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Het boorgat wordt gemaakt: de giften van de wereldwinkel 

en de lentefair zijn goed besteed! 
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OVERDENKING 

 

Uit het boek: Verhalen, voedsel voor onderweg. Bron: Lidwien Meijer. 

 

Een thermoskan of  glazen theepot? 

Ik vroeg: “Hoe gaat het in jullie gemeente?” Ze zei:” Ach, de gemeente 

is net een thermoskan. De gemeenteleden hebben het samen lekker 

warm, maar de buitenwereld heeft geen idee wat ze aan het doen zijn. 

Dus ze worden samen ouder en er komen niet zoveel mensen bij.” Op 

een gemeenteavond in de eigen gemeente zette ik twee kannen 

naast elkaar: een thermoskan en een glazen kan met geurende thee, 

op een lichtje. Uit deze kannen mocht niet geschonken worden. Ze 

stonden er symbolisch, ze stonden ergens voor. De gemeenteleden 

werden nieuwsgierig. Wat zou dat betekenen? 

  

De thermoskan: je weet niet of er iets in zit. Je weet niet wat er in zit. Je 

weet niet hoeveel er in zit. Je weet niet of het warm of koud is, wat de 

geur is. De kleur aan de buitenkant zegt niets over  de inhoud. Het 

enige wat er soms gebeurt, is dat er een raar gorgelend geluid uit de 

kan komt, maar daaruit kan je de inhoud niet afleiden. 

De glazen kan: je kunt zien wat er in zit en hoeveel, je kunt het ruiken, 

aan de kleur kun je ook wel zien of het nog te drinken is, je kunt voelen 

of het warm is of koud . 

Toen stelden we ons de vraag: Wie zijn wij, hoe kijkt het dorp tegen 

onze geloofsgemeenschap aan? Zien ze alleen de buitenkant of zijn we  

als die glazen kan…dan kunnen ze weten wie we zijn en komen ze 

misschien wel binnen. Zo’n laatste geloofsgemeenschap heeft 

missionair elan, leerden we die middag. Die straalt wat uit en heeft 

toekomst.  

Toevoeging: De deur van de kerk heeft deze zomer elke 

dinsdagmiddag open gestaan.   

Elke zondagmorgen gaat de deur uitnodigend open. 

We proberen een glazen theepot te zijn, met de juiste kleur en de 

goede smaak, zijn ook soms een thermoskan, we hebben waarschijnlijk 

zoals de meeste gemeentes, van beiden wat. 



4 
 

DIENSTENROOSTER 

 

07 oktober 10.00 uur Bijzondere dienst 

14 oktober 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, afscheid  

    ambtsdragers 

21 oktober 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

28 oktober 10.00 uur Mevr. N. Hengeveld, Eibergen 

 

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. 

 
 

Zoals de kleuren van de regenboog 

De regenboog is niet de zon alleen, ook niet de regendruppels alleen, 

maar het zonlicht dat in de druppels weerkaatst wordt. 

Ieder druppeltje weerspiegelt op zijn manier iets van het 

kleurenspectrum. 

De regenboog is in het Oude Testament het teken van het verbond 

tussen God en de mensen. 

De kleuren in de regenboog kunnen niet zonder elkaar. Wij ménsen 

kunnen niet zonder elkaar.  

In de dienst van 7 oktober a.s. proberen we daar iets van te laten zien 

en horen. 

In lezingen, gebeden, liederen, overdenking. 

Kom dus 7 oktober naar de kerk, want wij kunnen niet zonder elkaar. 

Ook niet zonder u/jou. 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Startzondag 

Wat een feestelijke Startzondag hebben we ook nu weer gehad: in een 

volle kerk zongen de vrouwen van de kerkenraad 'Mijn gebed' (een hit 

uit 1970), begeleid door Hugo Boer, de kinderen deden de Tien 

Woorden - rap, we zongen met ons allen 'Vader Jacob' in canon, 

aangevuurd door dominee Hannie van Boggelen, de cantorij zong 'Een 
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droom van alle mensen samen', begeleid door Jan Los (orgel) en 

Roelof Pelgrum (trompet). Er was nog veel meer muziek. We gingen 

zingend de kerk uit, waar we heerlijk buiten in de zon konden genieten 

van het spel van VIOS en van de Harmonicaatjes, onder het genot van 

koffie met een traktatie van ds Hannie van Boggelen ter gelegenheid 

van haar tienjarig predikantsjubileum. Volgend jaar weer Startzondag - 

maar dan niet in het weekend van de Larense Kermis! 

