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Jaargang 6, nummer 10, december 2018. 

 

 

De kinderen van de zondagsschool spelen een bijbelverhaal na. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OVERWEGING 

 

 
 

'BETHLEHEM OF ALL PLACES' 
 

Bartlehiem 

In het noorden van Friesland ligt Bartlehiem, een nietig dorpje met 

slechts 70 inwoners. Op de kaart nauwelijks te vinden, ‘Bartlehiem of all 

places’. Toch is het wereldberoemd vanwege dat kleine houten 

bruggetje met die menigte toeschouwers die de schaatsers 

aanmoedigt wanneer de ‘tocht der tochten’ wordt gereden: de 

Elfstedentocht. Door de schaatsers wordt Bartlehiem vaak ervaren als 

een keerpunt, omdat er vanaf hier meestal de troostende wind in de 

rug is voor het laatste gedeelte. Men zegt dat dit dorpje eigenlijk 

Bethlehem heette, maar dat het in het Fries verbasterd is tot Bartlehiem, 

het Hiem van Bartele. Keerpunt in een lange tocht. 

 

Bethlehem 

Bethlehem, een nietig plaatsje in Efrata -  ‘Bethlehem of all places’ - 

wat stelt het eigenlijk voor? Lukas beschrijft in zijn evangelie dé grote 

tocht der tochten. Alles wordt in beweging gezet door de machtigste 

man op aarde, keizer Augustus. Hij, ‘de verhevene’, de Kim Jong-un in 

die tijd, wilde weten wat ieder waard was voor de keizerlijke schatkist. 

En bevel is bevel, dus gaat men op weg. Maar dan blijkt dat niet het 

machtige Rome of het trotse Jeruzalem het centrum is van de 

geschiedenis. Want koningen zijn er niet om te tellen, maar om te 

dienen. Voor Lukas is het keerpunt in de wereldgeschiedenis het nietige 
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Bethlehem. Wie eenmaal Bethlehem gepasseerd is, heeft iets van God 

gezien. En zijn troostende nabijheid gaat mee, de rest van je tocht.  

 

Harfsen 

Harfsen, een nietig dorpje aan de 

rand van de Achterhoek, voor het 

overgrote deel van Nederland 

‘Harfsen of all places’. Maar ook 

hier kan het zomaar gebeuren 

dat mensen geraakt worden door 

een gesprek dat tot een echte 

ontmoeting wordt, door 

activiteiten van mensen die zich 

inzetten voor de ander. Daar 

‘gebeurt’ iets van het Kind van 

Bethlehem.  
We zien het in het ‘noaberschap’, het omzien naar elkaar, de arm om 

een schouder, in de ‘Schoenendoosactie’ door de kinderen van de 

school, in de HAMAC-Run voor kinderen met een beperking, in de hulp 

aan kunstenaars in Zimbabwe om hun bestaan op te bouwen. Zomaar 

wat voorbeelden in dat kleine Harfsen: tekenen van hoop, in het klein 

begonnen in de harten van mensen, die zich aangeraakt voelen door 

een boodschap van verschil en – als een keerpunt - in beweging 

komen. 

 

Keerpunt  

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Een nostalgisch verhaal? 

Ja, wanneer je alleen de woorden hoort en er niets mee doet. Maar als 

je mee optrekt in de grote tocht der tochten, die God met mensen 

gaat, dan wordt dat zichtbaar in tekenen van hoop in woord en daad. 

Zichtbaar in mensen als Nelson Mandela, maar ook in mensen in de 

naaste omgeving, in allen die keerpunten bewerkstelligen in de stroom 

door het leven.  

Bethlehem, ver weg? Onbereikbaar? Nee heel dichtbij, voor iedereen 

te vinden. 

Gezegende kerstdagen!  

 

ds. Hannie van Boggelen 
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DIENSTENROOSTER 

 

02 december 10.00 uur 1e Advent, Bijzondere dienst 

09 december 10.00 uur 2e Advent, Ds. B. Westerbeek, Den Haag 

16 december 10.00 uur 3e Advent, Ds. H.E. van Boggelen 

    dienst in de Veldhoek, S&T 

23 december 10.00 uur 4e Advent, Ds. P. Kramer, Laren 

24 december 19.30 uur Kerstfeest zondagsschool 

    aansluitend kerstmuziek mmv SDG 

25 december 10.00 uur Kerstmis, Ds. H.E. van Boggelen 

28 december 19.30 uur Top2000 Dienst samen met Laren 

30 december 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

 

06 januari 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, afscheid en  

    bevestiging ambtsdrager 

13 januari 10.00 uur Ds. J. Weijenberg, Harfsen 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

Zondag 16 december – Dienst in Steunpunt De Veldhoek – 10.00 uur 

Op deze derde zondag in advent kijken we al even vooruit naar het 

feest van de geboorte van het Licht in de wereld.  

