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OVERWEGING 

 

 

 

 

Voor elke vinger één 

 

 
Open Kerk  

Voor het tweede opeenvolgende jaar was de kerk in Harfsen op de 

dinsdagmiddag open voor een ontmoeting bij koffie of thee, voor het 

bezichtigen van de tentoonstelling of zomaar.  

Het leverde meer dan eens verrassende ontmoetingen en gesprekken 

op.  

Zoals die ene keer toen er een bestelbusje voor de kerk stopte. Terwijl 

de motor nog draaide, stapte er een man uit. Hij kwam het voorportaal 

binnen en keek nieuwsgierig naar binnen. Er ontstond een bijzonder 

gesprek over geloven en over de kerk en over de kerkgang die in de 

loop van de tijd verloren was gegaan. ‘Maar ik probeer goed te leven’, 

sprak de man. ‘Ik steel niet, ik dood niet, ik hoef  niet iets te hebben dat 

van een ander is,  enzovoort, enzovoort.’ ‘Dan weet u ook wel waar 

dat vandaan komt,’ antwoordde ik met een glimlach. En óf hij dat wist! 

En lachend stapte hij zijn nog ronkende bestelbus weer in en reed weg.  

 

Wie goed doet, God ontmoet 

Beperkt geloven zich alleen tot het terrein van de kerk? Geloven is een 

werkwoord. Als je gelooft, waar blijkt dat dan uit in het leven van 

alledag? Op wat voor manier heeft het invloed op de keuzes in je 

leven? 

Er is een gezegde: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’.  Wie goede dingen 

doet voor anderen, krijgt er zelf meestal ook veel goeds voor terug. 

Maar in de bijbel zit er nog een diepere laag onder. Uitgangspunt is dat 

mensen het goede proberen te doen voor hun medemens, omdat zij 

zich bekommeren om hun naaste. Het gaat om de relatie met de 

medemens en met God. In het goede dat zij proberen te doen, mogen 

zij iets van God ervaren. Het spreekwoord zou dus ook kunnen luiden: 

‘Wie goed doet, God ontmoet’. Door heel de bijbel heen komt tot 

uitdrukking, dat wie goede dingen doet, in het goede God als Nabije 

mag ervaren.  
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Tien leefregels 

In de verhalen in de bijbel zit altijd beweging. Mensen zijn onderweg, 

op weg naar de toekomst van God. En God gaat mee, als een herder 

die zijn schapen niet alleen laat. ‘Uw stok en uw staf, zij geven mij 

moed’, zingt de psalm. En van oudsher hebben mensen daarin de tien 

woorden – de tien geboden in ons taalgebruik – herkend als 

richtingwijzers voor onderweg. Tien leefregels, voor elke vinger één, 

zodat je ze goed kunt onthouden.  Tien vuistregels om je te beschermen 

en je te houden op de weg van Gods toekomst. Tien woorden zoals ze 

in het Hebreeuws worden genoemd, niet als een verplichting, maar als 

vingerwijzingen om God te ontmoeten in alles wat je doet en in de 

mensen om je heen. Tien woorden van de Altijd Aanwezige op weg 

naar het land van Gods bedoelingen. 

(bij Exodus 20: 1-21) 

ds. Hannie van Boggelen 

 

DIENSTENROOSTER 

 

02 september 10.00 uur Bijzondere dienst 

09 september 10.00 uur Startzondag, ds. H.E. van Boggelen 

16 september 10.00 uur mevr. G. Braam, Borculo 

23 september 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

30 september 10.00 uur Ds. S. Sluis, Warnsveld 

 

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. 

 
 

Mag ik dan bij jou………….. 

Een mooi lied. 

Niet christelijk van oorsprong, maar met een tekst, die heel goed past 

bij de bijzondere dienst van 2 september a.s.  

Begin september wordt altijd aandacht besteed aan de nationale 

ziekendag.  

Hierop hebben we het thema en de inhoud van de dienst gebaseerd.  
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Als je ziek bent, ga je naar de huisarts, want van sommige ziektes kun je 

niet zonder medicijnen genezen. 

Als wij niet goed weten, hoe we in het leven verder moeten, kunnen we 

met onze vragen bij God terecht. Hij kan en wil ons helpen. 

