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Gemeenteavond 7 november 2018  

Kennismaking voorgedragen predikant 

 

 

Beste gemeenteleden 

 

We nodigen u van harte uit voor een belangrijke 

gemeenteavond op woensdag 7 november a.s., om 

20.00 uur in de kerkzaal van Ons Gebouw. 

 

Graag willen we op deze avond de door de 

beroepingscommissie voorgedragen predikant voor 

onze Harfsense gemeente aan u voorstellen. 

 

Er is dan van beide kanten gelegenheid met elkaar 

kennis te maken. 

We hopen dat die kennismaking zo goed bevalt, dat we 

aan het eind van de avond de beslissing kunnen nemen 

om op deze predikant een beroep uit te brengen. 

 

Wij zijn erg dankbaar dat er weer zicht is op een eigen 

gemeentepredikant. 

Laat door uw/jouw komst op de gemeenteavond zien, 

dat we een gastvrije gemeente zijn, die hem/haar graag 

wil verwelkomen.  

We rekenen op jullie komst!! 
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OVERWEGING 

 

 
 

‘Waarom staan die stenen daar 

zomaar in het land, 

twaalf stenen bij elkaar  

aan de waterkant? 

 

Is het soms een spelletje? 

Nee, ‘t is een verhaal. 

Luister ik vertel het je, 

allemaal.’ 

 

GEDENKEN 

 

Hanna Lam schreef dit (kinder)lied bij het verhaal van Jozua, die twaalf 

stenen liet neerzetten, toen het volk Israël de Jordaan was 

overgetrokken.  

Waartoe dienden die stenen? Niet om droogvoets de rivier over te 

kunnen steken. Ze waren immers al in het land van belofte. Die stenen 

werden tot gedenkstenen: ‘Wanneer jullie kinderen later zullen vragen 

wat deze stenen betekenen, dan moeten jullie hun het volgende 

vertellen: “Israël is de Jordaan overgetrokken en wel over de droge 

bedding. Want de Heer, jullie God , heeft de Jordaan voor jullie 

drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken’ (Jozua 4,21). 

Gewone keien, geslepen door Jordaanwater, worden tekenen van 

Hem die met ons meegaat. Maar wie weet dat? Gedenken wordt tot 

vergeten, als de woorden niet meer gesproken worden. Maar zonder 

die stenen worden de vragen op den duur niet meer gesteld. Dode 

stenen worden gedenkstenen als er vragen worden gesteld en het 

verhaal wordt verteld.  

 

Ook vandaag de dag plaatsen mensen steeds vaker eigen 

gedenktekens op plekken waar ze een geliefde hebben verloren of op 

plekken die hen doet denken aan een dierbaar persoon: 
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gedenktekens langs de weg, bijzondere tegels in het trottoir, een foto 

op een speciale plek in huis, een kaars… 

Gedenktekens voor een geliefde, van wie je onverwacht of verwacht 

in het leven afscheid hebt moeten nemen. Een mens met wie je hebt 

geleefd, gelachen, gehuild en gestreden. Dat is pijnlijk en verdrietig. Het 

is dan belangrijk om afscheid te kunnen nemen en letterlijk of figuurlijk 

een plek te hebben om diegene te gedenken. Gedenken is van grote 

waarde. 

 

Gedenken is een belangrijk bijbels begrip. Het is meer dan herinneren of 

herdenken. Het is niet een terugblikken of vasthouden aan het oude. 

Gedenken is vanuit het heden kijken naar het verleden maar met het 

oog op de toekomst! Gedenken is dat je beseft dat God je draagt in al 

je leegheid en gemis en met je meegaat de toekomst tegemoet. 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – op 25 november -  steken 

we aan het licht van de paaskaars een gedenkkaars aan en noemen 

we de namen van hen die het afgelopen jaar uit ons midden 

overleden zijn.  