We zingen adventsliederen, liederen van verwachting en vieren samen 

de Maaltijd van de Heer.  

Deze keer niet in Ons Gebouw maar in Steunpunt de Veldhoek.  

 

Iedereen van harte welkom! 
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Zingen op Ons Plein 

Op Kerstavond, na de kerstviering van de Zondagsschool, zal SDG weer 

de bekende Kerstliederen spelen op Ons Plein. We hopen dat heel veel 

Harfsenaren deze liederen komen meezingen.                   

 

 

Er is weer warme chocolademelk 

en een kerstkransje, de kerststal 

staat er uitnodigend bij en zo 

kunnen we, samen met de 

kinderen, deze traditie 

voortzetten. Welkom dus in en 

om de stal, op Ons Plein, vanaf 

ongeveer 20.30 uur.   

 

 

KERSTFEEST – eerste kerstdag; 25 december om 10.00 uur 

Wie verlangt er niet naar vrede en recht, naar licht in deze roerige 

wereld? 

Het zijn hoopvolle gedachten bij het Kind in de kribbe. Maar maken wij 

het ook werkelijk mee? 

In de deze dienst gaan we op zoek naar lichtpuntjes, ver weg of heel 

dichtbij. 

Vóór de dienst zingen we met elkaar  kerstliederen. U/jij wordt van harte 

uitgenodigd. 

We hopen op een feestelijke dienst die muzikaal ondersteund wordt 

door de cantorij o.l.v. Jan Los  en mogelijk enkele muzikanten 

  

 

De TOP2000 live in Ons Gebouw in Harfsen! 

Op vrijdag 28 december zal om 19.30 uur 

een selectie uit de TOP2000 te horen en te 

zien zijn. We hebben weer prachtige live 

muziek geregeld. De band is deze avond 

Green Light uit Bathmen. Harfsenaren Joke 

Enderink, Joep en Yvonne Didden en Ko 

Poot zingen een aantal nummers.   
 

Ook zanger Ewald Schut zal met begeleiding van Stefan Pakkert een 

paar mooie nummers zingen. 

Kerk Harfsen en Kerk Laren organiseren deze dienst, zoals gebruikelijk, 

samen. Alle nummers worden, voordat het nummer gespeeld wordt, 
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toegelicht. De betekenis van de song maar ook  het gevoel of een 

herinnering worden uitgelegd. Zo wordt het een mooi muzikaal 

samenzijn mèt inhoud! Bij binnenkomst krijgt iedereen een kop koffie of 

thee met wat lekkers. Na de dienst is er een gezellig samenzijn met een 

drankje (op eigen kosten) en een hapje.  

Er zijn verder geen kosten aan verbonden maar een vrije gift na afloop 

wordt zeer gewaardeerd.   

Geniet van de TOP2000 op radio en TV en kom op 28 december naar 

Ons Gebouw voor de TOP2000 van Harfsen-Laren! 

 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Een nieuwe predikant 

Onze gemeente heeft op 17 november jongstleden een beroep 

uitgebracht op dominee Lidy van Prooyen Schuurman. Dominee van 

Prooyen Schuurman zal binnen drie weken na het beroep laten weten 

of zij het aanvaardt.  Wanneer zij het beroep aanvaardt, zal dat in 

beide gemeenten (Twello en Harfsen) bekend worden gemaakt op 

zondag 2 december aanstaande. Omdat de inlevering van de kopij 

voor Klokkeproat ruim voor 2 december ligt en u mogelijk dit bericht na 

2 december leest, zijn wij in onze berichtgeving niet actueel. Het besluit 

van dominee Van Prooyen Schuurman kunt u dus horen in de dienst 

van 2 december, en zullen we daarna z.s.m. op onze website en 

Facebookpagina bekend maken. 

