 

Naar aanleiding van een opdracht voor Het Saxion in Enschede 

hebben wij, drie studenten uit het tweede jaar van de opleiding Social 

Work, op vrijdag 3 mei een activiteit uitgevoerd bij de taakgroep J&J in 

Harfsen. Vanaf het begin van het jaar zijn we bezig geweest met een 

literatuuronderzoek over cyberpesten en na ongeveer een halfjaar 

mochten we ook het veld in. Door middel van gesprekken, enquêtes en 

interviews hebben wij een activiteit bedacht met als doel 

bewustwording rondom het thema cyberpesten. Hierbij ging het vooral 

om het bewust worden van de keuzes die je maakt en de realisatie dat 

je keuzes ook daadwerkelijk invloed hebben, maar ook het bewust 

worden van de rol die je inneemt in een groep speelde een rol. We zijn 

begonnen met een korte uitleg over het actuele thema cyberpesten 

en aan de hand van de interactieve film It's up to you zijn we met de 

jongeren in gesprek gegaan over hun keuzes en de gevolgen hiervan. 

Zo wisten sommigen niet dat cyberpesten strafbaar is wanneer je 

bijvoorbeeld een filmpje van iemand anders zonder toestemming op 

het internet plaatst. Er zijn natuurlijk veel meer vormen van cyberpesten 

en die zijn niet altijd bekend en het is dan ook belangrijk om de 

jongeren hier bewust van te maken. Na een tweede keer de 

interactieve film door te hebben gelopen - met totaal andere keuzes 

en uitkomsten - hebben we een lijnenspel gedaan. Hierbij lazen we 

stellingen voor, waarbij de jongeren naar de kant van "eens" of 

"oneens" moesten rennen en hun mening moesten onderbouwen 

wanneer ze getikt werden. Er heerste een open sfeer in de groep en we 

vonden het erg mooi en bijzonder om te zien dat de groep zo hecht en 

open naar elkaar is, ondanks dat de jongeren een redelijk 

leeftijdsverschil hebben. De avond was zeker geslaagd. 

- Hanneke Veeneman, Michiel van Gestel en Siska Schorn 

 


