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OVERDENKING 

 

AAN TAFEL 

 

Aan tafel gaan 

Het is een eeuwenoud gebruik door alle culturen heen om gezamenlijk 

aan tafel te gaan. De tafel is bij uitstek de plaats om met elkaar in 

gesprek te raken. In de drukte van het leven kan het een plek zijn van 

samenzijn en ontmoeting. Tenminste als je kunt samenzijn. Want wie een 

partner heeft verloren, voelt de eenzaamheid vooral wanneer het 

etenstijd is.  

 

 
 

Delen 

Aan de tafel deel je de maaltijd én het leven. Vaak reikt dat ook nog 

verder dan de eigen kring. Vrienden worden uitgenodigd, eetclubjes 

ontstaan. Verschillende culturen ontmoeten elkaar tijdens 

wereldmaaltijden en dragen bij om oog te krijgen voor elkaars manier 

van leven. Aan tafel deel je van wat er op tafel staat én deel je wat je 

bezighoudt. 
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Wonder 

Samen rond de tafel gaan kan wonderen doen. Het kan je dankbaar 

stemmen voor de maaltijd die je krijgt. Er is iemand die met aandacht 

en liefde het eten heeft klaargemaakt. Aan tafel is iedereen 

gelijkwaardig, wat het beste tot uitdrukking komt bij een ronde tafel: je 

kan de disgenoten in de ogen kijken en het gesprek is niet dwingend. 

Op een vergadering moeten agendapunten worden afgewerkt. Dat 

ontbreekt als je samen eet. Daardoor ontstaat er ruimte en vrijheid om 

met elkaar van gedachten te wisselen, voor nieuwsgierigheid, 

gezelligheid en aandacht  voor elkaar. 

 

 

Sabbat 

Bij Lucas gebeurt er regelmatig iets rond de tafel. Deze keer is Jezus op 

sabbat te gast bij een Farizeeër. Met de sabbatsmaaltijd vier je dat je 

als bevrijd mens door het leven mag gaan. Een ogenschijnlijk gezellig 

tafereel. Maar er is duidelijk spanning af te lezen op de gezichten van 

de Farizeeërs. Zij zaten er zeker niet als bevrijde mensen. Zij zaten er met 

een agenda…  Ze hielden Jezus vanuit hun ooghoeken in de gaten.  En 

dan is daar opeens die zieke man. ‘Is het toegestaan hem op sabbat te 

genezen?’, vraagt Jezus. Maar de Farizeeërs doen er het zwijgen toe. 

Hun positie is immers in het geding. Als ze ja  zouden zeggen, dan 

zouden ze de sabbatsregels overtreden. Maar als ze met nee zouden 

antwoorden, zouden ze een kostbaar mens zomaar in de steek laten! 

Voor Jezus is het helder. Bij een sabbatsmaal  past genezing.  Hij nam 

de zieke bij de hand, genas hem en stuurde hem op weg.   

 

 

Uitnodiging 

Jezus eet met leerlingen en met de Emmaüsgangers, met Farizeeërs en 

tollenaars. Het is een uitnodiging om zelf met elkaar aan tafel te gaan, 

elkaar te zien als mens en medemens. Als je dat doet, maak je ruimte, 

ruimte voor de ander die tot zijn recht komt, en daarmee ruimte voor 

de Eeuwige.  

Ds. Hannie van Boggelen 
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Gezocht! 

 

Feestelijke startzondag 
15 september 
9.30 uur koffie 

10.00 uur kerkdienst 
11.15 uur gezelligheid op Ons Plein 

 
 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

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

08 september 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen 

15 september 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

22 september 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

29 september 10.00 uur Ds. D. van Alphen-Ubbens, 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.  
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Startzondag 

Op zondag 15 september starten we 

ons seizoen met een feestelijke 

Kerkproeverij. 

Een dienst voor groot en klein, voor 

vriend en vreemde, buren en 

genodigden, gasten en 

voorbijgangers: iedereen is welkom. 

Op zondagmorgen is de kerk 

natuurlijk altijd open, maar op deze 

15e september staan de deuren 

wagenwijd open voor wie 

nieuwsgierig is, en voor wie niet 

(meer) gewend is om een kerkdienst 

mee te maken. 