 

 

 

 

 

 

Kerkenraadsvoorzitter 

Ellen Dupuis stelt de te beroepen 

predikante voor op de 

gemeenteavond. 
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Ker kenraad 

Op zondag 6 januari neemt Henk Elkink afscheid als diaken van onze 

gemeente. In deze zelfde dienst wordt Annette Zwaaij als diaken 

bevestigd. Na afloop van de dienst kunt u overigens niet alleen hen de 

hand drukken: het is de eerste zondag in het nieuwe jaar, we drinken 

koffie met een kniepertje en/of oliebol en wensen elkaar veel heil en 

zegen voor 2019.   

 

Begrotingen 

De begrotingen voor 2019 van onze Protestantse Gemeente en van de 

Diaconie zijn opgesteld. Ieder die de begroting wil inzien, kan dat doen 

tot 5 december. De begroting van de Protestantse Gemeente ligt ter 

inzage bij Klaas Haak en de begroting van de Diaconie kan worden 

bekeken bij Henk Elkink. Maakt u wel tevoren een afspraak met hen? In 

de kerkenraadsvergadering van 12 december zullen beide 

begrotingen vervolgens worden vastgesteld.  

 

Renovatie / verbouwen overige ruimten 

De gesprekken met gebruikers van Ons Gebouw zijn in een afrondende 

fase. We hopen dat de architect en de bouwcommissie met het op 

basis van deze gesprekken opgestelde plan van eisen goed aan het 

werk kunnen. 

 

Kerststal 

Er is en wordt hard gewerkt aan een Kerststal. Joop en Reini Wuestman 

zijn samen met Roemer van der Bijl hard aan de slag gegaan. Voor we 

het wisten was - t- ie al bijna klaar! In de week van 10 december zal hij 

bij de klokkenstoel geplaatst worden. Tot en met 6 januari 

(Driekoningen) kunnen we hem bewonderen.  De figuren in de stal 

worden  door de immer creatieve Anneke Hogenhout en Dineke 

Weijenberg  van stro vervaardigd. 

 

Winterwerk 

We kunnen terugkijken op twee goede ontmoetingsavonden en een 

goed bezochte filmavond. Het kerkcafé op zondag 11 november trok 

niet veel belangstellenden, maar daarmee was de avond niet minder 

waardevol. Henriët Klein Geltink , van Uitvaartverzorging Ruiterkamp, 

vertelde over allerlei dingen waarmee we te maken krijgen als iemand 

in onze nabije omgeving komt te overlijden of als we ons op ons eigen 
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naderende einde moeten voorbereiden. Als die tijd je gegeven is, is het 

belangrijk om je uit te spreken over je laatste wensen of om die op te 

schrijven. 'Veel is mogelijk,' benadrukte zij. Betty Loman vertelde over de 

uitvaartvereniging in Harfsen en Hannie van Boggelen besteedde 

aandacht aan rituelen. Velen gingen na afloop van de avond met 

elkaar in gesprek. 

 

Taakgroep Vieren 

In onze november-vergadering was de Taakgroep Vieren in ons 

midden, een groep die zo'n drie maal per jaar bijeenkomt en met 

organisten, lectoren en het beam - team overlegt over de komende 

diensten en terugblikt op de afgelopen kerkdiensten. Ook de 

gebedskring maakt deel uit van deze taakgroep. 

 

Contacten 

Toen de samenwerking met Laren niet doorging, hebben we 

afgesproken in ieder geval één maal per jaar met elkaar bij te praten: 

Hoe is het met jullie? Waar zijn jullie mee bezig? Op uitnodiging van het 

moderamen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren 

zijn Nel Oolman en ondergetekende in Laren geweest. Het was plezierig 

elkaar weer te spreken en we zien elkaar vast op de Top 2000 - dienst. 

Ook het halfjaarlijkse HAGE - overleg (Harfsen, Almen, Gorssel - Epse en 

Eefde) is onlangs geweest. Er is altijd sprake van herkenning: 

ontmoeting is het centrale begrip en voor sommigen voorziet de 

zondagse eredienst daarin, voor anderen vormen andere activiteiten 

de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten (een concert, een open kerk 

met expositie, een gezamenlijke maaltijd). De waarde van ontmoeting, 

gesprek en samenwerken hebben we ook weer ervaren in ons overleg 

met Hoeflo, Plaatselijk Belang en De Veldhoek, waarbij gesproken is 

over het uitbrengen van een gezamenlijk blad, twee maal per jaar, 

specifiek voor en over Harfsen. De volgende keer gaan we daarop 

door. 