Hoe doet Hij dat? 

Wanneer houdt Hij spreekuur? 

En wat krijg je van Hem voor medicijnen? 

Dat gaan we proberen uit te leggen op 2 

september. Dus kom naar de kerk, want één 

ding is zeker: als we met onze zorgen bij God 

komen, dan mag je zeker zijn van het 

antwoord op de vraag: Mag ik dan bij Jou? – 

Natuurlijk mag je bij Hem…………..  

 

Startzondag 9 september – de kerk houdt Open Huis.  

Met muziek vóór, ín en ná de dienst – in de kerk en op Ons Plein. 

Wat zou het mooi zijn als we bij de startzondag weer net zoveel mensen 

in de kerk en op Ons Plein hebben als vorig jaar! Daar kunt u, kun jij voor 

zorgen.  

Als iedereen nu eens weer iemand meebrengt, die de gang naar de 

kerk een beetje is kwijt geraakt. Help zo iemand over de drempel, door 

sámen te komen. 

We houden het sowieso laagdrempelig: we zetten de deuren 

wagenwijd open, dus u mag ook (stiekem) buiten meeluisteren- en 

zingen. 

 

Accordeonorkest VIOS heeft haar medewerking toegezegd. 

Ze zullen op Ons Plein hun muziek ten gehore brengen. 

Ook op Ons Plein zullen de Harmonicaatjes voor ons spelen. 

De precieze invulling van het programma publiceren we in de Gids en 

andere media, maar in elk geval is er vanaf half 10 koffie en thee en zal 

Arjan Meijerink vóór de dienst, vanaf ongeveer kwart voor 10 

orgelspelen. 

De dienst begint om 10 uur en daarin hebben we enkele mooie 

muzikale bijdragen. 

Zo zullen de kinderen van de zondagsschool een leuk lied laten horen. 

De dienst is sowieso heel geschikt voor kinderen: de liederen zijn er ook 

op afgestemd. En bij sommige liederen mogen de kinderen met 

muziekinstrumentjes voor begeleiding zorgen. 
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Ook zal de kerkenraad haar beste muzikale beentje voor zetten, door 

het zingen van een verrassend lied. 

Alle drie organisten verlenen hun medewerking: Arjan zal dus vóór de 

dienst spelen, Hugo tijdens de dienst en Jan ná de dienst. 

Ook zal Jan met de cantorij meewerken, zij zullen ook enkele liederen 

alléén zingen. 

Ongeveer 11 uur gaan we dan zingend de kerk uit en hopen op Ons 

Plein veel Harfsenaren te ontmoeten: kerkgangers en niet-kerkgangers. 

Iedereen is welkom op de koffie met een lekkere traktatie. We hopen 

dan ook weer naar muziek te kunnen luisteren, maar daarover kunnen 

we nu nog geen duidelijkheid verschaffen.  

Kom, het maakt niet uit hoe laat, maar kom naar onze muzikale start 

van het winterseizoen. 

Jij komt toch ook? 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

De vergadering van 22 augustus 

'Vier uw vierdagen' zei mijn oma vroeger en die woorden indachtig 

hebben we de eerste kerkenraadsvergadering van dit seizoen op 

woensdag 22 augustus jongstleden gevierd: blij met de  start van het 

nieuwe seizoen en 'gevoed' door maar liefst drie ambtsdragers: een 

traktatie vanwege hun verjaardagen. 

 

Ook blij met de vele bezoekers en 

gasten die ons op zondagochtend 

wisten te vinden, hebben 

deelgenomen aan de diensten en 

vaak ook bij de koffie bleven. Ze 

vertelden dan hoe ze het samenzijn 

hadden ervaren. Waardevolle 

contacten zijn dat.  

 

Startzondag 

We zien uit naar de Startzondag: zowel voor, tijdens als na de dienst 

klinkt er muziek van stemmen en instrumenten. Weet u van harte 

uitgenodigd! 