Het licht  van de paaskaars is het symbool van het licht van Christus, 

over de grens van de dood heen. Dat tijd niet alle wonden heelt, 

weten we vaak uit ervaring maar al te goed. Maar in het gedenken 

mogen we weten dat onze dierbare bij God geborgen is, voor altijd 

gekend …  én dat God met ons meegaat de toekomst in. 

 

‘Gedenkstenen, een kaars, een foto, waarom staan ze daar?  Luister ik 

vertel het je … allemaal!’  

 

ds. Hannie van Boggelen 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

04 november  10.00 uur  Bijzondere dienst, Dankdag 

11 november 10.00 uur Ds. J. Muntendam, Epse 

18 november 10.00 uur Dhr. J. Leijenhorst, Barchem 

25 november 10.00 uur Ds. H. van Boggelen, gedachteniszondag 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 
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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. 

 
 

Dankdag voor gewas en arbeid 

De dienst op zondag 4 november staat in het teken van de dankdag.  

Samen met ds. Hannie van Boggelen heeft de Werkgroep Bijzondere 

Diensten deze dienst voorbereid. 

‘Delen’ is een woord dat bij dankdag goed past.  

Wij kunnen vaak nog delen van onze overvloed, we vragen dan ook of 

u levensmiddelen wilt meebrengen naar de kerk voor de Dorcas-actie, 

die vrijdag 9 november weer gehouden wordt. U leest meer over de 

actie elders in deze Klokkeproat. 

Graag nodigen we u uit naar de dankdagdienst te komen. 

U bent van harte welkom! 

 

Gedachteniszondag – 25 november 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen 

die overleden zijn in het afgelopen jaar. 

We staan stil bij wie ze voor ons waren, we noemen hun namen in het 

midden van de gemeente en steken een kaars aan. 
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De familieleden van de overledenen zijn voor deze dienst in het 

bijzonder uitgenodigd.  

De cantorij o.l.v. Jan Los zal medewerking verlenen aan deze dienst. 

Na de dienst is er gelegenheid om als nabestaanden en 

gemeenteleden elkaar te ontmoeten bij het koffiedrinken. 

 

UIT DE KERKENRAAD  

 

Een nieuwe predikant? 

De beroepingscommissie is voortvarend aan de slag gegaan: in de 

vergadering van 10 oktober zijn we unaniem akkoord gegaan met de 

eveneens unanieme voordracht van de beroepingscommissie. De 

week erop hebben we als kerkenraad met de voorgedragen predikant 

kennis gemaakt en op 29 oktober hebben we deze kennismaking 

voortgezet. We nodigen u uit dat ook te doen en wel op woensdag 7 

november. We hopen dat u in groten getale komt. Niet alleen 

kerkleden zijn welkom: de uitnodiging betreft alle Harfsenaren. Na 

afloop van dit gemeenteberaad trekt de kerkenraad zich terug om te 

besluiten of er een beroep zal worden uitgebracht op de 

voorgedragen predikant. Wij allemaal en in het bijzonder dominee 

Hannie van Boggelen, verheugen ons op de samenwerking. 

 

Verbouwing Ons Gebouw       

Eind september hebben we een gesprek gehad met uitvaartverzorger 

Ruiterkamp en de begrafenisvereniging. Als vervolg daarop hebben we 

contact gezocht met Kulturhus 't Kruispunt in Laren, waar uitgebreid de 

tijd voor ons werd genomen. Op ons lijstje van te bezoeken 

uitvaartcentra staan nog Vorden en De Omarming in Zutphen. We 

hopen deze maand zoveel mogelijk andere gebruikers van Ons 

Gebouw te spreken om tot een plan van eisen te komen.  