 

Overige ruimten Ons Gebouw 

In de kerkenraadsvergadering van 12 september jongstleden, waarin 

Harry Ehrenhard aanwezig was, hebben we een begin gemaakt met 

het uitnodigen van gebruikers van Ons Gebouw om zo te komen tot 

een programma van eisen. 

 

Rectificatie 

De oproep in Klokkeproat van september om deel te nemen aan een 

commissie die het gebruik van ruimten bij andere kerken zal 

onderzoeken, heeft tot verwarring en misverstand geleid. Dat spijt ons. 

Wij zijn niet van plan activiteiten te ontwikkelen die concurrerend zijn 

met Hoeflo. In een gesprek met het bestuur van Hoeflo hebben we dit 

nog weer eens goed afgesproken met elkaar. 'Rondom het leven' - 

daar houden we ons als kerk mee bezig. Dat heeft consequenties voor 

het type film dat we willen draaien bijvoorbeeld en de wijnproeverij die 

we in januari houden, gaat over 'Wijn in de Bijbel.' 

 

Jeugd en Jongeren 

Ruim twintig leden telt deze groep. Daar zijn we heel blij mee. Het 

programma voor dit jaar is in opzet klaar. Enkele ouders hebben 

desgevraagd laten weten dat zij wel een keer willen koken. Dat is fijn, 

want Ageeth en Geke trekken de kar al jaren met hun tweeën. 

De diaconie verleent financiële steun aan het project Operatie 

Schoenmaatjes van de Beatrixschool en de Zondagsschool samen. 

 

Ouderen 

Ook De Schakel telt ruim twintig leden: 25! Anneke, Miny en Arjan 

zorgen voor de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten. 

 

Ledenadministratie 

Jenny Wichers, die deze taak al vele jaren heeft en zeer nauwgezet 

uitoefent, heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Het 
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kopieerwerk blijft ze gelukkig wel doen. Wie heeft er zin in dit werk van 

haar over te nemen? Als je denkt: dat is wel wat voor mij - laat het dan 

weten aan onze scriba, Nel Oolman.  

 

Ontmoetingsavonden 

Deze zijn op 17 oktober (wijk 2 en 3, bij Rika en Henk Elkink) en op 31 

oktober (wijk 1 en 4, bij Geertje Wuestman). Een persoonlijke uitnodiging 

voor deze avonden ontvangt u binnenkort. 

 

Beroepingscommissie 

Deze is bezig met het horen van predikanten die naar onze gemeente 

hebben gesolliciteerd. 

 

Classis - ringen 

Onze classis Achterhoek Oost bestaat niet meer. Op een bijeenkomst 

van een aantal leden van dit voormalige gezelschap, hebben we met 

elkaar van gedachten gewisseld over het vormen van ringen. Vanuit 

de landelijke kerk hebben wij de opdracht elkaar in kleiner verband te 

ontmoeten, ter bemoediging en inspiratie. Tijdens deze avond in 

Warnsveld bleek dat de meeste aanwezigen ervoor voelen de oude 

classis als een ring te beschouwen: je hebt toch het gemakkelijkste 

contact met de gemeenten in je eigen omgeving. Niemand heeft 

behoefte aan meer vergaderen. De voorkeur gaat uit naar het 

organiseren van een evenement, een maal per jaar, waarbij de 

gemeenten bij toerbeurt het voortouw nemen. 

 

Kerkcafé 

Het Kerkcafé op zondagavond 11 november wordt samen met de 

begrafenisvereniging en  uitvaartondernemingen georganiseerd. We 

zullen het met elkaar hebben over sterven, begraven, cremeren ... Wat 

wil je en weet je naaste omgeving wat je wilt? Noteert u vast de 

datum? Meer informatie volgt. 