 

Vrijwilligersavond 

Dat geldt ook voor de vrijwilligersavond op 8 oktober aanstaande. We 

verheugen ons op een volle kerkzaal.  
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Open Kerk 

Vanaf 1 mei zijn we op dinsdagmiddag open geweest. Veel mensen 

hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om de boeiende 

expositie 'Harfsen in de Tweede Wereldoorlog' te bekijken, een gesprek 

aan te gaan, een boekje aan te schaffen of om even te buurten onder 

het genot van een kop koffie. Volgend jaar weer. Als u een idee hebt 

voor een onderwerp voor een tentoonstelling: laat het weten!    

 

Beroepingcommissie 

De beroepingcommissie is hard aan het werk. Binnenkort gaat zij 

predikanten horen en vervolgens zal een aantal sollicitanten worden 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Wet op de privacy 

In de kerkenraad hebben we het Privacybeleid van onze gemeente 

vastgesteld evenals het Privacy Statement. Jaarlijks zal bekeken worden 

of het dient te worden aangepast. Een exemplaar van beide 

documenten vindt u op de site van onze kerk èn er ligt van beide een 

papieren exemplaar op de tafel bij de uitgang. 

 

Kerkrentmeesters 

We hopen deze maand de bouwcommissie voltallig te hebben zodat 

we verder kunnen met onze architect, Harry Ehrenhard, en een tijdpad 

kunnen uitzetten voor de renovatiewerkzaamheden aan de overige 

ruimten van Ons Gebouw. Gesprekken met de gebruikers ervan maken 

daarvan deel uit. 

 

Vacatures 

We zijn nog steeds op zoek naar een ouderling - kerkrentmeester 

(opvolger van Roel Voskamp), een ouderling (Marinus Regelink, 

wijkouderling wijk 1) en een diaken (opvolging Henk Elkink die in 

december stopt). 

Bij de kosters is er een vacature op woensdagmiddag: Dirrie Enderink 

'bemande' deze tot nu toe. Zij wil dit dagdeel graag aan iemand 

anders overdragen.  

Op woensdagmiddag is er country - dance (elke week) en een maal 

per maand De Schakel. Denk je: dat lijkt me nou leuk en ben je in bezit 

van een BHV - diploma, meld je bij Dirrie, Roelof of bij iemand van de 

kerkenraad. 
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Pastoraat 

De Ontmoetingsavonden staan gepland op woensdag 17 oktober (wijk 

2 en 3) bij Rika en Henk Elkink en op woensdag 31 oktober (wijk 1 en 4). 

De locatie voor deze tweede avond wordt nader bepaald. U krijgt 

hiervoor nog een aparte uitnodiging. 

 

Postzegels mèt stempel 

In de kerk staat een houten huisje bij de uitgang dat bedoeld is om 

postzegels in te stoppen. Let op: het gaat om de zegel met het hele 

stempel! U mag ook de ansichtkaart erin werpen. De opbrengst hiervan 

gaat naar de zending. De laatste tijd zit er niet zoveel in: nu worden er 

minder kaarten verstuurd, maar we zien dit gebouwtje ook nogal eens 

over het hoofd. Graag uw aandacht hiervoor. Reina Klumper leegt het 

gebouwtje enkele keren per jaar.  

 

Overleg 

Op woensdag 5 september hebben we op uitnodiging van de 'oude 

classis' - voorzitter een gesprek in Warnsveld met andere gemeenten 

om te bezien hoe we 'Ringen' kunnen vormen: een overleg- en 

samenwerkingverband van een aantal gemeenten om van elkaar te 

leren, elkaar te kunnen helpen en ervaringen uit te wisselen.  Ook een 

overleg met Hoeflo, De Veldhoek en Plaatselijk Belang staat 

geagendeerd en dat geldt eveneens voor het HAGE - overleg.  

 

Kerkenraad 

Als kerkenraad zouden we graag wat meer leden willen hebben om de 

veelheid aan activiteiten over meer mensen te kunnen verdelen. Wilt u 

dat of kent u iemand van wie u denkt: die lijkt me heel geschikt - meld 

het ons. Als ambtsdrager kun je je ook voor twee jaar verbinden in 

plaats van voor vier jaar. Kom, probeer het eens! 

 

Ellen Dupuis    

 

Vanuit de beroepingscommissie 

De beroepingscommissie bestaat uit drie leden: Jan Klumpenhouwer, 

Daniëlle Mendel en Deodata Meininger – Strookappe.  

