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Jaargang 7, nummer 8, oktober 2019. 

 

 

 

Honderden kilo’s appels en peren zijn er door een groep 

gemeenteleden geplukt. 
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OVERDENKING 

Zien 

 

Nog niet zo lang geleden is Streetview weer in Zutphen langsgeweest, 

zag ik. In Harfsen vast ook, maar daar ik kan minder goed inschatten 

hoe lang dat geleden is. Voor wie even kwijt is waar het over gaat: 

overal over de wereld, door heel Nederland ook, rijden er 

camerawagens (van Google Maps) rond om alle straten te 

fotograferen. Met een enkele zoekactie op internet kun je bekijken hoe 

ieders huis en straat eruitziet. Dat is handig en leuk als je wilt weten hoe 

je vakantiebestemming eruitziet, of als je, zoals ik wel eens doe, even 

wilt rondkijken bij een onbekend adres in het buitengebied van Harfsen 

waar ik nog niet eerder geweest ben; dat scheelt soms een hoop 

zoekwerk, het huis herken ik nu uit de verte. 

 

Ik nam ook een kijkje bij mijn eigen huis. Ik werd meteen minder 

enthousiast.  Het is niet moeilijk om te zien dat er nodig gesnoeid moet 

worden, en dat de wingerd er niet zo best bij staat. Dat is geen ramp, 

maar toestemming aan Google heb ik er niet voor gegeven... 

In tijden van Facebook, algoritmes en wat al niet meer, staat onze 

privacy meer dan ooit onder druk. 

 

'Die mij ziet', noemen wij God (Psalm 139), die mij dieper kent dan ik 

mijzelf ken. Met al mijn gebreken en geheimen, en mijn verlangens. Die 

in mijn binnenste binnenkamer mag zien. Dat vind ik een geweldige 

troost, dat er tenminste één is, de Eeuwige, die mij werkelijk ziet en kent. 

En het helpt me om te weten dat er ook mensen zijn, die mij meer van 

mij zien, dan alleen de buitenkant. 

Maar mag ik ook geheimen hebben, verborgen stukken van mijn leven, 

die niet voor iedereen zichtbaar zijn? In mijn werk zie ik veel mensen. 

Soms van heel dichtbij. Dan laten mensen zien wat hen werkelijk 

beweegt en hoe de binnenkant van hun leven en geloven eruitziet. Ik 

beschouw dat als heilige grond, waar je met eerbied de schoenen van 

je voeten doet, en uiterst behoedzaam de ander nadert. 

Ik ken al aardig wat mensen van gezicht, en ik beschouw het als een 

voorrecht als ik verder mag kijken. 

 

We zijn begonnen met een nieuw seizoen in de kerk. Ik hoop u te zien. 

En ik hoop dat we elkaar willen zien. Liever niet op de Google-manier, 
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rondneuzend met een snelle blik en een makkelijk oordeel. Maar met 

werkelijke interesse wie de ander is, en ook met respect voor wat 

verborgen blijft.  

 

Ik hoop u te zien... 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Vakantie 

Van 20 t/m 27 oktober hoop ik van een week vakantie te genieten. 

Indien nodig kunt u in die week terecht bij ds. Hannie van Boggelen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

06 oktober 19.00 uur Avonddienst, werkgroep bijzondere  

    kerkdiensten 

13 oktober 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

20 oktober 10.00 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen 

27 oktober 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen 

 

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. 

 
 

Zangdienst 6 oktober ’s avonds! – liederen van A tot Z 

In de vorige Klokkepraot hebben we het al even aangestipt, dat de 

zangdienst van 6 oktober mogelijk ’s avonds zou worden gehouden. 

Wel, dat is ook zo. 

6 oktober is er ’s morgens geen dienst, maar gaan we ’s avonds een 

zangdienst houden. Zo geven we ook zanglustigen uit andere 

gemeenten te kans met ons mee te zingen. We beginnen die avond 

om 19.00 uur. 

Het wordt een zangdienst, waarin liederen worden gezongen, die door 

gemeenteleden zijn opgegeven.  
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Veel mooie liederen zijn aangemeld, zodat het een fijne dienst belooft 

te worden. 

Liederen uit ons liedboek, liederen van Johannes de Heer, maar ook 

een enkel ander lied met een mooie tekst. 

Tussendoor zullen enkele teksten gelezen worden, zal er een aantal 

instrumentale nummers te horen zijn, er is een korte overdenking, maar 

de hoofdzaak is het samen zingen. 