 

Overleg met Plaatselijk Belang, Hoeflo en De Veldhoek 

Het plan om samen met Hoeflo, Plaatselijk Belang en De Veldhoek een 

nieuwjaarsreceptie te organiseren op zondag 6 januari, na een vesper 

om 16.00 uur, heeft geen bijval ondervonden: er zijn al (te?) veel 

nieuwjaarsrecepties. Hetzelfde bezwaar gold als wij als kerk het alleen 

zouden doen. Dus: zondag 6 januari is er dienst om 10.00 uur. 
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We denken na over de inhoud van een mogelijk twee maal per jaar 

gezamenlijk uit te geven Nieuwsbrief.  

 

Samenstelling kerkenraad 

In de dienst van 14 oktober zal afscheid worden genomen van Marinus 

Regelink (ouderling) en Roel Voskamp (ouderling - kerkrentmeester). In 

januari draagt diaken Henk Elkink het stokje over aan Annette Zwaaij. 

Fijn dat we daarmee twee diakenen houden. Nu nog een ouderling en 

een ouderling - kerkrentmeester erbij! 

 

Vrijwilligersavond 

U kunt zich nog opgeven voor de vrijwilligersavond van 8 oktober 

aanstaande: een strookje in de brievenbus, of een mail naar Nel 

Oolman of ondergetekende (onze mailadressen staan in de 

uitnodigingsbrief). 

Ellen Dupuis 

 

De startdienst in beeld: 

 

het kerkenraadskoor 

Roelof op trompet  
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De kinderen van de zondagsschool met de tien-woorden-rap 

 

 
 

Na afloop trakteerde VIOS ons op mooie zomerse klanken 
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En ook de Harmonicaatjes (Riek Voortman en Gerrie Wassink) speelden 

gezellige muziek. 

 

 

 
IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken Hendrika Hermina Enderink-Schoneveld 

Riek werd geboren op 29 maart 1928 op boerderij `Heijink`,  in Verwolde 

bij Laren. 

Haar vader had drie kleine kinderen toen hij weduwnaar werd, hij 

hertrouwde en Riek is de eerste van de volgende drie kinderen die 

geboren werden. Het was een hecht gezin. Eerst een jongen Derk, 

daarna de meisjes Toos, Mina, Riek en Gerritje en tot slot Wim, onze Wim 

zoals ze altijd zei. 

Ze ging naar “de school met de bijbel” aan de Markeloseweg, lopend 

zoals dat in die tijd gebruikelijk was.  
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Ze heeft een fijne jeugd gehad, ondanks de spanningen die de 

Tweede wereld oorlog met zich meebracht. 

 

Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool in Gorssel. In die 

tijd woonde ze bij haar opa en opoe aan de Gerrit Slagmanstraat in 

Harfsen. 

Na haar schooltijd werkte ze thuis op de boerderij en bij boerderij 

Boomkamp ook in Verwolde. 

Thuis werd er veel gezongen, opa begeleidde het koor dan op zijn 

harmonica. 

In de avonduren ging ze naar de zang en naar meisjesvereniging. 

Via haar neven Herman Schoneveld en Herman Noordkamp leerde ze 

Appie Enderink kennen. 

Ze trouwden op 12 juni 1953 in Ons Gebouw. Ze trokken in bij de ouders 

van Appie op de boerderij aan de Bielderweg. 

 

Er werden vier kinderen geboren, eerst dochter Jenny en daarna de 

jongens: Wim, Teunis en Henk. 

Een druk en gezellig gezin. Om opoe en opa wat meer rust te gunnen 

werd er besloten om het woongedeelte te splitsen, zodat ze ieder hun 

eigen kant hadden. 

 

Riek werkte in het begin van haar trouwen mee op de boerderij; een 

gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen en eenden. Door 

rugproblemen kon dit na verloop van tijd niet meer zo goed, maar 

ondanks dit had ze een druk zorgzaam leven. 

 

Riek heeft altijd goed voor opa en opoe gezorgd, met name toen 

opoe overleed en opa blind werd was ze daar behoorlijk druk mee. 

Ze kreeg hulp van meisjes die meehielpen in de huishouding, met 

sommigen is nog steeds een warm contact. 

Ap ging er graag op uit, druk in het verenigingsleven en de kerkenraad. 

Riek was graag thuis, Ap bedacht en Riek ging mee met hem. 

Riek was een stabiele vrouw, rustig en bescheiden. Ze ging kalm haar 

gang. 