Wij zijn bezig met de reacties op de geplaatste advertentie voor een 

predikant met een werktijd van 50% voor de duur van 4 à 5 jaar. Tot 15 

augustus kon worden gereageerd. De advertentie en het profiel van de 

predikant zijn te vinden op de website. Helaas hebben we vergeten om 
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aan u als lid van de Protestante Gemeente Harfsen namen te vragen 

van door u geschikt geachte predikanten. Dit doen we nu bij deze: 

Weet u een predikant die volgens u geschikt is voor ons dorp? Wilt u 

dan de naam van deze predikant aan ons doorgeven, voorzien van 

motivering of argumentatie en van uw eigen naam? Graag voor 15 

september, zodat we uw voorstel kunnen meenemen bij de sollicitaties 

die we hebben ontvangen. 

U kunt uw voorstel per mail sturen naar: deodatahj@gmail.com of per 

brief naar Deodata Meininger – Strookappe , Het Hazenveld 35, 7217 

Harfsen. 

 

OVERLEDEN 

Op zaterdag 18 augustus is op 81-jarige leeftijd geheel onverwachts 

overleden Bertha Johanna Uenk-Dijkerman.  

Zij was bijna drie jaar weduwe van Jan Uenk en woonde aan de 

Ericalaan 26. 

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte 

met dit verlies. 

 

KOMEN EN GAAN 

Verhuisd binnen Harfsen 

Mw. B. Heijenk-Bleumink, Koelerweg 4 naar Sporkehout 3 

Fam. J. Wuestman, Zonnedauw 37  naar Bremweg 2 

 

Ingekomen uit Gorssel 

Mw. H.J. van den Vlekkert, Schepersweg 22 

 

Vertrokken: 

Freek Veeneman, Reeverweg 52 naar Sint Anthonis 

Dhr. J. Verdonk, Gentiaan 17 naar De Borkel, Gorssel 

mw. A.G. Onis, Harfsensesteeg 38 naar Sassenstraat 60C, 8011 PD Zwolle 

 

ACTIVITEITEN 

 

Gebedsking 

Via de nieuwsbrief  van de PKN deze week, kwam er een oproep 

binnen om te blijven bidden in dit geval voor Syrië.  Maar ook Japan 

vraagt dringend om gebed, en wat te denken van de vervolgde 

christenen wereldwijd.  Uit hun verhalen weten we dat het zin heeft om 

door te gaan. 

mailto:deodatahj@gmail.com
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Vandaar de oproep om in het nieuwe seizoen aansluiting te zoeken bij 

onze eigen gebedskring hier in Harfsen. De eerste dinsdag van de 

maand, nu dus  op 4 september. Voel je welkom.                                                                       

We starten om  18.45 uur met zoals gebruikelijk een lied en een paar 

Bijbelverzen, de gebeden zijn verdeeld in drie blokjes. De 1e met gebed 

voor dingen die ons bezig houden in de wereld. De 2e voor belangrijke 

dingen in ons land en het 3e blokje is speciaal voor allerlei dingen die 

spelen hier in Harfsen. 

Onze vaste aanwezigen zijn : Sientje Uenk, Nel Oolman, Rike Oonk en 

Anneke Hogenhout. 

 

Tentoonstelling 

In September hopen we weer een nieuwe expositie te hebben in de 

kerk. Na het succes van ‘de 2e wereldoorlog in Harfsen tentoonstelling’ 

gaan we weer over op een schilderijententoonstelling. 

Hilda Heijenk  en Riek Enderink hebben in de loop der jaren al heel wat 

geschilderd en zijn bereid hun schilderijen een tijdje ten toon te stellen.  

We hebben veel talent in Harfsen. Kom  gerust even binnenlopen, als er 

‘bloedprikken’ is of koersbal, line- of countrydansers. Op zondagmorgen 

bent u natuurlijk altijd welkom.  

 

Kerststal 2018? 

Wie helpt ons mee een KERST STAL  te realiseren in Harfsen? 

Voorlopige locatie tussen Ons Gebouw en de Klokkenstoel. 

We denken aan hekwerk, een stal of iets wat daar op lijkt. 

Heeft u hout liggen waarvan dat gemaakt zou kunnen worden?  