Denk niet: ‘maar ik klink nergens naar, ik heb niets te vertellen, ik stel 

niets voor.’ Nee, alles wat adem heeft, u, jij en ik mogen meedoen, om 

zo met elkaar een prachtige symfonie te laten horen. Een prachtige 

symfonie, die aanstekelijk werkt.  

Daar wil je toch deel van uitmaken? 

 

 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Diensten 

De laatste voorbereidingen voor Ziekenzondag, Startzondag, de 

diensten van zondag 6 (avonddienst!) en 13 oktober ... En wat hebben 

we geboft met het weer op Startzondag. Ook fijn dat er zoveel mensen 

op afgekomen waren. Het was een feest! 

Weet u dat u uw liedboek thuis kunt laten?  Het BeamTeam zorgt elke 

week voor een presentatie op het scherm: de hele orde van dienst 
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staat erop en alle liederen die we zingen mèt de noten. We zingen dus 

voortaan met het hoofd omhoog en dat klinkt een stuk beter! Bij 

hoogtijdagen zorgen we nog wel voor een gedrukte liturgie. Overigens: 

dat we in de dienst blijven aankondigen wat er gelezen wordt en welk 

lied we gaan zingen - ook al kunt u dat zien - doen we voor de mensen 

die de dienst via de kerkomroep meemaken. 
 

Voortgang nieuwbouw / verbouw 

We hebben verschillende commissies gevormd en in kaart gebracht, 

zodat de aan te stellen coördinator en kartrekker een overzichtelijk 

aantal aanspreekpunten heeft. Met een dag werken hebben we alvast 

een (klein) bedrag voor dit doel verdiend: met ons vijven hebben we 

twaalf kratten van elk 340 kilo met peren gevuld!    
 

Medewerkers gevraagd 

'Wat leuk dat jullie dit doen!' Dat compliment krijgen we geregeld en 

het is fijn te horen dat wat je doet, gewaardeerd wordt. En toch: om te 

voorkomen dat we  in ons vertrouwde kringetje ronddraaien en omdat 

we meer handen kunnen gebruiken, vragen we mensen met ideeën en 

met energie. U hoeft zich helemaal niet vast te leggen voor vier jaar. 

Het zou fijn zijn als er meer mensen nadenken over hoe de kerk in 

Harfsen een zinvolle plek in het dorp kan blijven innemen. Laat weten 

wat u belangrijk vindt! Denk en doe mee. Dinsdag 26 november 

besteden we een aparte kerkenraadsvergadering aan dit onderwerp. 
 

Winterwerk 

Het inlegvel met activiteiten van de HAGE - gemeenten is af. U treft het 

in dit nummer van Klokkeproat aan. De eerste Harfsense activiteit is het 

Kerkcafé Orgaandonatie op zondagavond 27 oktober. Elders in KP 

vindt u informatie hierover.  
 

Jeugd en jongeren 

Zeer tot onze spijt is de taakgroep Jeugd en jongeren gestopt. Ageeth 

Veeneman en Geke Wilgenhof hebben twaalf jaar lang met veel 

enthousiasme en inzet deze groep geleid, begeleid, gesteund, 

gestimuleerd en liefde gegeven. Dank jullie wel daarvoor. Ook de 

jongeren hebben van het samenzijn genoten en ze zijn blij dat ze van 

deze groep deel hebben uitgemaakt. Ongetwijfeld  blijft de onderlinge 

band bestaan en blijven de warme herinneringen. In de dienst van 15 

september  hebben we Ageeth en Geke als dank een mooi boeket 

bloemen overhandigd. 

Ellen Dupuis 
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Bedankt! 

Hans en Ria Brummelman hebben te kennen gegeven te willen 

stoppen als contactpersoon in hun wijk. Wij danken hen hartelijk voor 

het jarenlang bezorgen van de kerkelijke post. 

Fijn dat Wim en Ageeth Veeneman deze taak over willen nemen. 

 

Beamteam 

Als u regelmatig bij ons in de kerk komt, dan weet u het al. En zo niet, 

dan vertellen we het hier nu.  We zingen niet meer uit onze liedboeken 

maar we gebruiken elke zondag de beamer. Tegen het gordijn hangt 

een groot scherm waar de dienst op te zien is. Alle liederen staan erop, 

welk bijbel gedeelte er gelezen wordt, maar ook waar de collectes 

naar toe gaan. De meeste mensen vinden het fijn om te gebruiken, en 

voor degene die het niet fijn vindt, die mag natuurlijk nog steeds uit het 

liedboek mee zingen. Sinds een paar maanden hebben we een fijn 

team van 5 vrijwilligers (Joris, Clasina, Jaap, Annette en Diana) die, om 

de beurt, de presentatie voor de zondagse eredienst maken. Daarom 

zien ook niet alle presentaties er precies hetzelfde uit. De basis is 

natuurlijk wel hetzelfde maar iedereen heeft zijn eigen manier van 

werken en eigen voorkeuren.    