We doen ons best er een feestelijke 

dienst van te maken: een soort 

smaakmaker voor het komende 

seizoen, en voor wie weer eens wil 

komen proeven van de kerk. 

En nog beter: nodig iemand uit om 

mee te gaan! 
 

 

 

 

Gezocht!  – dat is het thema van deze zondag: we zijn allemaal wel 

ergens naar op zoek, of we hopen zelf gevonden te worden. We lezen 

er een gelijkenis van Jezus bij. Want 'onvindbaar' komt in zijn 

woordenboek niet voor. 

De dienst zelf is het hoofdgerecht natuurlijk, maar voorafgaand aan de 

dienst wordt er al koffie geschonken (vanaf 9.30 uur); er is een 

spannende zoektocht voor de kinderen; en Belterbiet is te gast deze 

morgen, bestaande uit oke Enderink, Wim Wibbelink, en Joep en 

Yvonne Didden. Bent u nieuwsgierig welke klassieker uit de 

gospelmuziek ze ten gehore zullen brengen? 

We denken dat de kerkdienst tot 11.00 à 11.15 uur duurt, en daarna is er 

volop gelegenheid voor gezelligheid en napraten op Ons Plein, met 

een hapje, en een drankje en hopelijk met muziek. 

Kom proeven van de kerk, iedereen is welkom! 

Dorothé van Oene, Marijke Schoneveld, Annette Zwaaij, Anneke 

Hogenhout, Ellen Dupuis, Nel Oolman, ds. Hannie van Boggelen, ds. Lidy 

van Prooyen Schuurman 
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Zangdienst zondag 6 oktober  

Deze dienst wordt misschien ’s avonds om 19.00 uur gehouden, maar of 

dat zo is, vermelden we in de volgende Klokkepraot. 

De werkgroep bijzondere diensten heeft voor de dienst van 6 oktober 

als invulling voor een zangdienst gekozen, waarbij u zelf liederen mag 

inbrengen. 

We gaan dus veel zingen en wel uw en onze favoriete liederen. 

Dat kunnen uiteraard nummers zijn uit ons Liedboek, maar als u andere 

liederen mooi vindt, mag u die ook doorgeven. Bijvoorbeeld uit andere 

bundels of van Joh. de Heer, of liedjes uit ‘Kun je nog zingen, zing dan 

mee’. 

 

Wij willen u vragen aan ons door te geven welk(e) lied(eren) u graag in 

die dienst met ons wilt zingen. 

 

U mag de titel(s) op de flipover, die in de kerkzaal staat, opschrijven, of 

doorgeven aan een van de leden van de werkgroep, Anneke, Arjan, 

Clasina, Daniëlle, Nel of Rike.  

Graag vóór 10 september a.s. 

Zo kunnen we er een feestelijke dienst van maken, waaraan u zelf een 

bijdrage levert en hopen we die zondag een goed gevulde kerk te 

hebben.  

Geef dus uw ‘tophits’ aan ons door! 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Na het ‘zomerreces’ hield de kerkenraad op 13 augustus weer haar 

maandelijkse vergadering. Omdat Ellen op vakantie was, zat Nel de 

vergadering voor en opende met een gedicht over tien kleine 

christenen. Het doet denken aan een bekend kinderliedje. Steeds valt 

er één af, en uiteindelijk vermenigvuldigt het aantal zich weer. 

 

Tien kleine christenen, ontvingen saam de zegen; 

één nam aanstoot aan de preek, toen waren er nog maar negen. 

   Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht; 

   één kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog maar acht. 

Acht…….. enz.  

   Eén heel gewone christen, vol van de lieve vree; 

   zijn vijand werd zijn goede vriend, toen waren er weer twee. 

Twee ………enz. 
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   Tien kleine christenen, wanneer zij leven net als HIJ 

   dan komen er weer net als toen, in één dag duizend bij. 

 

Kerkrentmeesters 

 De jaarrekening 2018 is vastgesteld en zal worden ingediend bij de 

CCBB. 

 Verder hebben we gesproken over de plannen met Ons Gebouw. 

Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we dat uiteraard met 

de gemeente communiceren.  

 Jammer genoeg is onlangs een lekkage ontstaan in het platte dak, 

waardoor enkele plafondplaten in de aula kringen vertonen. Een 

zeer actieve koster en niet minder actieve kerkrentmeester, Roelof 

en Bertus, hebben na het verhelpen van de oorzaak al heel wat 

verf verstreken om het plafond weer toonbaar te maken. 

 De eerste activiteiten voor Ons Gebouw zijn inmiddels in gang gezet 

(zie aparte informatie elders in de Klokkepraot) 

Toekomst Protestantse Gemeente Harfsen 

 De kerkenraad is nog steeds niet helemaal compleet. We zijn nog 

op zoek naar kerkrentmeester(s). Als u/jij die taak voor een aantal 

jaren op je wilt nemen, laat het ons dan eens weten. Ellen Dupuis en 

Nel Oolman zijn dit jaar beide aftredend. Gelukkig willen ze nog een 

(beperkte) periode door met hun werk. 

 Overigens: naast beleidstaken is het ook gewoon gezellig om deel 

uit te maken van de kerkenraad. Zo gaan we begin september, 

samen met de kosters en organisten, als kerkenraad een middagje 

uit. Wil je ook mee? Dan weet je nu hoe je daarvoor in aanmerking 

kunt komen……. 

Communicatie 

 We hebben deze zomer meegedaan met het project: Zomer in de 

Achterhoek. Op alle toeristische locaties, in de kerk en in de 

supermarkt hebben wij dit blad neergelegd. De 100 exemplaren die 

we eerst hebben verspreid, bleken niet voldoende, zodat we er nog 

meer hebben aangeschaft. Hierin staan de deelnemende kerken 

van de Achterhoek genoemd, samen met toeristische informatie 

over het dorp. 

Pastoraat / kerkdiensten 

 De opzet van de startzondag is kort besproken, een commissie buigt 

zich hier verder over. 

 We spraken over het winterwerk, de Jeugd en Jongeren, de Open 

Kerk en nog meer pastorale zaken. 
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Met het verhaal van het Eenzame Hout besloot Nel de vergadering. 10 

september is onze volgende vergadering. Als u iets wilt inbrengen, laat 

het ons dan weten. 

Nel Oolman. 
 

 
IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken Rikie Beltman-Wichers 

 

*  27 maart 1934    -    ϯ  27 juli 2019 

 

 

‘Koesteren doen we de lange tijd 

die we samen met jou mochten 

delen. 

 

Dankbaar dat we je op het eind 

tot de laatste adem konden 

begeleiden’ 

 
 

Na een periode van afnemende gezondheid is op 85-jarige leeftijd 

overleden Hendrika Gerdina  (Rikie) Beltman-Wichers. Een lang leven is 

haar toebedeeld; een gezegend leven ook: in 1956 trouwde zij met Jan 

Beltman, een huwelijk dat ruim 62 jaar duurde. Samen kregen ze drie 

kinderen: Ineke, Willy en Ans. Een mooi gezin dat zich door de jaren 

heen uitbreidde met schoonzoons en schoondochter, met 

kleinkinderen en achterkleinkinderen.  

 

Op verschillende plaatsen hebben ze samen gewoond, maar altijd in of 

in de buurt van Harfsen. Rikie’s leven begon in Harfsen, aan de 

Braakhekkeweg. Een fijne jeugd heeft ze er gehad te midden van alle 

bedrijvigheid van het timmerbedrijf van haar vader en ondanks de 

spannende jaren in de oorlog. De eerste twee jaren van hun huwelijk 

woonden Jan en Rikie in Eefde om daarna weer terug te keren naar 

hun geboortedorp. De langste tijd hebben ze aan de Braakhekkeweg 

gewoond in een huis met een grote tuin.  
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Rikie was een actieve vrouw. Naast haar gezin was zij druk met de 

bloemen en de groenten in de tuin en twee ochtenden in de week was 

ze alfahulp. Op latere leeftijd haalde ze haar rijbewijs en kon ze voor 

het Rode Kruis mensen ophalen en weer thuisbrengen. En naast al die 

bedrijvigheid paste ze graag op de kleinkinderen en op de honden.   