Ellen Dupuis 

 

Ontvangst in Harfsen 

Graag wil ik, Lidy van Prooyen Schuurman,  u laten weten dat ik met 

veel genoegen terugdenk aan de gemeenteavond van 7 november j.l. 

Het was een allerhartelijkste ontvangst, en Joris en ik voelden ons 

welkom. 
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Harfsen heeft veel om trots op te zijn. En we zijn beiden erg blij met het 

beroep dat is uitgebracht. 

Op het moment dat u dit leest, is het besluit genomen, nu ik dit schrijf 

nog niet. Maar Harfsen is dagelijks in mijn gedachten. 

Na 15 jaar predikant te zijn in Twello is er in hoofd en hart ruimte voor 

iets nieuws. 

 

Zou ik nog één keer op een 

andere plek mogen laten zien 

wat ik voor een gemeente kan 

betekenen. 

Ik verheug me op alles wat komen 

gaat en zie de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. 

Ik zie uit naar verdere 

kennismaking. 

Met hartelijke groeten, 

Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

Maak van uw bijdrage voor Kerkbalans een periodieke gift 

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken 

van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te 

brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) 

en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift 

gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer 

geld terug. Dit voordeel kunt u eventueel ten goede laten komen aan 

uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. 

 

Wanneer is een gift een periodieke gift? 

Een gift is een periodieke gift: 

 Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of 

notariële akte;  

 Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte 

regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt; 

 Als deze bedragen steeds even hoog zijn;  

 Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen 

worden overgemaakt; 

 Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of 

diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift; 
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 Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of 

diens partner.  

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de 

Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk 

bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De 

Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente 

kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.  

 

Hoe nu verder? 

Op onze website (www.harfsen.nl/kerk) vindt u het aanmeldformulier 

voor een periodieke gift. 

Dit kunt u downloaden en invullen. 

Let op: er is een exemplaar voor uzelf en één exemplaar voor de kerk. 

Beide exemplaren moeten door beide partijen ondertekend worden. 

Als u de formulieren beide hebt ingevuld, kunt u ze in een envelop 

samen met een aan uzelf geadresseerde envelop deponeren in de 

brievenbus bij Ons Gebouw, afgeven aan één van de 

kerkenraadsleden of bij Rika Elkink, Gerrit Slagmanstraat 4. 

Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de gever ondertekend 

retour voor uw eigen administratie. 

 

Geen internet? 

Geen probleem, achterin de kerkzaal liggen een aantal exemplaren 

om mee te nemen. 

Vragen? Even een telefoontje naar Rika Elkink, 0573 431885 (na twee 

uur 's middags) 

 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

 

Hermina Johanna Korterink - Voortman 

 

Op 5 november j.l. overleed Minie Korterink op 88-jarige leeftijd. Zij werd 

in 1929 geboren in Oene. Ze had een broer Jan, die bijna een jaar 

ouder was. In Oene heeft ze niet lang gewoond, want al vrij snel 

verhuisde het gezin naar de Schepersweg in Harfsen. Ze bezocht de 

lagere school in Harfsen en daarna ging ze naar de Nijverheidsschool in 

Gorssel. 

http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator
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Toen Minie 11 jaar was, brak de oorlog uit. Deze tijd heeft ze dus heel 

bewust meegemaakt. Het was een spannende tijd, maar gelukkig 

hoefde het gezin geen honger te lijden. Haar man Berend Jan Korterink 

ontmoette Minie op een dansavondje in Bathmen. In 1953 trouwden ze 

in de kerk in Laren en na haar huwelijk trokken ze in bij haar 

schoonouders op de boerderij in Oolde. In Oolde werden ook hun twee 

zonen, Gerrit en Herman, geboren. 

Toen de pacht van hun boerderij in Oolde opgezegd werd, moesten ze 

noodgedwongen een ander onderkomen zoeken. Gelukkig hadden ze 

de mogelijkheid om een nieuw huis te bouwen aan de Schepersweg, 

schuin tegenover het huis, waar Minie opgegroeid was. In 1963 

verhuisden ze naar hun nieuwe onderkomen. Minie was een echt 

buitenmens. Ze werkte graag mee op de boerderij en ze hield van het 

werken in de tuin.  

In 1993 verhuisden Minie en Berend Jan naar de Zonnedauw in Harfsen. 