Heeft u tips of suggesties? Omdat er nog steeds iemand moet zijn die 

op de goede knopjes moet drukken is er tijdens een normale dienst, 

altijd iemand aanwezig van het beamteam. 
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OVERLEDEN 

 

Op 21 augustus is, niet geheel onverwachts, overleden Johannes 

Cornelis (Han) van den Pangaard. 

Hij mocht 77 jaar worden. 

Samen met zijn vrouw woonde Han aan de Bremweg. 

Wij wensen Cor en overige nabestaanden sterkte met dit grote verlies. 
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ACTIVITEITEN 

 

Kerkcafé over Orgaandonatie - zondag 27 oktober, 20.00 uur. 

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe 

donorwet in werking. Deze 

bepaalt dat iedere Nederlander 

van 18 jaar en ouder die zich niet 

geregistreerd heeft voor of tegen 

orgaandonatie, bij zijn overlijden 

'geen bezwaar' heeft tegen 

orgaan- of weefseltransplantatie, 

met als doel om meer donoren 

voor transplantaties te krijgen. 
 

Rondom deze wet zijn er voor veel mensen nog medische en ethische 

vragen. In het Kerkcafé is er gelegenheid om samen met deskundigen 

hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Gastspreker is de heer Roel Schimmel, donatiecoördinator bij Medische 

Spectrum Twente. De avond wordt geleid door ds Hannie van 

Boggelen. 

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop (ongeveer 21.15 / 

21.30 uur) kan het gesprek onderling worden voortgezet onder het 

genot van een drankje. We sluiten om uiterlijk 22.00 uur. 

U bent allemaal van harte welkom.  

 

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven 

Op vrijdag 8 november bij de Spar en op 10 november 2019 in Ons 

Gebouw houden wij onze jaarlijkse Dorcas voedselactie.  Harfsen doet 

weer mee! Landelijk wordt deze actie voor de vierentwintigste keer 

gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen 

hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in 

supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers 

samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in 

Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.  

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel 

van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen 

voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de 

deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig 

door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten 

welke mensen hulp nodig hebben.  
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Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er 

aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de 

deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn 

kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. 

Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak 

aardappelen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende 

wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een 

belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden 

mensen in Nederland om mensen zoals Adrian geven.  

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een 

breder programma van Dorcas. De organisatie helpt juist ook door in 

de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten 

en praktisch kunnen ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet 

en is de ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.  

 

 
 

Heel Nederland geeft 

In Nederland zijn van 3 tot en met 10 november zo’n tienduizend 

vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan 

zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun 

medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen 

voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die 

samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten 

kopen een extra product en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna 

wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het 

pakket met de vrachtwagen op de plaats van bestemming is 

aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het 

vervolgens via een lokale partner bij de juiste mensen brengt. 

In Harfsen op 8 november bij de Spar, waar u een artikel kunt kopen en 

weer inleveren bij één van onze vrijwilligers. Op zondag 10 november 

kunt u alsnog ook één van de artikelen van het voedsellijstje 

meebrengen en in de desbetreffende doos zetten. Alvast onze dank 

voor uw medewerking. 

Voor evt. nadere inlichtingen : Anneke Hogenhout, tel.0573 431986.  
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Neet wieter verteln!!! 

Want dan zijn de kaartjes zo weg!!! Want op vrijdag 20 december komt 

het beroemde Brookduo weer naar Harfsen met hun nieuwe 

voorstelling “ ‘t kaole Testament”. 

Schrijf het op in uw agenda en houd de Klokkepraot, de huis aan 

huisbladen en facebook in de gaten voor meer informatie. Want de 

kaartverkoop begint eind november waarschijnlijk al. 