Iedereen was altijd welkom aan de Bielderweg, vriendinnen van Jenny 

en vrienden van de jongens. 

Ze kwamen graag bij de familie Enderink. 

Riek en Ap kregen 15 kleinkinderen. 
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De kleinkinderen hebben mooie herinneringen aan opa en oma. 

Logeren, playbacken op het grote bed, kalfjes voeren etc. 

Op 21 februari 2009 overleed Ap na een kort ziekbed. Ze miste hem erg, 

haar leidraad was weggevallen, toch pakte ze de draad weer op. Elke 

ochtend om 9.00 uur had ze de koffie klaar. Iedereen kon aanschuiven. 

De familie groeide gestaag door, 17 achterkleinkinderen zijn er 

ondertussen. 

Elk jaar samen haar verjaardag en sinterklaas vieren. Op het laatst bij 

het Steunpunt de Veldhoek in Harfsen omdat niemand in de familie 

een kamer had waar de hele familie in paste. 

Met het ouder worden werd haar gezondheid ook minder. 

Maar wat fijn dat  Teunis en Gerrie naast haar woonden met hun gezin. 

Niets was teveel, zo kon ze nog lang blijven wonen. Ook toen Daan en 

Tonnie op de boerderij kwamen wonen. Met een grote 

vanzelfsprekendheid zorgden zij voor oma. Natuurlijk nog steeds met 

veel hulp van de hele familie.  

Een paar ziekenhuisopnames volgden. In 2017,  na een korte opname 

in Zutphen ging ze definitief naar het Dijkhuis in Bathmen. 

Toen Riek na een aantal weken erg achteruit ging en een 

ziekenhuisopname nodig was, hoopte ze dat ze toch nog terug kon 

naar het Dijkhuis. Dat  is ook zo gegaan. 

Woensdag 29 augustus is ze rustig ingeslapen. 

Het is goed zo…. 

Een mooie spreuk uit de bijbel zegt: 

Iedereen die zijn moeder eert is als iemand die een schat bewaart… 

En dat was ze, een lieve schat. 

Ageeth Veeneman- Tuitert 

 

 
 

ACTIVITEITEN 

 

Gebedskring, dinsdag  2 oktober, 18.45 uur in Ons Gebouw. 

Gebed:” Alles wat je zegt kan voor je gebruikt worden.” En “Zinloos 

gebed bestaat niet.” 

(Visje) 



12 
 

De nieuwe kleedjes/placemats op de tafels in de kerk. 

Omdat de kleedjes van de tafels in de kerk wat grijzig zijn geworden, is 

er besloten om van het geld dat nog over is van de Lentefair ook 

nieuwe kleedjes aan te schaffen. Na lang zoeken op internet, in 

wereldwinkels etc. kwamen we op het idee om ook hier andere (in dit 

geval, kerken) mee te helpen. 

Zo hebben de kleedjes een tweeledig doel, enerzijds, bijzondere 

geweven kleedjes op de tafels, anderzijds worden kerken op Soemba ( 

Indonesië) ondersteund.  

Enige jaren geleden waren we op Soemba en mochten daar de 

weefsters van de Ikat aan het werk zien. Op Soemba wordt namelijk 

nog steeds volgens het eeuwenoude procedé Ikat  gemaakt. De 

motieven van dit  Ikat textiel zijn complex, maar symmetrisch. Er wordt 

gewerkt met natuurlijke kleurstoffen. Zoals te zien is op de foto’s worden 

na het verven de draden (schering)opgespannen in het weefraam, 

een draagbare constructie van stokken. Dit weefraam wordt aan de 

ene kant verbonden met een vast punt ( bijv. een muur of boom) terwijl 

de wever de andere kant bevestigt rond de heupen. Op die manier 

kan de schering strakgetrokken worden. De inslag wordt dan door de 

wever met de hand ingebracht. Het ikat textiel werd in 2014 

voorgedragen om door de Unesco te worden opgenomen op de 

werelderfgoedlijst.  

Met de herinnering aan Soemba kwamen de weefsels weer in mijn 

gedachten. Na een speurtocht onder de mensen die wij kenden, die 

ook werkzaam zijn (geweest) op Soemba, vond ik uiteindelijk ‘onze’ 

nieuwe kleedjes.  De naaimachine kwam er nog even aan te pas en 

klaar zijn ze. 