B.v. schaaldelen of pallethout? 

Wie wil ons helpen en heeft twee rechter handen en nog wat tijd? 

Het mag simpeler dan de prachtige kerst stal in ’t Joppe, maar dat is 

wel een mooi voorbeeld. 

Wie..o …wie komt ons helpen!! 

 

TERUGBLIK 

 

Reuring in de Karke: € 2.600 uitgedeeld 

Wat een bijzondere kerkdienst op zondag 29 juli. De kerk was redelijk 

gevuld en dominee Hannie van Boggelen vertelde over wonderen 

(Matt 14-32). Wonderen waren er afgelopen zondagmorgen ook in 

Harfsen in de kerk. Namens de faircommissie nam Diana Kroeze op 

geheel eigen wijze het woord. Ze vertelde over de ruim  € 3.200 die is 
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opgehaald tijdens de lentefair en wat ze met dit geld gaan doen. De 

nieuwe koelkast in de keuken van Ons Gebouw en de nieuwe kleedjes 

op de tafels van de kerk zijn er of komen er binnenkort. Diana 

vervolgde met de wens van Plaatselijk Belang om een mooie goede 

bank op het plein te realiseren.  

Omdat de kerk midden 

in de samenleving staat 

willen ze hier graag aan 

meebetalen.  Bertus 

Karssenberg mocht 

hierop namens PB een 

cheque van  € 500 

ontvangen. Vervolgens 

vertelde Diana over het 

evangelisatie-project 

van Bert Uenk in Kroatië.  
 

De moeder van Bert, Sientje Uenk, mocht vervolgens ook een cheque 

van € 500 namens Bert en zijn gezin in ontvangst nemen.Tot slot  kreeg 

Alfred Magwaza, goede vriend en logé van Nico van Kan, ook een 

cheque van € 500 om de watervoorziening in zijn dorp in Zimbabwe 

veilig te stellen. De verschillende projecten werden toegelicht door 

dia’s en uitleg van met name Alfred.  

Wat bijzonder en mooi dat een kleine gemeenschap als Harfsen zoveel 

geld heeft weten op te halen waar zoveel andere mensen van mogen 

profiteren of goed werk mee mogen doen. De vergelijking met de 

wonderbare spijziging (onderdeel van de Schriftlezing) is hierdoor snel 

gemaakt. 

 

Diana ging zitten en onverwachts (voor velen) stond Geke Wilgenhof 

op. Zij vertelde over de Wereldwinkel Harfsen. 35 jaar geleden als 

project van de Hervormde Gemeente Harfsen begonnen. Het idee 

achter de Wereldwinkel is armoedebestrijding over de hele wereld door 

met name de verkoop van Fair Trade producten. Gelukkig kan je 

tegenwoordig op steeds meer plekken deze producten kopen, 

waardoor het verkooppunt in Harfsen (elke 2e zondag van de maand 

na de kerkdienst) overbodig is geworden. Daarom is in goed overleg 

besloten  de Wereldwinkel in Harfsen op te heffen. De Wereldwinkel 

heeft altijd weinig kosten gemaakt omdat ze belangeloos de ruimte 

voor opslag en verkoop van de kerk mocht betrekken.  
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Hierdoor zat er een fors bedrag in kas zodat Bert Uenk  en Alfred 

Magwaza beide een cheque van € 300 konden ontvangen. Vervolgens 

werd Annet Keessen, voor de Stichting Kuychi/Niños del Arco Iris, een 

cheque van € 500 overhandigd om de kinderen in Peru goed te kunnen 

onderwijzen. 

 

Weinigen in de kerkzaal 

hielden het droog toen 

Alfred in tranen uitbarstte 

van dankbaarheid. Wat 

prachtig om zulke mooie 

mensen te mogen steunen 

in hun goede werk. 

 

 

 

 

Onderstaand bericht hebben we 

ontvangen naar aanleiding van de gift: 

 

 

 

Hierbij willen we de commissie en de overige gemeenteleden hartelijk 

danken voor de gulle gift die we ontvingen.  

Het was voor ons onverwacht en is voor ons een grote hulp en maakt 

het voor ons mogelijk om ons werk hier in Kroatië te doen. 