 

Vrijwilligersavond 

Nee, geen 'schare die niemand kan tellen' had zich naar Ons Gebouw 

begeven. Toch: zo'n veertig vrijwilligers hebben genoten van een 

boeiende en vrolijke avond 8 oktober jongstleden. De heer Garverink 

(midwinterhoornbouwer- en blazer) liet zien hoe een midwinterhoorn 

wordt gemaakt (Herman de Groot en Bennie Brummelman lukte het 

goed er geluid uit te krijgen!) De heer Trijsburg vertelde aan de hand 

van afbeeldingen over de geschiedenis van het hoornblazen en de 
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betekenis ervan in verschillende culturen. Na de pauze ging met VIOS 

bijna het dak eraf! 

 

Collectebonnen        

Deze zijn verkrijgbaar bij Tonny Wichers. Geef haar een seintje ... en ze 

bezorgt ze bij u thuis! 

 

Beeldscherm in de Veldhoek                                                                                                                              

Het zou fijn zijn als de dienst op zondag daar niet alleen te horen is, 

maar ook te zien. In verband met de nieuwe privacywetgeving vragen 

we aan gastpredikanten hoe zij hier tegenover staan. Ook is het 

kostenplaatje nog niet compleet. Wordt vervolgd. 

 

HAGE - overleg        

Dinsdag 16 oktober zaten we als vertegenwoordigers van de kerken in 

Almen, Gorssel - Epse, Eefde en Harfsen weer bij elkaar. Het halfjaarlijkse 

overleg vond deze keer plaats in Harfsen. Het is altijd fijn om elkaars 

ervaringen te horen, ervan te leren en te bespreken wat je van elkaar 

kunt 'gebruiken' en wat je samen kunt doen. Dominee Hannie van 

Boggelen opende de avond met de ervaringen die zij heeft opgedaan 

bij de Dorpskerkendag. Daarin stond het onderzoek van Jacobine 

Gelderloos centraal (Publicatie: Sporen van God in het dorp). Ook in de 

kerkenraadsvergadering hebben we hierover met elkaar gesproken. 

Het boek sluit aan bij wat Alwin Kaashoek als conclusie van zijn in 

Harfsen gehouden onderzoek heeft geformuleerd: de kerk is er voor 

vragen rondom het leven. In de andere HAGE - gemeenten wordt dit 

beeld ook herkend. En zo zijn we allemaal bezig naar buiten te treden, 

geen intern gericht groepje gelovigen te zijn, maar een gemeenschap 

in, met, van en voor het dorp, waarin mensen omzien naar elkaar. De 

gemeenten Gorssel - Epse en Eefde groeien naar elkaar toe: er is niet 

een van boven opgelegd doel gesteld met een tijdpad - het gaat om 

een ontwikkeling van onderop, een proces waarin ontmoeting en 

gesprek centraal staan. U hebt hierover ook in De Stentor en in De Gids 

kunnen lezen.  

In de dienst van 14 oktober, waarin Marinus Regelink en Roel Voskamp 

afscheid hebben genomen als ambtsdrager en Bertus Schoneveld 

officieel als kerkrentmeester is aangesteld, riep Marinus de kerk op veel 

meer haar stem te laten horen in onze samenleving, met elkaar in 

gesprek te gaan over wat ons bezighoudt: klimaatverandering, 

euthanasie, ontwikkelingen in opleidingen en arbeidsmarkt ... Waar 
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ontmoeten wij elkaar en hebben we het hierover? In ieder geval op 

zondag 11 november in het Kerkcafé: 20.00 uur in Ons Gebouw, een 

avond over het levenseinde. Deze avond wordt voorbereid door 

dominee Hannie van Boggelen, uitvaartonderneming Ruiterkamp en 

de begrafenisvereniging. Ieder die hiervoor belangstelling heeft, is van 

harte welkom. 

 

De ontmoetingsavond van wijk 2 en 3 ten huize van Rika en Henk Elkink 

was een werkelijke ontmoeting. Wat is een goed gesprek? Voer je wel 

eens een geloofsgesprek? Wat maakt dat je een dergelijk gesprek 

zelden voert? De avond voor wijk 1 en 4 is inmiddels ook geweest als u 

dit leest (woensdag 31 oktober). We ervaren dat de onderlinge 

verbondenheid met elkaar door zo met elkaar in gesprek te zijn, groeit. 