In de bijzondere dienst van 7 oktober zijn ze voor het eerst te 

bewonderen. 

 Werkwijze 
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Met stokjes ingelegd patroon. 

 

 
 
Het touw om het middel geknoopt om het getouw strak te trekken 
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Twee verschillende kerken aan de buitenkant. Binnen zijn planken op schragen of 

plastic stoeltjes om op te zitten. Kale muren en meestal een lemen vloer of kaal beton 
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Kerststal?? 

Heus….echt niet alle mannen hoeven zich aan te bieden om de 

kerststal te helpen realiseren, maar niet één? Er is toch vast wel één 

man (of twee) die handig is/zijn. Die een paar uur ter beschikking willen 

stellen voor het neerzetten en opruimen van de kerststal  per jaar? Er is 

vast toch wel één man die wat hout heeft liggen waar een kerststal van 

getimmerd kan worden. Eén timmerman in Harfsen??                                                                                                                                                                                                

De schapen zijn er al, de kerstfiguren worden gemaakt.                                                                                                               

Maar nu de stal………………………………….0573431986, wie belt? 

 

Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas voedselactie 

Helpt U mee?  Zondag 4 november in de bijzondere dienst en/of 9 

november bij de SPAR. 

Er zijn al 10.000 vrijwilligers die vorig jaar voor 30.000 pakketten zorgden, 

voor de allerarmste in Oost  Europa. 

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van 

een paar tientjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw 

zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze 

wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst 

zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in 

en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de 

pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te 

weten dat er mensen om hen geven. 

Een voedselpakket bevat de volgende producten: 

 

ARTIKEL                      AANTAL PER PAKKET OPMERKINGEN  

Zonnebloemolie  2             (plastic fles van 1 liter)                                                                         

Limonadesiroop   1                 (geen glazen/plastic fles-)                                                                                                

Groenten        2       (blik van ± 800 gram)                                                                                                 

Witte/bruine bonen  2   (blik van ± 800 gram)                                                                                      

Fruitcocktail   1    (blik van ± 800 gram)                                                                                                    

Rijst    3        kilo verpakking                                                             

Macaroni of spaghetti 3     500 gram                                                       

Suiker     1     (1-kiloverpakking)                                                        

Liga     1      (geen Milkbreak)                                         

Theebiscuit    1                                                                                                                                                  

Jam      2                                                                                                                                              

Thee    2                                                                                                                                  

Tandenborstel   2                                                                                                                                         

Tandpasta    2    tube                                                              
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Doe mee: koop een extra product. Samen stropen we de mouwen op 

voor duizenden mensen in Oost-Europa. Een voedselpakket van Dorcas 

is erg belangrijk voor ze de komende koude wintermaanden. Geef jij 

ook? Lever je extra aankoop in bij de vrijwilliger. Dankjewel!  

 

IKA 

Vroeger, als je op vakantie ging, dan stuurde je elkaar een kaart van je 

vakantiebestemming. Dat gebeurt bijna niet meer. Jammer. Het stond 

altijd mooi op de kast, al die kaarten. 

Maar waarom gaat u zelf geen kaarten sturen volgend jaar? 

Ik weet wel wat u wilt zeggen. “Vakantie? Mijn gezondheid laat het niet 

meer toe. Ik heb overal hulp bij nodig. Die tijd is voorbij. Maar is dat wel 

zo? 

De IKA vakanties zijn altijd in de buurt De hotels zijn zo gemaakt dat, 

zelfs met een rolstoel, je je goed kunt redden. De verpleging verstaat en 

praat dialect, het eten is goed en de sfeer nog veel beter. 

De mensen die eenmaal geweest zijn willen allemaal weer een keer 

terug komen. 

Denk er ook aan dat, als je nog redelijk gezond bent maar je partner 

niet, dat je ook welkom bent. De verpleging is ook blij met mensen die 

zich nog redelijk kunnen redden want dan is er meer tijd voor de 

mensen die hulp nodig hebben. Praat er over met elkaar. Met uw 

partner, met uw ouders en met uw kinderen. Voor meer informatie 

Dianakroeze@hotmail.com telf. 0575 494116. 

Groetjes van Diana 

 

TERUGBLIK 

 

Boorgat Mhorondo. 