Breng ook zo onze groeten en dank over aan de rest van de 

gemeente. 

 

Heel veel dank en hartelijke groeten van Bert, Daliborka, Maresa en 

Mia Uenk. 

 

 

Wereldwinkel 

Helaas heeft de Wereldwinkel Harfsen moeten besluiten ermee te 

stoppen. Hoewel, helaas, het is een goed teken, dat velen de Fair 

Trade producten ook in de gewone winkels weten te vinden.  

Zo’n 30-35 jaar geleden nam de toenmalige kerkenraad het initiatief 

voor onze Wereldwinkel en al die jaren hebben vele vrijwilligers zich 

ingezet voor de producten uit ontwikkelingslanden. In de kerkdienst van 

https://www.facebook.com/StichtingKuychi/
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29 juli kon Geke namens de Wereldwinkel nog enkele mooie bedragen 

weggeven en daarmee mensen blij maken. 

De kerkenraad wil graag álle vrijwilligers, die in de loop der jaren de 

Wereldwinkel hebben bemand, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Klasse! 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

02 september 1. Harfsens Pastoraat  2. De Zonnebloem 

09 september 1. Jeugd & Jongeren  2. Naoberhulp 

16 september 1. Gevangenenzorg Nederl. 2. Bloemenfonds 

23 september 1. Alg. Harfsens kerkenwerk 2. Artsen zonder Grenzen 

30 september 1. Harfsens Diaconaat 2. Klokkepraot 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

2 september: De Zonnebloem 

Deze bijzondere dienst is geïnspireerd op de ziekenzondag. Daarom is 

de opbrengst van de uitgangscollecte voor de Zonnebloem 

 

9 september: Naoberhulp: 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde 

omgeving. Naasten willen hun dierbaren in die laatste levensfase graag 

de nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt de last 

voor deze mantelzorgers erg groot. 

Vrijwilligers van Naaberhup kunnen dan de helpende hand reiken. Dat 

doen ze door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van 

de mantelzorgers over te nemen, zodat deze even op adem komen en 

in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven 

 

16 september: Gevangenenzorg Nederland 

De vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland willen present zijn bij 

gevangenen, tbs patiënten en hun relaties en hen kansen bieden op 

een menswaardig en zelfredzaam leven). 

 

23 september: 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. 
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Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

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

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

dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt 

 

 

De Schakel 

 

19 september start de Schakel weer. Als het goed weer is bij Mini en 

Nico Gase in de tuin. We starten dan met een High Thea. Leuk, lekker 

en gezellig. Na de zomerstop is er dan gelegenheid om bij te praten 

onder het genot van allerlei lekkers. Mocht er vervoer nodig zijn laat ons 

dat even weten. Dan doen we ons best om u op te halen. Bij minder 

weer wijken we uit naar een binnen-locatie .  

Laat Mini, Arjan of Anneke even weten of u komt, zodat we genoeg te 

eten hebben. 

 

 

Sjoelclub 'Het snelle schijfje" 

 

Na de zomerstop starten we op maandag 17 september weer met het 

nieuwe sjoelseizoen. 

Sjoelen is een gemoedelijke sport.  (Waarbij het er soms fanatiek aan 

toe gaat!)  

Leeftijd speelt geen rol. Iedereen kan meedoen. We doen niet mee 

aan officiële wedstrijden, het blijft een gezelschapsspel. We beschikken 

over vier bakken waardoor de wachttijd beperkt blijft.  

Weet je nog niet zeker of sjoelen wel iets voor jou is? Wij nodigen je 

graag uit om een paar keer vrijblijvend mee te sjoelen zodat je kunt 

ervaren hoe gezellig sjoelen is.  

Ook als je niet goed ter been bent, zittend sjoelen kan ook heel best. Er 

is een lift aanwezig. 

 

We sjoelen in Dorpshuus Hoeflo van 14.00 - 16.00 uur.  

Kom gerust eens kijken, of doe gewoon mee. 
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Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met  

Henk klein Brinke, tel. 0573-

431781, of  

Arjan Meijerink, tel. 0573-

431591. 