Toen het leven op latere leeftijd moeizamer werd, vond ze steeds weer 

nieuwe uitdagingen zoals kaarten maken voor de kerk en genoot ze 

van de activiteiten in Steunpunt De Veldhoek.  

 

Dankbaar was ze voor het leven, misschien was daar hun trouwtekst 

wel op van toepassing: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een 

licht op mijn pad’ (Ps. 119:105). Een leven dat ze omarmde tot op het 

laatst toe. In de afscheidsdienst in De Omarming in Zutphen op 2 

augustus jl. hebben we haar leven herdacht en haar aan de Eeuwige 

toevertrouwd.  

 

Wij wensen Jan, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat de 

liefdevolle herinneringen aan haar  met hen zal zijn in de tijd die komt. 

ds. Hannie van Boggelen 
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ACTIVITEITEN 

 
Harfsens kunstkalender  2020 in teken van de Vrijheid! 

De Kerk Harfsen staat middenin de samenleving en speelt graag in op 

de actualiteit.  In het kader van 75 jaar bevrijding is de gedachte 

opgekomen een Harfsense (jaar) kunstkalender met als thema 

“Vrijheid” uit te geven. Daartoe komt de kerk graag in contact met 

aankomende, amateur of professionele  kunstenaars van Harfsen die in 

het bezit zijn van een zelf gemaakt werkstuk/tekening/schilderij/beeld 

dat dit thema uitbeeldt. Ook andere kunstuitingen komen in 

aanmerking.  

 

Vrijheid beleeft ieder op zijn eigen manier. Het is kostbaar en voldoende 

reden er vaak bij stil te staan. Vind je dat jouw werkstuk waard is op de 

kalender te komen wil je er dan een foto van maken en voor eind 

september opsturen naar annekehaaksmanhogenhou@online.nl ? 

Heeft u liever dat er iemand langs komt dan is een mailtje of telefoontje 

(0573 431986) ook voldoende. 

 

Wij bekijken de inzendingen met een deskundige commissie en zoeken 

er dan 12 uit, voor elke maand één. Vervolgens wordt er een goede 

foto van gemaakt die naar de drukker gaat. Uiteraard komt er een 

naamsvermelding bij elke plaatsing. 

Een prettige bijkomstigheid is dat het een leuk cadeau is voor 

Sinterklaas of Kerst, maar ook heel geschikt is als relatiegeschenk. De 

kalender komt uit op A4-formaat en kan worden opgehangen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de kalender maximaal zo’n € 15 per stuk 

gaan kosten. 

Bent u geen ‘kunst’ rijk maar wilt u al wel in aanmerking komen voor de 

kalender, dan kunt u ook mailen of bellen. 

 

 

Twee dagen tussen de appels en de peren.  

Op 29 augustus zijn er 7 enthousiaste plukkers naar de locatie bij de 

IJssel vertrokken. Zij hebben de hele dag geplukt en dat is werkelijk 

fantastisch. Nu ik dit schrijf, weet ik nog niet hoe zij het hebben 

gevonden, maar wij vonden het altijd erg leuk.Heerlijk in de natuur, 

prachtig fruit, gezellige gesprekken, ook met kerkgangers uit andere 

plaatsen. De tweede groep gaat op maandag 16 september, daar 

  

mailto:annekehaaksmanhogenhou@online.nl
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kan nog 1 persoon bij, dus als u 

dit leest en u/jij hebt die dag 

vrij….ga gezellig mee. We zijn 

ook weer om 8.00 uur op de pluk 

locatie. Brood mee, voor koffie 

en thee wordt gezorgd. Voor de 

kerk is het ” een leuk extra 

appeltje voor de dorst.” 

Opgeven kan bij Anneke 

Hogenhout, tel.:0573 431986 of 

0620623603. 

 

 

Nog meer appels….. 

Als alle appelpluk achter de rug is, kan heel Harfsen meegenieten van 

de heerlijke oogst!        

Want u kunt elstar appels bestellen:  3kg per zak voor € 5,00. De 

bijgevoegde bestellijst svp invullen en inleveren  voor 16 september 

2019. 