Bericht van Alfred Magwaza , nieuws uit Mhorondoro in Zimbabwe . Het 

laatste nieuws dat ons bereikt via Nico van Kan is dat er een boorgat is 

gerealiseerd op 60 m diepte, waar veel water is gevonden. Nog niet 

alles werkt zoals we besproken hebben. Alfred zegt: “Ik ben nog op 

zoek naar leidingen en de grote watertank. Maar ook dit zal hopelijk op 

korte termijn gerealiseerd worden.”  

 

Een korte historie. 

In 2016 heeft Alfred Magwaza contact gehad met de leden van de 

gemeenteraad van Mhorondoro over het probleem van de ‘Dip-tank’( 

een Dip- tank is een betonnen bak die gevuld kan worden met water 

mailto:Dianakroeze@hotmail.com
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en chemicaliën voor ziektebestrijding en ontsmetting van vee). Iedere 

inwoner van Mhorondoro mag gebruik maken van de Dip-tank, maar 

het probleem is dat er al jaren (ongeveer 12) geen water meer 

beschikbaar is voor de tank. 

Alfred heeft aangeboden aan de gemeente om een waterpomp en 

generator te installeren zodat het water gebruikt kan worden voor de 

Dip-tank en voor irrigatie van zijn persoonlijke moestuin. Daarnaast wil 

Alfred een 5000 liter tank kopen zodat deze regelmatig gevuld kan 

worden en gebruikt kan worden als reservoir, zo is er ook drinkwater 

voor de dorpsbewoners beschikbaar. 

Alfred stelt het land dat hij van zijn vader erfde beschikbaar voor de 

pomp, zodat met het water in de buurt ook door de dorpsbewoners 

groente verbouwd kan worden . Alfred had geen geld om een nieuw 

boorgat te realiseren en kwam in 2016/2017 naar Nederland om te 

vragen bij de wereldwinkels hier in de buurt die de Zimbabwaanse 

kunst verkopen, of zij een budget ter beschikking wilden stellen. Dat 

lukte en in februari 2018 op het moment dat de nieuwe pomp zou 

worden aangesloten, blijkt de zaak gesaboteerd. Het boorgat bleek vol 

stenen te zitten. Jaloerse mannen bleken stenen in het gat te hebben 

gegooid omdat zij water haalde in de rivier en daar wat mee 

verdiende. Dat zou met het nieuwe boorgat niet meer nodig zijn. 

De nieuwe pomp is nu op het terrein van Alfred Magwaza, omdat het 

dan beter beschermd kan worden. De bedoeling is om een pomphuis 

om pomp en generator heen te bouwen en een bewaker aan te 

stellen die toezicht houdt op bewaking en gebruik van de generator.  

Alfred zorgde voor het managen van de pomp, die met het geld van 

de wereldwinkel  en de Lentefair nu gerealiseerd is. Vol spanning 

wachten we op het volgende nieuws. 

 
Diana geeft in de dienst uitleg over het project. 
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UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Welkom bij de cursus Theologische Vorming. 

Openheid, leren met en van elkaar, omgaan met verschillen. 
 

‘Een van de weinige plekken waar je met vragen over kennis van je 

geloof terecht kunt’. En: ‘Een plek waar je open praat over verschillen 

in geloofsvisies’. 
 

Drie sterke punten van TVG, de cursus theologische basisvorming: 

 Open communicatie en begrip 

 Leren van elkaar bij alle verschillende vertrekpunten 

 Een leerproces: je komt nieuwe dingen tegen door ontmoeting 

met mede-kerkmensen of betrokkenen. 
 

TVG is vooral een informatieve cursus, waarin mensen wegwijs gemaakt 

worden in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en 

de toepassing in de praktijk. De nadruk valt op informatief leren onder 

leiding van docenten (predikanten),die hun vakgebied willen delen 
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met anderen. Er wordt geen vooropleiding verwacht. Het is duidelijk: 

meedoen met de TVG doet wat met mensen. ‘Het verrijkt, verrast en 

inspireert’. 
 

Wat leer je? 

Allereerst over de Bijbel: Oude en Nieuwe Testament. Met welk doel zijn 

ze geschreven, hoe zijn ze gelezen? Welke rol hebben ze gespeeld in 

de kerk de eeuwen door, in de samenleving, in de cultuur? En wat 

kunnen wij er mee in de 21e eeuw? Ook kerk en kunst kan aan de orde 

komen: wat is er te zien in de kerk en waarom juist dat? 
 