Doe de volgende keer mee! 

   

Ellen Dupuis   

 

 
 

ACTIVITEITEN 

 

Mirrewinter – the movie  

Als u dit leest, is de film misschien al geweest. 

Maar misschien ook is het nog nét op tijd om naar Ons Gebouw te 

komen voor deze film, 

gebaseerd op het boek Mirrewinter op het Platteland van Gert-Jan 

Oplaat. 

U weet wel, van het Brookduo, dat de voorstelling over dit boek ook in 

Harfsen heeft opgevoerd. 

Vrijdagavond 2 november vertonen we de film in de Kerkzaal, vanaf 

20.00 uur.  

Misschien kunt u nog een kaartje bemachtigen. 
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We hopen op een mooie voorstelling. 

Gebedsking 

Gebedskring op dinsdag 6 november 2018. 

Gezond bidden met de schijf van vijf voor een gezond gebedsleven. 

1. Stil bidden. (maak je stil van binnen) 

2. Aanbidden (je realiseren hoe groot God is) 

3. Verootmoedigen( stil staan bij de gebrokenheid van deze 

wereld) 

4. Danken (voor alles waar je maar dankbaar voor kunt zijn) 

5. Vragen. (voor anderen en/of voor jezelf) 

Voel je welkom om mee te doen. 18.45 tot ongeveer 19.05 uur. 

 

Ook dit jaar weer DORCAS VOEDSELAKTIE, HELPT U MEE?   

Zondag 4 november in de Dankdag dienst die in het teken staat van 

Delen, Maar ook op 9 november bij de SPAR in Harfsen. 

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

voor de allerarmste in Oost  Europa. 

Doe mee: koop  één of meerdere  producten van het lijstje. 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!  

 

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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Kerkcafé, zondagavond 11 november: 

HET AFSCHEID, en dan…? 

In ieders leven komt een moment dat je 

geconfronteerd wordt met het afscheid 

nemen van een mens die je lief is. Of 

tenslotte van je eigen leven. 

Het  kost ons vaak veel moeite om tijdens 

ons leven hierover na te denken, maar het 

kan ook rust geven en onze 

nabestaanden helpen bij het verzorgen 

van het afscheid. 

 

Wat zijn de stappen en de mogelijkheden bij het overlijden van een 

dierbaar persoon? Wat zijn onze gedachten en wensen hierbij? Welke 

rol spelen de uitvaartverzorger of de predikant daarbij? 

En kunnen en willen we dat ook vastleggen in een ‘laatje voor later’? 

De kerkenraad heeft besloten om de zijzalen van Ons Gebouw te 

verbouwen tot een eigentijds uitvaartcentrum ten dienste van het 

gehele dorp. 

De avond wordt ingeleid door Henriët Klein Geltink en/of Anton 

Ruiterkamp van Uitvaartverzorging Ruiterkamp, bestuursleden van de 

Coöp. Uitvaartverenging Harfsen U.A. en iemand van de kerkenraad. 

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en wensen 

kenbaar te maken. 

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, de avond begint om 20.00 

uur. Na afloop (ca. 21.15/21.30 uur) kan het gesprek onderling worden 

voortgezet met een drankje. 

Tot slot: 

Het Kerkcafé is een open huis voor iedereen met gesprekken op het 

snijvlak van geloof en samenleving, maar ook gezelligheid. 

Iedereen is van harte welkom! 

  

Contactpersoon: ds. Hannie van 

Boggelen, hevanboggelen@gmail.com 

 

 

mailto:hevanboggelen@gmail.com
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KLEDINGACTIE OOST EUROPA 

Ook dit najaar wordt er in Harfsen kleding ingezameld voor transport 

naar Oost-Europa. 