 

Gebedsking 

Op dinsdag 10 september nodigen wij u uit voor de gebedskring. 

Start :19.00 uur. 

Duur : ongeveer 15 minuten. 

Wilt u/jij  wel komen  maar alleen luisteren? Welkom! 

Heeft u/heb jij gebedspunten? Welkom! 

Bent u/ben jij nog nooit geweest? Welkom! 

Heeft u/heb jij geen idee wat we op de gebedskring doen? Welkom! 

Kortom: Welkom op de gebedskring. 

 

UIT DE BUURGEMEENTE 

  

Huub Oosterhuis komt ! 

Heel blij zijn wij dat wij u mogen aankondigen dat de bekende dichter-

theoloog Huub Oosterhuis op donderdagavond 17 oktober 2019 in de 

Gudula of Grote Kerk in Lochem onze gast zal zijn! 

  

Al onze buurgemeenten zijn meer dan hartelijk welkom! 
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Deze avond zullen wij kennismaken met Huub Oosterhuis. U kent hem 

ongetwijfeld al van de vele kerkliederen van zijn hand. Hij zal een 

inleiding houden terwijl wij samen met het Twents Liturgie Koor zijn 

liederen zullen zingen en ervaren. 

 

Zet u deze eenmalige, unieke avond daarom vooral nu al in uw 

agenda.  

 

Deze avond mag u niet missen! Meer informatie volgt nog. Iedereen, 

van binnen tot vér buiten Lochem, is welkom!  

  

Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon van een Avond 

met Huub Oosterhuis, Protestantse Gemeente Lochem, tel. 0575-491123, 

email: wjboelens@planet.nl 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

01 september 1. Noaberhulp  2. Bloemenfonds 

08 september 1. Jeugd & Jongeren 2. Ziekenzondag Zonnebloem 

15 september 1. Zending K.I.A. 2. Harfsens pastoraat 

22 september 1. Onderhoudsfonds 2. Mercy Ships 

29 september 1. Int. ouderendag 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

1 september: Noaberhulp Zutphen e/o 

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 Noaberhulp 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. 

Onze vrijwilligers zijn betrokken mensen met levenservaring. Zij worden 

zorgvuldig geselecteerd en daarna voortdurend begeleid en 

bijgeschoold. Noaberhulp is actief in de gemeenten Zutphen, Lochem, 

Bronckhorst (Vorden en Steenderen) en Brummen (Centrum). 
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8 september De Zonnebloem 

Op deze ziekenzondag is de bestemming van de diaconale collecte 

zoals gebruikelijk De Zonnebloem. 

De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten alles op alles om mensen met 

een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat 

ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken ze altijd 

in oplossingen. En daar staan tienduizenden vrijwilligers ook voor.   

 

15 september: Kerk in actie: Versterk de kerken in het Midden Oosten 

Bĳ na 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen 

mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar 

oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de 

inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. 

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun huis. 

De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is 

een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van 

de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag 

aan mee! 

Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bĳ de 

opbouw van hun kerk. Doet u mee? 

 

22 september: Mercy Ships 

“Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. 

Daar draagt Mercy Ships aan bij. 

Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele 

vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg 

toegankelijk voor de allerarmsten. Wij houden van mensen en ieder 

mensenleven is het waard om voor te vechten. Dat maakt ons werk 

betekenisvol en creëert impact. 

We bieden onze vrijwilligers en donateurs de kans om hun eigen leven 

te verrijken door onderdeel te zijn van ons verhaal. Met elkaar geven 

we nieuwe hoop en toekomstperspectief aan de mensen die we 

behandelen, zodat ze met zelfvertrouwen weer mee kunnen doen in 

hun eigen leefomgeving. Wij geven geloof, hoop en liefde door.” 
 

29 september: Kerk in Actie: zorg voor eenzame ouderen in Moldavië 

Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor 

ouderen centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het 

armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen 

voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Met steun van 



14 
 

Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt 

mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de 

rechten van ouderen. Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en 

worden vrĳwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor 

ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. 