Daar heeft ze met veel plezier nog 25 jaar mogen wonen. Dicht bij alle 

voorzieningen, zoals de winkel, de Veldhoek en de kerk. Ingrijpend 

waren voor haar in die periode twee gebeurtenissen: het overlijden van 

Berend Jan in 2006, en later in 2014 het overlijden van haar zoon Gerrit. 

Ze vond het altijd erg moeilijk om daarover te praten. 

In deze periode was Minie ook actief in het vrijwilligerswerk. Jarenlang 

heeft ze als vrijwilligster gewerkt bij het P.W. Janssen in Colmschate. Ze 

hielp dan op de zondagmorgen bij het ophalen van bewoners voor de 

kerkdiensten. Ze hield van gezelligheid en bezocht de bijeenkomsten 

van de Plattelandsvrouwen (later ‘Vrouwen van Nu’) en van de 

Schakel. Ze vond het altijd fijn om mensen om zich heen te hebben. Ze 

was gauw tevreden. Voor zichzelf had ze weinig eisen. Zuinig voor 

zichzelf, maar zeker niet voor anderen. En ze was erg gesteld op de 

kleinkinderen. 

Twee jaar geleden kreeg Minie een zware griep en daarna is ze steeds 

meer achteruit gegaan. In september is ze opgenomen in het P.W. 

Janssen, waar ze op 88-jarige leeftijd overleed. Op 9 november  

hebben we in ‘Ons Gebouw’ afscheid van Minie genomen en hebben 

we met dankbaarheid teruggekeken op haar leven. Zo mochten we 

haar toevertrouwen aan de handen van de goede God. Veilig 

geborgen onder zijn beschermende vleugels (Psalm 91 : 4).  

Ds. Johan Weijenberg      
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ACTIVITEITEN 

 

Schilderessen aan het woord 

Op dit moment hangen er in de kerkzaal prachtige schilderijen van Riek 

Enderink en Hilda Heijink. Een nadere kennismaking: 

  

Riek Enderink. 

Op de vraag aan Riek Enderink :  Waarom schilder jij, kwam het 

volgende antwoord. 

Omdat ik het leuk vind (natuurlijk)                                                                                                                                           

Ik heb altijd veel getekend en gekleurd.          

                                                                                                                                                                       

Op de lagere school moesten we tekenen en voorbeelden kleuren, dat 

vond ik een fijn vak. In 1999 was er van de Plattelandsvrouwen 

(Vrouwen van Nu) een cursus aquarelleren. Daar heb ik me voor op 

gegeven en sindsdien schilder ik.  Samen met 12 anderen zit ik bij een 

schildersclub in Gorssel. We schilderen nu in “de Brink”. Wij hebben 

geen vaste docent, maar vier keer per jaar komt er een docent die ons 

les geeft.  Verder mag je zelf weten wat je schildert.                                                                                                                                                       

Ik schilder met olieverf.   

   

 

Het liefst schilder ik 

bloemen en 

landschappen. (Daar zijn 

mooie voorbeelden van te 

zien in de kerk in Harfsen)                                                                                                                                                                                                       

Als je schildert vergeet je 

de tijd en kom je tot rust. 

Soms schilder ik in opdracht 

en mijn werk is ook te koop. 

Ik heb al enkele doeken 

verkocht. 

 

                                                                                                                                                                     

Kom gerust eens een kijkje nemen naar het mooie werk van Riek in Ons 

Gebouw in Harfsen. 

 

Even voorstellen……… 

Ik ben Hilda Heijink – Jansen en woon al ongeveer 30 jaar in Harfsen. De 

passie voor het schilderen heb ik van mijn vader, Fré Jansen. Mijn vader 
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is geboren in Bathmen en was toen hij jong was nog lid van 

Accordeonvereniging Vios. Vanwege lichamelijke klachten werd mijn 

vader op 45 jarige leeftijd afgekeurd. Schilderijen maken was een 

uitlaatklep voor hem…..vooral in de herfst en winterperiode was hij 

vaak aan het schilderen. Uren kon hij vertellen over het mengen van 

kleuren. En ik vond dat prachtig, op deze manier heb ik de interesse 

voor het schilderen gekregen.  

 

 

Nu mijn eigen 

kinderen alweer een 

tijdje het huis uit zijn, 

heb ik het schilderen 

weer opgepakt en 

probeer ik mijn 

emoties op doek te 

krijgen. En dat geeft 

een goed gevoel. 

Nieuwe technieken 

uitproberen en 

leren, gewoon op 

mijn eigen manier. 