U kunt goede en schone kleding en andere artikelen inleveren in Ons 

Gebouw op (waarschijnlijk) 23 november tussen 19.00 uur en 20.00 uur 

en op 24 november tussen 10.30 en 11.30 uur. 

Meer informatie over deze actie leest u binnenkort in weekblad 

'De Gids'. 

 

TERUGBLIK 

 

Dank je wel! -  Welkom! 

Afscheid nemen en welkom heten: het gebeurde allebei in de 

kerkdienst op zondag 14 oktober in Harfsen. 

 

 
Afscheid van 2 ambtsdragers, t.w. Roel Voskamp en Marinus Regelink. 

Na zich vele jaren te hebben ingezet voor onze Protestantse gemeente, 

zijn zij nu teruggetreden. Met heel veel passie hebben ze hun taak als 

ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling vervuld.  

Maar de kerk laat hen niet los en zij laten de kerk niet los, hetgeen ook 

bleek uit de woorden die Marinus na het afscheid tot ons richtte. Hij wil 

de komende tijd enkele uren per week besteden aan de rol van de 

kerk in de samenleving. 

Het werd een inspirerende dienst, waarin ds. Hannie van Boggelen het 

afscheid leidde en waarin de voorzitter van de kerkenraad, Ellen Dupuis 

Marinus en Roel toesprak met humor en met warmte en waardering. 
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Die waardering is er zeker ook voor Bertus Schoneveld, die al vanaf 

januari 2018 de taak als kerkrentmeester op zich heeft genomen. Dit 

werd nu officieel in de dienst bevestigd. Fijn, dat we toch steeds weer 

mensen vinden, die een taak op zich willen nemen. Bent u / ben jij de 

volgende? We zijn nog op zoek naar een ouderling en een ouderling-

kerkrentmeester. 

We zouden er blij mee zijn! 

 

 
De kinderen van de zondagsschool kwamen een presentje brengen. 
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UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Reis naar Armenië en Georgië 

 

Vertrek 6 mei 2019 

Retour 15 mei 2019 

Kosten ongeveer € 1750,- (afhankelijk van het aantal deelnemers) 

 

Dit is geen alledaagse reis, maar een bijzondere bestemming. Wellicht 

klinken de namen van de landen u bekend, van de vluchtelingen uit 

Armenië, of het LAFA project (Loarne for Armenia) of u kent Georgië 

van “Wie is de mol”. 

 

 
In het Noravank Klooster, Armenie 

 

Armenië en Georgië zijn boeiend als bestemming voor een kerkelijke 

reis omdat in deze streek het Christendom als eerste staatsgodsdienst 

werd. Daarnaast is de kerkelijke traditie zo anders en zo bijzonder dat 

het de moeite waard is om er iets van te zien en mee te maken. 

Maar er is veel meer. De natuur is mooi, de gastvrijheid is 

spreekwoordelijk, we zien de berg Ararat waarop de ark van Noach 
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ooit strandde. Hier en daar sta je zomaar midden in de geschiedenis 

van de Sovjet Unie en op een ander moment ben je onder de indruk 

van het lijden wat in deze landen gebeurd is. En kerk of een klooster is 

volkomen anders dan dat wij dat gewend zijn. En natuurlijk kijken we 

even in het kindertehuis waar de Lafa meiden gewerkt hebben. 

Francis en ik hebben in juni 2018 de weg verkend en we vinden het 

beide de moeite waard om deze reis te organiseren. We hebben 

interessante en ontspannende elementen in het programma waarover 

we u heel graag meer vertellen en ook laten zien op donderdagavond 

8 november om 20.00 uur in het Kulturhus in Laren. 

Ds. Jaap Jonk (foto bijvoegen) 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus.  

Niet verrassend. Wel jammer! 