Zo is het een kleine stap naar vakken die meer over de inhoud van het 

geloof gaan, zoals geloofsleer of dogmatiek.  

Ook kerkgeschiedenis hoort erbij: boeiend om te zien hoe mensen in de 

loop der eeuwen vorm hebben gegeven aan hun geloof en wat 

discussiepunten waren. En hoe ze dat in de 21e eeuw doen. Bv. In de 

verschillende vormen van kerk-zijn. Maar ook in de kerkdienst. Welke rol 

spelen rituelen in de kerk en samenleving? 

 

Wat bepaalt je gezicht als kerk naar buiten, zoals betrokkenheid bij 

Vluchtelingenwerk of Voedselbank? In deze tijd spelen ook andere 

maatschappij-betrokken thema’s een grote rol zoals interreligieus 

gesprek, jodendom, islam en gender. 

Daaronder ligt de vraag: hoe werken kerk en geloof door op het doen 

en laten van mensen en hun keuzes ? Ethische vragen horen altijd bij 

geloven. 

 

Open, Belijdend, Verbindend 

De cursus wordt gegeven vanuit de Hervormde Gemeente in 

Nederland en valt onder de vlag van de PKN, maar mensen van 

andere kerken zijn ook welkom. Uitgangspunt van de cursus is de 

belijdenis van de Bijbel als het Woord van God. 

 

TVG is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het 

christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken gegeven 

op zaterdagmorgen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar 

deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar. Het cursusjaar start 

begin september 2018. Een cursusmorgen duurt van 09.00-12.15 uur. 

De cursus wordt kerk breed gevolgd. 
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De volgende vakken worden behandeld:  

Oude Testament, 

Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Pastoraat/Diaconaat, 

Dogmatiek, Ethiek, Catechetiek, Gemeente Opbouw. 

 

Op zaterdag 1 september 2018 start het nieuwe cursusjaar. Enthousiast 

geworden? Volg dan de interkerkelijke TVG cursus. 

Deze wordt gehouden in het kerkelijk centrum Sion in Rijssen.  

sion@hervormdrijssen.nl 

 

Informatie 

Secretariaat Mevr. R. Harbers, tel. 0548-515929.  

riaharbers@gmail.com 

Cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0529-467745,  

k.a.hazeleger@hetnet.nl 

Ook in de Ichtuskerk in Colmschate wordt deze cursus aangeboden. 

Dan is donderdagochtend de cursusochtend. 

Meer informatie: www.pkn.nl/actiefindekerk/leren 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

07 oktober 1. Klokkepraot   2. De Herberg 

14 oktober 1. Alg. Harfsens kerkenwerk 2. Werelddiaconaat 

21 oktober 1. Dorcas   2. Bloemenfonds 

28 oktober 1. Klokkepraot   2. KIA hervormingsdag 

 

Toelichting bij de collecte: 

7 oktober: De Herberg, Pastoraal diaconaal centrum Oosterbeek 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de 

plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 

begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor 

reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie 

en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-

sociale problemen een rol spelen. 

 

mailto:sion@hervormdrijssen.nl
mailto:riaharbers@gmail.com
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14 oktober: Werelddiaconaat 

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes 

tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de 

vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) 

helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door 

visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN 

ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van 

(water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en 

overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het 

verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij 

stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met 

deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende 

project! 

 

21 oktober: Dorcas 

Elders in deze Klokkepraot is vermeld hoe de Dorcasactie dit jaar weer 

georganiseerd wordt. Om een bijdrage te leveren aan de 

transportkosten voor de ingezamelde goederen is de opbrengst van 

deze collecte bestemd. 

 

28 oktober: K.I.A. Hervormingsdag 

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische 

crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen 

moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal 

vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig 

vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen 

in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv 

Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te 

ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF 

werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat 

de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De 

opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120  

vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te 

begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. 