  
 

 

 

 

AGENDA 

 

Gebedskring  4 september 

De Schakel  19 september 

Vrijwilligersavond 8 oktober 

17 en 31 oktober Ontmoetingsavonden 

?? januari  Wijn in de Bijbel 

11 november en 

10 maart  Kerkcafé 

13 april   Excursie kerken in Deventer 

 

ADRESSEN 

 

Predikant  

in hulpdienst Ds. H. van Boggelen, hevanboggelen@gmail.com 

  tel. 0570 – 510717;  mob. nr. : 06 250 44 095 

  telefonisch bereikbaar: maandag/dinsdag en woensdag 

  tussen 9.00 en 9.30 uur 

 

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 
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Ledenadm. Mevr. J. Wichers, tel. 0573 431798 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL53FVLB0635805448 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 

  hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen 

Aanleveren kopij voor woensdag 19 september via   

  rikaelkink@hotmail.com  

 
 

 
 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Een zonnige buitendienst ..... het afscheid van Hennie, Tom, Roos,  

Marit en Guus 

Zondag 1 juli togen we, zoals ieder jaar, weer naar  Jan en Riky 

Klumpenhouwer voor de buitendienst. Bepakt en bezakt kwamen de 

kinderen die afscheid namen aan, met hun spullen voor het 

toneelstukje. 

 

 

 

Bij binnenkomst 

werden de 

bezoekers 

verwelkomt door 

Tom, Marit, Roos, 

Guus en Hennie 

dmv het luiden 

van de prachtige 

klok in de 

klokkenstoel die bij 

Jan en Riky op het 

erf staat. 

 

 

 

 

 

Ondertussen kon 

iedereen 

 al genieten van de  

klanken van de 

muzikanten van SDG.  

 

 
 



17 
 

 
 

Het verhaal: ‘de arme weduwe: wie krijgt het meest?’ hadden de 

kinderen uitgekozen om uit te beelden. 

Gea sprak de kinderen toe voor een afscheidswoordje, Rietje 

overhandigde hen een bijbel, de map met werkjes van henzelf en een 

mooie roos. 
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Deze zondag namen we ook afscheid van Hennie Makkink die na 16 

jaar “trouwe dienst” stopt met de zondagsschool. 

Nogmaals willen we Hennie bedanken voor haar inzet, haar liefde en 

betrokkenheid voor alle kinderen. 

De kinderen hadden allemaal een herinnering opgeschreven voor 

Hennie, waar duidelijk uit bleek dat ze zo lief is. 

Hennie had de kinderen en leiding een week ervoor al verrast met een 

uitje naar de Lochemse berg. 

Na afloop van de dienst kon iedereen Hennie en de kinderen die 

afscheid namen, de hand drukken en was er tijd voor koffie en iets 

lekkers. 
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Tien – Woorden – Rap  

 

Ken jij de tien woorden,  

de woorden een tot tien. 

Laat ze dan eens horen, 

dat wil ik wel eens zien! 

Deze woorden zijn gegeven  

als tien vrienden voor het leven: 

 

Een is God, die maakt je vrij.  

Er is geen ander zoals Hij. 

Twee wil zeggen: God en jij, 

daar horen echt geen beelden bij 

 

Drie dat is Gods eigen naam 

om met respect mee om te gaan.  

De dag van God is nummer vier,  

bevrijdingsdag voor mens en dier,  

zodat je week’lijks even voelt 

hoe God de schepping heeft bedoeld.  
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Vijf gaat om je ouders en jij,  

wees goed voor elkaar, daar leef je bij. 

Maak niet dood, laat zes je horen, 

knoop dat heel goed in je oren.  

 

Een maatje is, zegt nummer zeven 

iets heel kostbaars in je leven. 

Dus luister goed naar dit gebod 

en maak wat heel is niet kapot. 

Acht zegt: stelen is niet cool, 

dan wordt het hier een beestenboel. 

 

Negen: láát dat vals gepraat, 

waarmee je and’re mensen schaadt. 

Tien zegt: vaar je eigen koers. 

Wees dan vrij en niet jaloers 

op wat een ander heeft of kan, 

daar wordt je ongelukkig van. 

 

Dit zijn de tien woorden, 

de woorden een tot tien. 

Je hebt ze kunnen horen,  

iets om te doen misschien? 

 

 