 

 
 

De Protestantse Kerk is niet verrast door de uitkomst van het CBS-

onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders 

niet religieus is. ‘Religieus’ betekent in het onderzoek: betrokkenheid bij 

een kerkgenootschap of godsdienstige organisatie. Ook de ledentallen 

van de Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet verrassend, wel jammer! 

Tegelijk zijn er veel mensen die zich wel gelovig noemen, maar die niet 

aangesloten zijn bij een georganiseerde religie. Er is een verschil tussen 

geloven in God (of iets) en lidmaatschap van een kerkgenootschap. Zo 

is er wel veel interesse voor spiritualiteit. Retraites in kloosters lopen snel 



15 
 

vol. Bladen als Happinez en Flow laten zien dat mensen open staan 

voor spiritualiteit en religieuze waarden. 

 

Kerk 2025: lichte structuur en uitnodigende cultuur 

Van deze verandering in religieuze behoefte is de Protestantse Kerk zich 

al jarenlang bewust. Als reactie hierop is de Protestantse Kerk de 

beweging 'Kerk 2025' gestart. Een beweging die de structuur en cultuur 

van de Protestantse Kerk toekomstbestendig maakt: een lichtere 

organisatiestructuur met een uitnodigende cultuur. 

Veel plaatselijke gemeenten oefenen zich dan ook in gastvrijheid en 

zoeken meer dan ooit tevoren het contact met hun directe omgeving. 

Deze contacten variëren van hulp aan vluchtelingen, betrokkenheid bij 

voedselbanken, initiatieven tegen eenzaamheid, het organiseren van 

activiteiten van de buurt. Teveel om op te noemen. 

De tientallen pioniersplekken van de Protestantse Kerk hebben in de 

afgelopen jaren al 10.000 nieuwe mensen bereikt, mensen die 

geïnteresseerd zijn in geloof en spiritualiteit, maar niet in kerk of 

kerklidmaatschap. 

En de zojuist gestarte dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 

zet zich in voor het behoud van dorpskerken vanuit de gedachte dat 

'met geloof geen kerk te klein is'. 

Vanuit dat geloof in God wil de Protestantse Kerk voor iedereen 

vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en blijven. 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

04 november: 1. Bloemschikkingen  2. Kerk in Actie Zending 

11 november: 1. Kerk in Actie Binnenl. diac. 2. Harfsens Pastoraat 

18 november 1. Alg. Harfsens kerkenwerk 2.Rode kruis noodhulp 

25 november 1. I.S.B.N.   2. Onderhoudsfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

4 november: Kerk in Actie Zending: meer kansen voor de inheemse 

bevolking in Brazilië 

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen 

over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, 

partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van 

gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en 

https://www.protestantsekerk.nl/kerk2025
https://www.kro-ncrv.nl/methartenziel
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanwas-door-pionieren
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/met-geloof-is-geen-kerk-te-klein
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publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van 

elkaars cultuur en levensvisie.  

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden 

naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en 

draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen 

bevolkingsgroepen. 

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie 

zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werkvan Nienke in 

Brazilië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 

ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 

Zomerzending. 

 

11 november: Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 

Perspectief voor (ex)gedetineerden 

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 

opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. 

Exodus, partner van Kerk in ACtie, ondersteunt hen bij het werken aan 

een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in 

een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak 

met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met 

meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, 

ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun 

familieleden. 

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

Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee? 

 

18 november:Noodhulp bij oorlog en conflicten 

Stel je toch eens voor dat je je huis moet verlaten doordat de bommen 

in je straat vallen en je je kinderen geen veiligheid meer kunt bieden. 

Elke 2 seconden is dit voor iemand ter wereld de realiteit. Het zijn 

mensen als jij en ik, gewone burgers die slachtoffer zijn van strijd of 

onderdrukking in hun land. Sommigen van hen moeten in een andere 

regio of land op zoek naar veiligheid. Het overgrote deel blijft 

noodgedwongen achter en probeert te overleven in kapotgeschoten 

huizen, met een constante dreiging van geweld, gebrek aan 

gezondheidszorg en geen geld voor eten of drinken. 