 

 
 

Kunst Kalender Kerk Harfsen 

De voorbereidingen voor de kunstkalender zijn in volle gang! Al heel 

wat kunstenaars zijn benaderd en hun kunstwerken voor de eerste 

selectie gefotografeerd. Het wordt straks een erg moeilijke klus om  met 

het thema “Vrijheid”, de kunstwerken te kiezen. Er is ontzettend veel 

moois gemaakt in Harfsen! Elke keer is er genoeg om je over te 

verwonderen en/of blij van te worden. 

Wij weten dat er nog veel meer is, dus heeft u iets gemaakt of weet u 

iemand waarvan u zegt: ‘die heeft ook heel mooie dingen gemaakt’, 

en evt. beschikbaar voor een afbeelding op de kalender, laat het ons 

weten. Vertel het aan de leden van de kerkenraad of bel/mail Anneke 

Hogenhout. 0573 431986. 
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TERUGBLIK 

 

Appels en peren 

29 augustus zijn wij, Ellen Dupuis, Nel Oolman,  Elly Kuiper, Max en ik 

wezen peren plukken bij Welsum. Zo ongeveer 8 uur werden wij 

verwacht bij het pontje Welsum-Olst om vervolgens naar de 

boomgaard te rijden. 

Daar aangekomen mochten wij de mouwen opstropen en aan het 

plukken gaan. 

Ter plekke werd ons gelukkig nog verteld hoe wij moesten plukken. 

Peer iets omhoog draaien want het steeltje moest eraan blijven. 

Voorzichtig in de container leggen. En als er een peer viel, laten liggen. 

Het had die nacht flink geregend zodat wij tijdens het plukken nat 

werden. 

(Anneke had ons nog zo gewaarschuwd, doe in de morgen een 

regenjas aan) 

Gelukkig werd het warmer en we waren zo weer droog.  

10 uur koffie drinken, had je thee dan moest je behoorlijk blazen om je  

weer bij de groep aan te kunnen sluiten.  

We plukten met tien mensen steeds verdeeld in twee rijen. Twee kleine 

tractoren met daarachter vijf containers. In één  container kon 500 kg. 

peren. Dus plukken en plukken maar! Gelukkig was er weer een pauze. 

Meegebrachte broodjes gingen er wel in. Koffie en thee werd netjes 

voor ons ingeschonken. 

 

Na de lunch weer naar de boomgaard want de containers waren nog 

niet vol. Er sloten nog een paar mensen meer bij ons aan zodat de 

containers nu wat  sneller voller raakten. 

Lichtelijk vermoeid keek ik uit naar de theepauze.  

Daarna hebben wij uiteindelijk geplukt tot 16.45 uur. 

De balans werd opgemaakt (mijn balans) 3x5 containers x 500 kg. is 

7.500 kg. 

Wat een opbrengst! Wat een dag! Wat een ervaring! 

Vermoeid maar heel leuk! En dit alles voor een goed doel.  

Volgend jaar weer??  

Ja! Maar dan graag in twee dagdelen.  

Pluk de peer maar Pluk ook de dag! 

 

Hartelijk groet, Hennie Makkink 

 



13 
 

De Conference story, 

Ja, ik mocht als enige man met 4 

dames peren plukken. 

De dames wilden appels plukken  

maar dat mocht niet.  

Eva mocht dat ook niet in het Hof 

van Eden. 

Goed dat ik ze op het juiste 

perenpad  bracht. 

Het weer was prima en de peren 

smachten om geplukt te worden. 

We hebben de hele dag geplukt 

en er zat wel 12 m3 in de kratten. 

Na de lunch moest ik met een 80-

jarige man uit Epe plukken. 

De dames moesten zonder mij 

verder want de perenbaas vond 

dat de dames teveel werden 

afgeleid. Ik wens de volgende 

plukploeg dat ze veel appels van 

de bomen halen,  

zullen dan ook wel heren zijn. 

Pluk de dag, peren en appels! 

Max/Wim Makkink 

 

 

Appels en peren plukken voor de nieuwbouw van onze kerk. 

Als we nu eens stellen, voor iedere drie appels of peren hebben we één 

steen. Nou, dan stond er al een heel gebouw, zoveel appels en peren 

hebben we wel geplukt. Wat een hoeveelheid appels zitten er aan de 

bomen. Wat is dat ook mooi om te zien, die volle bomen met al die 

roodgroene appels. 

De oogst was goed, ondanks dat er toch appels verbrand waren door 

de felle zon en een temperatuur van 43 graden tussen de bomen 

tijdens de hittegolf. 

Maandag 16 september is er geplukt door drie Harfsense dames en één 

Harfsenaar. Ik zelf heb ook mee geplukt. 