 

Overzicht giften tweede kwartaal 

In de periode 1 april – 30 juni zijn de volgende giften binnengekomen: 

H. Marsman     6,- B  H. Marsman     5,- B 

W. Smale    10,- tvb NN       10,- tvb 

H. Marsman    35,- krm M. Lensink   10,- D 

H.J. Wilgenhof    20,- tvb D. Meininger     5,- tvb 

D. Meininger    10,- tvb D. Vriezekolk     5,- B 

E. Dupuis    10,- B  A. Brummelman   10,- tvb 

H. de Groot      5,- tvb N. Oolman    10,- tvb 

A. Meijerink      5,- tvb D. Weijenberg    10,- B 

H. de Groot     10,- tvb W. Smale      5,- tvb 

M. Wissink    10,- tvb  

 

Giften naar aanleiding van de ontvangen paasattenties € 122,- 

Alle gevers hartelijk dank voor het mooie totaalbedrag van €  313,-. 
 

 

De Schakel 

 

De Schakel gaat uit!! 

Op onze eerste bijeenkomst van de 

Schakel in het nieuwe seizoen gaan 

we naar: 

Broer, een leven lang boer!! 

Boer Pekkeriet heeft een gezellige 

museumboerderij in Holten. Het 

museum is toegankelijk voor 

rolstoelen en rollators. Boer 

Pekkeriet vertelt deze middag op 

een leuke manier over de inhoud 

en het ontstaan van zijn museum..  
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We drinken er een kop koffie of 

thee met iets lekkers en hopen er 

een gezellige middag te hebben.  

 

 

Opgeven kunt u zich bij Arjan tel.: 

0573 431591, Miny: 0573 431627 of 

Anneke 0573431986. 

 

We vertrekken op woensdag 18 

september om 14.00 uur bij de 

kerk en zijn rond 17.00 uur terug. 

Laat ons weten als het niet lukt 

zelfstandig bij Ons Gebouw te 

komen, dan halen we u  op. 

 

 

 

Klankligconcert  

Ruth Wilgenhof van Under The Appletree organiseert op zaterdag 26 

oktober, een klankligconcert in de Protestantse kerk in Harfsen. Ervaar 

wat klank met je kan doen.  Luister naar de rustgevende of juist 

prikkelende tonen, droom weg, geniet van de stilte in jezelf. Ga mee op 

klankreis. 

Het is een bijzondere 

ervaring om dit concert 

liggend in de kerk mee te 

maken maar er zijn ook 

zitplaatsen beschikbaar. De 

avond start om 20:00 uur. 

Reserveren en meer 

informatie is te vinden op 

www.undertheappletree.nl 

of op de aankondiging in 

de kerk. 
 

  

 

http://www.undertheappletree.nl/
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Sjoelclub het snelle schijfje  

Na de zomerstop starten we op maandag 16 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. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Henk klein Brinke, tel. 0573-431781, of  

Arjan Meijerink, tel. 0573-431591 

 

 
 

 

 

AGENDA 

10 september   19.00 uur Gebedskring 

16 september  14.00 uur Sjoelclub 

18 september  14.00 uur De Schakel 

26 oktober  20.00 uur Klankligconcert 
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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 woensdag18 september via 

rikaelkink@hotmail.com  

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


18 
 

 
 

 

Buitendienst 

Zondag 7 juli was de jaarlijkse buitendienst, deze werd bij Jan en Riky 

Klumpenhouwer aan de Emsbroekweg gehouden. 

Een dienst vol verrassingen, met als thema Op Pad, Het was een dienst 

die alles met reizen te maken had, allemaal vragen met dubbele 

bodems. B.v. waar gaat de reis heen 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? 

 

De dominee had een koffer bij zich met attributen, zoals een landkaart, 

knuffel, verrekijker, boek, snoepjes. Hier werd wat over verteld. 

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

hij wist waar hij precies naartoe ging. Tijdens de overdenking gingen de 

kinderen een beleeftocht volgen . Ze begonnen op de kabelbaan 

hierna moesten ze op zoek naar letters die een woord vormden. 
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Onderweg kwamen ze allerlei obstakels tegen en moesten ze op elkaar 

vertrouwen omdat enkele geblinddoekt waren. 