 

25 november: Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden 

Deze stichting in de voormalige gemeente Gorssel biedt financiële 

steun in situaties van inwoners die bij de officiële instanties geen gehoor 
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vinden. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze stichting, 

ook in onze eigen gemeente. Uw financiële bijdrage is meer dan 

welkom! 

 

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 

 

Op woensdag 21 november komt de Schakel weer bij elkaar. Na onze 

actieve middagen staat er nu weer een wat rustiger middag gepland. 

We hebben Mevrouw Vera Langendijk van Welzijn Lochem 

uitgenodigd. Ze is senioren begeleidster voor de gemeente Lochem.  

Een plezierige dame die ons vast alle inns en outs kan vertellen over ons 

welzijn.  

21 november, 14.30 uur tot 16.30 uur in Ons Gebouw..tot dan. 

Miny, Arjan en Anneke. 

 

KRIS KRAS door het HARFSEN van Toen en Nu 

Naar aanleiding van de geslaagde presentatie van het ‘Drieluik 

Harfsen’ in het Tramstation van de Historische vereniging De Elf Marken 

in Gorssel, is besloten een soortgelijke informatiemiddag te houden in 

de Veldhoek in Harfsen. 

 

Arjan Meijerink zal een en ander vertellen over de Harfsense Kapel, Ons 

Gebouw, de wegen, bomen en gebouwen. Er zullen vrij veel plaatjes 

worden getoond die nog niet zo vaak belicht zijn. Ook bovenstaande 

pentekening mag uniek worden genoemd. Verder gaan we kris kras 

door Oud en Nieuw Harfsen.Ook willen we een film vertonen van het 

verenigingsleven in Harfsen omstreeks 1984. 

De bijeenkomst zal gehouden worden op vrijdagmiddag 16 november 

in De Veldhoek, Gentiaan 1 te Harfsen en duurt van 14.30 uur-16.30 uur. 

De kosten zijn 2,50 euro. 
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AGENDA 

 

02 november Filmavond Mirrewinter  20.00 uur Ons Gebouw 

06 november Gebedskring   18.45 uur Ons Gebouw 

07 november Gemeenteavond  19.45 uur Ons Gebouw 

08 november infoavond Armeniëreis 20.00 uur Kulturhus Laren 

09 november Dorcasactie    hele dag Spar Harfsen 

11 november Kerkcafé levenseinde  19.45 uur Ons Gebouw 

16 november Kriskras door Harfsen  14.30 uur De Veldhoek 

21 november De Schakel   14.30 uur Ons Gebouw 

23 november Kledingactie Oost Europa 19.00 - 20.00 u Ons Gebouw 

24 november Kledingactie Oost Europa 10.30 - 11.30 u Ons Gebouw 
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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 

  nieuw: NL73RABO 03737 11 514 (dit nummer is 

  in plaats van het nummer bij de FVLB)  

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

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

Aanleveren kopij voor woensdag  21 november via 

rikaelkink@hotmail.com  

 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Met de zondagsschool op bezoek in oud Harfsen 

 

Het is 1860.....Het is warm in de volle zon en in het open veld. 

 

De kapel wordt geschetst, in opdracht van het kerkbestuur. Pas daarna 

mag het worden afgebroken hebben ze besloten! 

Nog datzelfde jaar wordt de kapel, die nauwelijks wordt gebruikt, 

gesloopt. 

Slechts 1 keer per jaar vond er een kerkdienst plaats, op de laatste 

zondag van september. 

De predikant uit het nabijgelegen Almen opende daarmee de 

Harfsense kermis. 

Hij verdiende daar 1 rijksdaalder mee. 

 

Het is 2018.... Het is warm in de volle zon en in het open veld. 