 

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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Giften april - september 

In de periode half april-half september zijn de volgende giften 

ontvangen: 

J.H. Weijenberg € 20,- tvb A. Meijerink  €   5,- D 

A. Brummelman    10,- tb A. Brummelman      5,- B 

G. Greutink       5,- B  D. Mendel     10,- KRM 

W. Vrielink     10,- D W. Vrielink     10,- B 

R. Pelgrum       2,- B  R. Voortman     10,- tvb 

M. Wissink     20,- B  NN        5,- tvb 

J. Weijenberg     20,- tvb H.J. Wilgenhof     10,- tvb 

H.J. Wilgenhof     10,- D  H.J. Wilgenhof     10,- tvb 

H. Marsman     10,- B  H. Marsman     20,- D 

A. Hogenhout     10,- B  R. Elkink     10,- B 

M. Lensink     20,- D A. Brummelman    10,- tvb 

D. Vriezekolk     12,- tvb M. Regelink     10,- D 

S. Uenk      10,- B  H. Marsman       5,- B 

W. Smale     12,- tvb D. Nijenhuis     10,- tvb 

D. Meininger     10,- tvb D. Meininger     10,- tvb 

D. Weijenberg     10,- tvb N. Oolman     10,- tvb 

D. Nijenhuis       5,- KP H.J. Wilgenhof     10,- vb 

G. Greutink     10,- KP R. Dijkerman       5,- tvb 

M. Wissink     10,- D R. Elkink     10,- B 

R. Voortman     10,- KP 

 

Totaal is er voor de verschillende doelen € 401,- bijeengebracht.  

Allen heel hartelijk dank! 

 

Het geldkistje voor de diaconie achterin de kerkzaal is ook geleegd:  

Dit heeft € 28,50 opgebracht. 

Ook is het collecteblikje van De Veldhoek weer leeggemaakt: de 

luisteraars hebben in de afgelopen periode € 301,44 gegeven.  

Hartelijk dank! 
 

De Schakel 

 

Als u dit leest zit de eerste ‘schakelmiddag’ er alweer op, en heeft u 

genoten van de heerlijke hapjes het lekkere weer, de muziek van Gerrie 

en Riek, en van Alie Leunk, o…ja en van de sculpturen van Miny en 

Anneke. De opgemaakte pompoenen niet te vergeten.  
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Daar gaan we 17 oktober samen  mee aan de slag. Miny is dan helaas 

afwezig, maar we hebben in Alie ter Maat een vakkundige vervanging 

op het pompoenen gebied.  Het zware werk doen Alie en ik van te 

voren, dat hoeft dus geen probleem te zijn. Opmaken mag u zelf doen 

en dat is vast heel erg leuk. 

Graag tot ziens op 17 oktober 14.30 uur in Ons Gebouw. 

 

AGENDA 

 

Gebedskring  2 oktober 18.45 uur  Ons Gebouw 

Vrijwilligersavond 8 oktober 19.45 uur Ons Gebouw 

De Schakel  17 oktober 14.30 uur Ons Gebouw 

Ontmoetingsavond 17 oktober 19.45 uur Fam. Elkink 

Ontmoetingsavond 31 oktober 19.45 uur Mevr. Wuestman 

Kerkcafé  11 november 19.45 uur Ons Gebouw 

De Schakel 

 

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 

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 

http://www.harfsen.nl/kerk
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Aanleveren kopij voor woensdag 24 oktober via rikaelkink@hotmail.com  

 
 

 

Jeugd en Jongeren trapt 'm af... 

De start van het nieuwe seizoen vindt plaats op vrijdag 21 september. 

We beginnen deze avond met een barbecue bij Ageeth thuis. 

Ondertussen doen we een Zweeds loopspel. 

Ook de ouders zijn uitgenodigd om mee te doen deze avond. 

Het programma is al bekend, alle leden van de taakgroep Jeugd en 

Jongeren hebben deze ontvangen en de jongeren die afscheid 

hebben genomen van de zondagsschool. 

19 oktober is de eerst volgende avond. Thema is dan verslaving. 

We beginnen in Ons Gebouw om 17.00 uur met koken en om 18.00 uur 

gaan we aan tafel. De groep bestaat op dit moment uit 21 jongeren! 

Ben je van de basisschool af, en lijkt het je leuk om mee te doen? 

Van harte welkom!! 

Groetjes Geke en Ageeth 

 

 

 

mailto:rikaelkink@hotmail.com