Iedereen had regenkleding aan, want ondanks dat het nauwelijks 

regende, werden de broekspijpen nat door het blad van de lage 

bomen.  
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Het is best ontspannen werk, heb 

je de slag te pakken, dan pluk je 

gewoon door onder het praten 

met je medeplukker.  

De boer en zijn vrouw boden ons 

nog meer gezelligheid aan tijdens 

de pauzes.  

Onder het genot van een kop 

koffie met koek kon je praten met 

mensen van andere kerken en 

ikzelf heb veel vragen gesteld 

over de appelbomen en het werk 

in de boomgaard. 

Al met al goed om te doen voor 

onze nieuwbouw, leerzaam en 

plezierig bovendien. 

Een aanrader voor volgend jaar.   

Marinus Regelink  
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Appels, appels, appels….. 

Na gedane arbeid is het lekker appeltaart, crisp, roosjes eten!! 

U heeft misschien appels gekocht of appels geplukt voor de kerk en zo 

doende dacht ik, nu we rond de kerk zo bezig zijn met appels, ik heb 

nog  een recept, dat ik van mijn dochter kreeg uit haar Joodse 

kookboek. Speciaal gerecht voor Chanoeka; het Joodse Lichtjes feest, 

met olie i.p.v. boter, omdat de olie het wonder van die feestdag 

symboliseert. 

 

Joodse appeltaart. 

Deeg: 4 eieren, 250 gr. fijne suiker, 2,5 dl. plantaardige olie, 250 gr. 

zelfrijzend bakmeel en een th.l. vanillesuiker. 

Appelvulling: 1 kg liefst wat zure appels (goudreinetten) in plakjes 

gesneden. 4  e.l. suiker, 4th.l. kaneel, geraspte schil en sap van 1 

citroen. 

Verwarm de over voor op 180 graden C.                                                                                                                                                   

Ingevet bakblik van 32,5 x 32,5.                                                                                                                                                                    

Doe de appelschijfjes in een kom en schud ze om met de suiker, de 

kaneel en de citroen.                 

Klop de eieren en de suiker ong. 5 min. tot ze dik en lobbig is.                                                                                                                           

Meng de olie door het deeg en daarna de bloem en de vanillesuiker 

tot het deeg mooi glad is.                                                                                     

Doe de helft van het deeg op de bakplaat, daarna de helft van de 

appelschijfjes, daarna de andere helft van het deeg en de andere helft 

van de appelschijfjes.                                                                                                                                   

Bestrooi met 2 eetl. grove suiker.                                                                                                                                        

Bak de appeltaart in 1¼ tot 1,5 uur goudbruin, de taart moet wat 

veerkrachtig aanvoelen. Evt. afdekken met folie.                                                                                                                                                                                        

Afkoelen op een rooster en serveren op kamertemperatuur. Eet 

smakelijk!      
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Nog een recept met appels : 

Appelcrisp, een dessert. 

Nodig: 60 gr. boter, 100 gr. basterdsuiker, 25 gr. kristal suiker,  40 gr. 

havermout, 60 gr. volkorenmeel, een snufje zout,                                                                                                                                                                                      

4 eetl. Suiker,  1 eetl. Kaneel, 4-6 grote appels,(geen goudreinetten). 

 

Besmeer de bodem van een springvorm of vuurvaste schaaltjes goed 

met boter.                                                                            

Bestrooi ze dan met het mengsel van suiker en kaneel.                                                                                                                         

Schil de appels, verwijder het klokhuis en versnipper ze.                                                                                                                      

Leg de snippers op de bodem en druk ze aan.                                                                                                                                         

Maak van de boter, suiker, meel, havermout etc. een deegje dat een 

beetje kruimelig blijft.                                                         

Verdeel het deeg op de appelsnippers en druk nogmaals aan.                                                                                                             

Bak de taart/dessert ongeveer 40 min. in een voorverwarmde oven op 

200 graden C.                                                                   

Heerlijk met een bolletje (of twee) vanille-ijs!                                                              

 

 

Of….wat dacht u hiervan ik maakte ze met mijn                                                                                              

kleindochter.                                                                                                                                                                 

Schijfjes gesneden uit een halve appel en reepjes                                                               

bladerdeeg bestrooid met kaneel en suiker, opgerold en in een 

muffinvormpje gezet.                                                                    

Ongeveer 25 min. op 175 gr. C bakken en snel een lekker en leuk 

resultaat.      

Wij hebben er van genoten, en we hopen…u ook!       