Er werd een envelop met een sleutel gevonden. De sleutel paste op 

een kluisje. Hierin zaten de meeste letters. De ontbrekende letters 

vonden we uiteindelijk ook. Vertrouw op God kwam met de letters aan 

de waslijn te hangen. Een mooie boodschap.  

Na de dienst koffie/thee en iets lekkers 
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Louka made the difference 

Het is al een paar dagen geleden dat wij als LouKA uit het vliegtuig 

stapten, toch leven we allemaal nog half in Gambia en half in 

Nederland. Want wat hebben we veel meegemaakt.  

Het moment dat we uit het vliegtuig stapten in Nederland zegt veel 

over onze reis. We zagen toen niet alleen onze ouders weer, maar ook 

het spandoek dat zij speciaal voor ons gemaakt hadden. “LouKA made 

the difference” stond erop. En zo is het, hoe klein het voor ons in 

Gambia soms voelde, we hebben wél een verschil gemaakt.  

Zo zijn we meerdere dagen bezig geweest met het verven van het 

nieuwe gebouw van het educatiecentrum opgezet door stichting 

Gamrupa en Young People Without Borders. Hier wordt gemotiveerde 

jongeren een toekomstperspectief geboden, o.a. door ze een 

ambacht te leren zoals metaal- en houtbewerking, naaien, de 

kapperstechnieken, en met onze hulp zijn er nu ook ruimtes voor een 

electricienopleiding. 

 

 
 

Ook hebben we schoolspullen en speelgoed gedoneerd aan 3 scholen 

in de omgeving, waarvan we er 1 een bezoekje hebben gebracht. Er is 

daar een heel mooi project opgericht waar we zelfs in Nederland nog 

van kunnen leren. Van plastic afval is er een “bottle house” gebouwd, 

dat naast de fundering en de standpalen volledig bestaat uit plastic 

flessen gevuld met plastic afval. Een mooi initiatief om zwerfafval te 

voorkomen. Helaas bleef het wel bij dat initiatief en is er op het moment 
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alweer heel veel zwerfafval (plastic, maar ook schoenen) te vinden 

langs de straten van Sifoe, dit verbaasde ons toch best wel. Reden 

daarvoor is het gebrek aan middelen, bijv. de regering die te weinig 

geld heeft om het afval te verzamelen. In het bottle house kunnen de 

kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om te betalen voor 

een uniform en schriften (onderwijs is gratis in Gambia, een uniform, 

schriften en pennen moeten echter wel door ouders betaald worden) 

schriftjes halen en hun uniform gratis laten repareren. Het gaf ons een 

goed gevoel om hier wat schriften achter te kunnen laten.  

 

v  

 

Op vrijdag hebben we 100 kinderen uit de hele omgeving 

tandenpoetstraining gegeven en ook ieder kind een tandenborstel en 

tandpasta meegegeven. Tandenpoetsen is enorm belangrijk voor de 

gezondheid, maar niet een vanzelfsprekend iets voor de mensen in 

Gambia. Zo kwam het dat binnen de kortste keren er nog honderden 

andere kinderen voor het hek stonden die hadden gehoord van onze 

activiteit en ook graag een tandenborstel wilden. Sommigen bleven 

zelfs nog een paar uur nadat we ze verteld hadden dat er niks meer 

was hangen in de hoop dat er nog iets uit de koffer zou komen. Zo 

ontdek je dat dingen waar wij als Nederlanders niet eens meer over 

nadenken dus echt niet vanzelfsprekend zijn, en dat je hoe graag je 

ook wilt, je niet de hele wereld kunt veranderen. 
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Op hetzelfde health centrum werkt 1 dokter, dokter Sowe, zo hard als hij 

maar kan. Gemiddeld zijn er 20 bevallingen per maand. Deze 

verantwoordelijkheid is zwaar voor de dokter, mede omdat hij maar 

materiaal heeft voor 1 bevalling per keer, daarna moet alles opnieuw in 

de sterilisator tot de volgende bevalling. Zijn er 2 bevallingen 

tegelijkertijd, dan is er niks wat de dokter kan doen, hij heeft maar 

steriele instrumenten voor 1. Een ander probleem is de ambulance, die 

niet in dienst van de overheid is.  