 

 

 

 

Het is de laatste zondag van 

september, geen kerkdienst in de 

kapel, maar een mooi verhaal 

verteld door Dick en Hanneke 

Heijink in hun keuken op boerderij 

't Wunderink. 

We bekijken een houten balk in 

de schouw. Deze balk komt uit de 

oude kapel. 
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We lopen met de kinderen van de zondagsschool en Dick en Hanneke 

naar de plek waar ooit de kapel heeft gestaan. Dick vertelt over oud 

Harfsen, over de kapel en de Harfsense kermis. 

( Een kermis met 2 kramen.  "Mien bek is net Harfsche karmse" zei een 

oude boer, die haast geen tanden meer had..... aldus meester Heuvel). 

 

 
De kinderen luisterden aandachtig en stelden allerlei vragen. 

Tot slot mochten ze een paar mooie pompoenen uitzoeken en was ons 

uurtje  alweer voorbij. 

Dank je wel Dick en Hanneke voor deze gezellige en leerzame 

ochtend.    

 

Jeugd en Jongeren 19-10-2018 

 

We begonnen met een heerlijke tomatensoep, gekookt door Renate 

en Gea met hulp van Eva en Marit. 

We zijn blij dat we een aantal ouders bereid hebben gevonden om 

voor ons te koken. 

 

Het thema was: Verslaving. 

 

Na het eten luisterden we naar het verhaal van Zacheüs de Tollenaar. 

Zacheüs was niet eerlijk, hij vroeg teveel geld, hij wilde meer en 

meer.....Toen Jezus in Jericho kwam, wilde Zacheüs te weten komen 
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wat voor iemand hij was. Vanwege de grote menigte en omdat hij klein 

van stuk was, liep hij vooruit en klom in een vijgenboom. Toen Jezus 

daar langskwam, keek hij naar boven en vroeg hij hem naar beneden 

te komen omdat hij in zijn huis wilde verblijven. Uiteindelijk gaf Zacheüs 

de helft van zijn bezittingen aan de armen, en alles wat hij had 

afgeperst, vergoedde hij. 

  

Als opwarmertje deden we een loopspel. Daarna schreven we zoveel 

mogelijk vormen van verslaving op zoals: gamen, telefoon, roken, seks, 

drugs, eten, shoppen etc.  

Natuurlijk mocht een zelftest, hoe verslavingsgevoelig we zijn, niet 

ontbreken. 

 

 
 

We spraken met elkaar over wat verslaving nu eigenlijk is en wat het 

met je kan doen. 

We bekeken filmpjes over game- en alcoholverslaving. 

Tot slot maakten we collages. 

 

Het was een mooie interactieve avond met onze jeugd! 
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Actueel: Rikkert Zuiderveld. 

 

Rikkert Zuiderveld schreef een brief aan Klaas Dijkhof, die na een (weer) 

schandaal van de RK Priesters de kerk uit stapte. 

 

Beste Klaas 

Je hebt gelijk. De kerk doet heel veel kwaad,                                                                                                                                          

en Hij begrijpt waarom je haar verlaat                                                                                                                                                             

er is een dag waarop je weg moet wezen.     

  

Maar klachten over personele zaken                                                                                                                                                          

daarmee kan Hij waarschijnlijk niet zo veel                                                                                                                                                 

De kwestie is: Hij heeft geen personeel                                                                                                                                                     

Wel kinderen die steeds fouten maken.    

                                                                                                                                                     

Hij kan ze niet ontslaan of overplaatsen                                                                                                                                                        

de stomme sukkels! Zieken en melaatsen                                                                                                                                                   

voor al dat tuig kwam Jezus uit de kast.       

                                                                                                                                                     

Als jij Hem spreken wilt, maar niet kunt vinden                                                                                                                                              

dan zit Hij bij de lammen en de blinden                                                                                                                                                        

of vlak bij jou, waar Hij je voeten wast.                        
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