 

 

Zondag 15 september, de aftrap van het nieuwe seizoen op het 

kerkelijk erf. 

Zoeken: ds. van Prooyen Schuurman weet er alles van omdat ze thuis 

ook regelmatig wat kwijt is, waar ze de aanwezigen op humoristische 

en zeer herkenbare wijze deelgenoot van maakte. 

Maar wat serieuzer: hoe fijn is het dat je je verloren voelt en dan weet 

dat er naar je gezocht wordt en je gevonden wordt, als in het verhaal 

van het verloren schaap.  
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De kinderen van de 

zondagsschool werden eropuit 

gestuurd om het lam te gaan 

zoeken. En ja hoor, gevonden! 

Een echt lammetje brachten 

ze mee. En ook dit lammetje 

was erg blij dat hij/zij 

gevonden was. Het genoot 

duidelijk van de aandacht van 

de kinderen. 

 
 

Het was niet alleen een kerkproeverij, ook na de dienst was er buiten op 

Ons Plein van alles te proeven, een drankje en lekkere hapjes, 

waaronder ook overheerlijke loempia’s! 

De muzikanten van Soli Deo Gloria maakten de gezelligheid compleet 

met mooie muzikale klanken van zowel de fanfare als de malletband. 
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Het begon met koffie voor de dienst 
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UIT DE BUURGEMEENTE 

 

Iconen; meer dan zomaar “mooi”! 

De taakgroep ”Ontmoeting en Inspiratie” heeft een aantal mensen 

bijeen gebracht met een gemeenschappelijke interesse, namelijk.. 

Iconen. Cuny de Leeuw en Dick van Doorn hebben er een aantal 

geschilderd. Coby Poesse heeft zelfs iconen en madonna`s geborduurd 

en Leo Wolf stelt enkele iconen ter beschikking van de hand van zijn 

helaas overleden echtgenote Edith.  

Het geheel wordt samengevoegd tot een expositie in de 

Ontmoetingskerk te Eefde. 

De tentoonstelling is te zien op de zondagen 22 en 29 september, 6 en 

13 oktober. Van 11.30 uur tot 15.00 uur.  

Het woord icoon komt uit het Grieks,  eikon of eikoon en betekent zoiets 

als afbeelding, evenbeeld of nabootsing . Om te beginnen is dit een 

begrip uit het nieuwe testamant in de Bijbel.  Het begrip is nog veel 

bekender geworden door de religieuze afbeeldingen vooral in de 

Griekse-, Russische-, Armeense-, Syrische-en koptische orthodoxe 

kerken. Ook vindt u ze in andere gebouwen en de woningen van de 

gelovigen.  Ze zijn bedoeld voor meer dan religieuze en kunstzinnige 

versiering. Het belang gaat verder dan een onderwijsmethode van 

ongeletterden in vroegere tijden. Het gaat om afbeeldingen c.q. 

nabootsingen van Maria, Jezus, engelen, apostelen en heiligen. Ze zijn 

als het ware een soort “venster op de hemel”. Iemand anders zei het 

nog mooier en raker, “als je een icoon biddend of mediterend wilt 

beschouwen, dat is méér dan kijken naar…! Dan vervagen de grenzen 

tussen tijd en eeuwigheid van het fysieke en geestelijke leven……tussen 

het hier-en-nu en de alomtegenwoordigheid van het goddelijke. 

Dus….kom, kijk, wees welkom om te beschouwen …..sta versteld van 

de diepte in jezelf…. waarnaar elk icoon op zoek is!  

Dick van Doorn. 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Bijbelzondag 

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Het is goed om eenmaal per 

jaar extra te benadrukken hoe bijzonder de Bijbel is! De Bijbel is namelijk 

het meest uitgelezen Boek. In dubbele betekenis. Want nog steeds 

staat de Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter wereld. En 
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daarnaast is de Bijbel ook een uitmuntend, een voortreffelijk Boek om te 

lezen.  

 

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om 

een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een strip- of 

groeibijbel, een kleuter- of kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote 

belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we 

Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In gevangenissen 

bijvoorbeeld, is meer dan de helft van de gedetineerden niet van 

Nederlandse afkomst.  

In de samenleving zijn veel mensen op zoek naar de zin van het leven. 

Een kerk is vaak een stap te ver, maar een Bijbeltje meenemen uit een 

Bible Box in de eigen taal is vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 

1.500 Bible Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevangenissen, 

kerken en in heel veel andere locaties. Per jaar worden er alleen al uit 

deze Boxen 40.000 Bijbeltjes meegenomen!  