 

 
 

Zijn er patiënten die meer zorg nodig hebben van een ziekenhuis in een 

grote stad, dan moeten zij 600 dalasi (omgerekend ongeveer 12 euro) 

betalen om met de ambulance vervoerd te worden. Dit is echter voor 

veel mensen te duur, onvoorstelbaar voor ons als Nederlanders. Om de 

dokter bij te staan hebben wij geregeld dat er sterilisatie zakken, 

gesponsord door Nifa, naar hem toe verstuurd worden. Zo kan hij 

instrumenten steriel bewaren voor de komende 2,5 jaar, wat een 

enorme vooruitgang betekent! Daarnaast hebben wij het aanvullende 

bedrag voor een motor aangeleverd (de rest is voortgekomen uit 

Young People Without Borders), zodat de dokter sneller op locatie bij 

mensen thuis kan zijn en zijn tijd efficiënter kan verdelen over de 4 

ziekenhuizen waar hij werkt. 

Verder hebben wij een bezoekje gebracht aan de markt in Sifoe. Op 

de markt kunnen de vrouwen hun waar verkopen en zo hun eigen geld 

verdienen. Echter staat de huidige markt op instorten en is de 

gemeenschap begonnen aan de bouw van een nieuwe markt 

ernaast. Hier konden wij helpen met handmatig cement maken en 
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hebben wij 22 shirts van het Leussinkbad uitgedeeld als motivatie voor 

de mannen die vrijwillig aan het helpen waren. De mannen waren erg 

blij. Zo zie je maar, ook door stimulatie kun je het verschil maken. 

 
Een deel van de groep heeft ook nog geholpen bij het opknappen van 

de lokale moestuin, er is daar schoongemaakt zodat er weer nieuwe 

cassave geplant kon worden, een hele onderneming in de warme zon! 
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Op onze laatste volle dag hebben wij sinaasappel bomen geplant. Dit 

gebeurde bij mensen die iets goeds voor het dorp hadden gedaan, of 

mensen die het hard konden gebruiken. Op deze manier hebben wij 

ook de kans gehad om het leven in de compounds (huizen) van Sifoe 

eens van binnen te bekijken. We kwamen erachter dat het soms nog 

slechter was dan wij eerst hadden gedacht, donkere huisjes, een 

familie dat niks als elkaar heeft. Dat een oude man die zo ziek is dat hij 

alleen op de grond in een donker kamertje op een matras kan liggen je 

speciaal wil bedanken voor die boom… Op zulke momenten droom je 

van een groter verschil… 

Maar ondanks dat we niet de wereld kunnen veranderen, hebben we 

een verschil gemaakt. Tegelijkertijd hebben we enorm veel geleerd. 

Over de mensen, het land en vooral de cultuur. Iets wat ik graag ook 

meer in Nederland zou zien is de enorme betrokkenheid die er is in de 

hele gemeenschap en de motivatie van (vooral) jongeren om te 

werken aan de ontwikkeling van het land. De bevolking is erg politiek 

georiënteerd en werkt enorm hard. Daar, 7 uur vliegen hier vandaan, is 

er niet altijd geld, wel zijn er altijd mensen die er voor je zijn. Daar gaat 

het niet in eerste instantie om het bereiken van individuele doelen, 

maar het verrijken van de gemeenschap. Gelukkig hebben wij dat ook 

mogen ervaren in Laren en omgeving tijdens onze voorbereidingen en 

ons verblijf in Sifoe. Alle hartverwarmende reacties en steun hebben ons 

geraakt! 

Een verschil is gemaakt, en zoals onze regelman Kalifa ons vertelde, 

voelde het voor ons misschien heel klein, maar was het voor hun enorm 

groot.  

 

LouKA made the difference. 
 

Voor meer verhalen en foto’s kunt u terecht op onze blog, die wij 

iedere dag aangevuld hebben met een mooi verhaal. Kijk hiervoor op 

https://louka.reislogger.nl/archief 

 

 

 

https://louka.reislogger.nl/archief