Er zijn veel ouderen die de Bijbel van huis uit nog wel kennen, maar in 

hun leven is de Bijbel is ‘buiten beeld geraakt’. Soms 

ook letterlijk, omdat het turen naar de lettertjes te 

vermoeiend is geworden. Daarom heeft de 

Bijbelvereniging dit jaar een Groot Letter Bijbel 

uitgebracht. Inmiddels zijn er al meer dan 800 van 

deze Bijbels besteld. Ook heeft de Bijbelvereniging 

handzame boekjes beschikbaar met thema’s die 

ook ouderen aanspreken: ‘Inzicht’ en ‘Kostbare tijd’.  

De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, probeert de 

Bijbel voor iedereen beschikbaar te stellen. 

Bijbel aanvragen? Ga naar www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen. 

Informatie vragen? Bel naar 085-104 17 14 of mail naar 

info@bijbelvereniging.nl 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

06 oktober: 1. KIA wereldvoedseldag 2. Pastorale zorg 

13 oktober:  1. Harfsens pastoraat  2. Anak Banga foundation 

20 oktober: 1. KIA werelddiaconaat 2. Onderhoudsfonds 

27 oktober: 1. Alg. Harfsens kerkenwerk 2. Dorcas transportkosten 

          voedselpakketten 

http://www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen
mailto:info@bijbelvereniging.nl
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Toelichting bij de collecte: 

 

6 oktober KIA werelddiaconaat: Kookscholen Colombia 

In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool 

annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid 

tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te 

bereiden met producten van boeren uit de omgeving.  

Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool 

geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. 

Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om 

niet in de criminaliteit verzeild te raken! 

 

13 oktober: Anak Banga foundation 

Collecte 

Op 13 oktober gaat de 

opbrengst van de collecte 

naar de Stichting ‘Anak 

Bangsa’. Dit is een Nederlandse 

stichting die in Indonesië op het 

eiland Lombok werkzaam is . 

Judith de Boer zal in de dienst 

een toelichting geven op deze 

stichting. 

Op 15 oktober gaat Judith voor 

3,5 maand naar Indonesië om 

stage te lopen bij deze 

stichting. Ze zal daar onder 

andere Engelse les geven om 

zo kinderen een beter 

(internationaal) 

toekomstperspectief te bieden.  

 

Ook doet ze een onderzoek voor haar studie 

gezondheidswetenschappen. Anak Bangsa zorgt voor goed onderwijs 

omdat dit  de basis is voor het creëren van een goede toekomst. Ook 

helpen ze bij externe projecten bij de kinderen thuis. Zo helpen ze 

bijvoorbeeld met het repareren van een dak of het vergoeden van 

medische kosten. Daarnaast bieden ze naschoolse opvang om te 

voorkomen dat kinderen op straat belanden en vroegtijdig de school 

verlaten. De stichting wil zo de cirkel van armoede doorbreken.  
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De opbrengst van de collecte zal gaan naar  

 Het financieren van een leuk project tijdens de naschoolse 

opvang 

 Het financieren van middelen die nodig zijn tijdens school, zoals 

bijvoorbeeld schriften en pennen 

 Het financieren van schoolboeken. Deze kosten 5 euro per stuk 

 

 

 
 

20 oktober: Wereldarmoededag K.i.a. Geldzorgen, een taak voor de 

kerk? 

Vandaag is het Wereldarmoededag. Ook in Nederland leven maar 

liefst 1,1 miljoen mensen in Nederland in armoede. Cijfers waar je van 

schrikt. Velen van hen hebben gewoon een baan, zijn kinderen van en 

gaan naar de voedselbank. 

Gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders hebben schulden. Ook anno 2018 

zetten vele Nederlandse kerken zich in voor mensen in armoede. Maar 

liefst 1.278.300 uur aan vrijwillige inzet. 

Kerken en diaconieën doen belangrijk werk voor mensen die in 

armoede leven. Zo werden er afgelopen jaar meer dan 1547 

vakantietassen uitgedeeld aan kinderen in armoede. En zijn er maar 

liefst 1800 schuldhulpmaatjes. 
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Hoe helpt Kerk in Actie? 

Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke gemeenten in de aanpak van 

armoede. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een kerkelijk noodfonds of 

met de start van SchuldHulpMaatje. Dit doen we nog meer: 

 

1. Netwerk ‘Kerk, kinderen en armoede’ 

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit 

betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met 

zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren 

vaak pesterijen, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege 

angst uit huis gezet te worden. Kerk in Actie bouwt aan een netwerk 

rond dit thema. We organiseren regelmatig bijeenkomsten waar 

diaconieën ervaringen kunnen delen en tips uitwisselen.   

 

2. Kerkelijke noodfondsen 

Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse 

Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij 

een kerkelijk noodfonds. Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig 

tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door 

omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds kan snel 

handelen, waardoor ergere problemen vaak voorkomen kunnen 

worden. Kerk in Actie adviseert bij het starten van een noodfonds.  
 
3. SchuldHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. 

Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde 

vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat 

aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol 

oplossen met dergelijke steun. SchuldHulpMaatje kan ook in uw 

woonplaats starten wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken. 

Het landelijke projectbureau voorziet van advies, ondersteuning en 

training.  

 

4. Armoedeonderzoek 

Kerk in Actie is mede-initiatiefnemer van het tweejaarlijkse 

Armoedeonderzoek, waarin protestantse diaconieën, rooms-katholieke 

parochies, parochiale instellingen en een aantal kleine kerken 

participeren. De onderzoeken laten zien dat de kerken lokaal zeer 

betrokken zijn bij financiële hulpverlening. 
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5. Belangenbehartiging 

Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de 

signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook 

deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal 

beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een 

netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-

netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de 

orde stellen. 

 

6. Steun projecten en activiteiten 

Via giften en collectes voor het Binnenlands Diaconaat bestrijdt Kerk in 

Actie armoede in Nederland. Kerk in Actie steunt onder andere 

inloophuizen en werk in de grote steden voor verslaafden, daklozen en 

achterstandswijken. 

 

7. Onderzoek sociale supermarkten 

Kerk in Actie en Stichting Oikos hebben een verkennend onderzoek 

gedaan naar enkele sociale supermarkten in Nederland. Hieruit blijkt 

dat zowel voedselbanken als sociale supermarkten het van groot 

belang vinden om het aanbieden van voedsel te combineren met een 

begeleidingstraject gericht op het versterken van zelfredzaamheid van 

de klant. 

 

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 

 

De Schakel (en gasten van de Veldhoek) gingen gezellig samen uit. 

Broer altijd Boer in Holten met zijn museum boerderij en ‘filmzaal’, was 

het doel.                                                                           

Veel herkenbaars natuurlijk, maar ook wel gereedschappen waarvan je 

dacht….waar zijn die nou voor? Mooie wagens en prachtig 

tentoongesteld. Broer had zijn vrienden uitgenodigd, zodat ieder die 

vragen had, een luisterend oor vond. Lekker koffie en krentenwegge. 
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Zelfs de koekoek, de zwaluw en andere vogels waren te horen. De 

gidsen spraken hun eigen sappige dialect. Perfect geregeld! 

Voor de eerste bijeenkomst van het jaar heeft de Schakel getrakteerd!   
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We hopen jullie allemaal weer te zien op 15 oktober ’s middags om 

12.00 uur in Ons Gebouw voor de Herfst lunch 

De leiding van de Schakel en de Veldhoek gaan hun best doen voor 

een lekkere lunch te zorgen die in het teken van de herfst staat! 

WELKOM! 
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AGENDA 

 

2 oktober Appelverkoop en ophalen van de bestelde appels bij de 

Spar. 

8 oktober Gebedskring 19.00 -19.15 uur. 

15 oktober Herfstlunch in Ons Gebouw 12.00 uur tot 14.00 uur 

8 november  Dorcas voedselacties bij de Spar. 

10 november  Dankdag en Dorcas Voedselacties in Ons Gebouw, 10.00 

uur 
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ADRESSEN 

 

Predikant in hulpdienst:  ds. Hannie van Boggelen, 

predikanthannie@harfsen.nl, 

telefonisch bereikbaar: 

maandag/dinsdag en woensdag tussen 

9.00 en 9.30 uur op nummer 0570-510717 

of mob. 06 250 44 095 

 

Predikant:    Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

    Hobbemakade 47, 7204 BL  Zutphen 

    predikantlidy@harfsen.nl  

    0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch ben ik het beste te bereiken 's 

morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de middag/begin 

van de avond 

 

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Koster:  Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en 

  Fam. Enderink, tel. 0573 431916 

Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588 

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

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen 

Aanleveren kopij voor woensdag 23 oktober via rikaelkink@hotmail.com  
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