 

 

Veel kijkplezier……….. 

 

 

Gebedsking 

Dinsdag 4 december 18.45 uur, van harte welkom. 

De kracht van het gebed ligt niet bij degene die het uitspreekt, maar 

degene die het hoort.  

Daarom hebben onze gebeden zin. (Max Lucado) 

 

Bijbels Dagboek bestellen? 

Er zijn weer verschillende Bijbelse Dagboeken verkrijgbaar voor het 

komende jaar. 

Een inspirerende tekst voor elke dag! 

 

'Bijbelse Dagkalender" is geschreven door achttien PKN-predikanten. 

De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder nadenken. 
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Ook is de veelgelezen 'Kruimkes van 's Heeren tafel' verkrijgbaar. 

Dit dagboek is van de hand van een tiental predikanten uit (voormalig) 

Gereformeerde kerken. Deze uitgave biedt aan de hand van een 

bijbeltekst per dag een overdenking. Ook wordt een te zingen Psalm of 

Gezang uit het Liedboek voor de Kerken (1973) opgegeven. Tenslotte 

wordt bij iedere dag de zon- en maanstand vermeld en staat op de 

achterkant een (vervolg)verhaal of gedicht. 

 

Voor bestellen even een berichtje naar Rika Elkink, tel. 0573 431885 of 

rikaelkink@hotmail.com. 

 

 

TERUGBLIK 

 

DANK U WEL ALLEMAAL. 

 

Dorcas was weer een succes! 

Ruim 28 pakketten konden  

weer worden ingepakt vanuit 

Harfsen. Dat betekent voor 

28 gezinnen een lichtpunt in 

hun donkere tijd. Daar wordt 

je warm van, zelfs als het 

koud is.                                                                              

Iedereen had er plezier in om 

in de winkel te staan. Mensen 

kochten veel artikelen of 

dozen! Arno Vrielink had alles 

piekfijn voor elkaar. Alle 

artikelen waren duidelijk 

zichtbaar  tentoongesteld.   

 

Niemand hoefde te zoeken.  Kortom een actie waar je met plezier aan 

mee doet.  Samen hart voor de ander.  

Wij hopen volgend jaar weer!                                                                        
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

02 december 1. Klokkepraot   2. Transportkst. kleding 

          fam. te Wierik 

09 december 1. Jeugd & Jongeren  2. Open Doors 

16 december 1. Kerstattenties  2. Harfsens pastoraat 

23 december 1. Bloemenfonds  2. Stichting Hulphond 

25 december 1. K.I.A. Kinderen in de Knel 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

30 december 1. Kopieerwerk  2. Leger des Heils 

 

06 januari 1. Voedselbank  2. Harfsens kerkenwerk 

 

13 januari 1. Kopieerwerk  2. Epafras 

20 januari 1. I.K.A.    2. Bloemenfonds 
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Toelichting bij de collecte: 

 

9 december: Open Doors 

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd 

versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit 

doen we door gebed en het verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen 

en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in 

kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. 

In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op 

mogelijke vervolging en lijden. 
Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. 

Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. 
Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere 

meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle 

volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle 

deuren openstaan voor het evangelie. 

 

23 december: Stichting Hulphond 

Hulphond Nederland 

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke 

zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt 

isolement en biedt nieuw perspectief. 

Hulphond Nederland heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en 

plaatsen van hulphonden. De stichting is een kwalitatief hoogwaardige 

organisatie die voor steeds meer ziektebeelen, gedragsstoornissen en 

leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet. 

 

25 december: Kerk in Actie: kinderen in de knel 

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

 De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem 

gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land 

ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon 

en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in 

Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke 

organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en 

helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook 

zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs 

volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en 

hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire 

voorzieningen.  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie
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30 december: Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de 

universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn 

dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn 

opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam 

menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met 

professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen 

we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u 

mee naar zingeving en antwoord op levensvragen 

 

6 januari: de Voedselbank 

De Voedselbank Zutphen wil een bijdrage leveren aan het verzachten 

van (verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door 

kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens 

iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. 

Ook stellen zij zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere 

bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en 

armoede-bestrijding.  

 

13 januari: Epafras 

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse 

gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, 

laten wij niemand zitten. 
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. 

Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal 

niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En 

juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. 

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun 

verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. 

Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat 

gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar 

familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. 

Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte 

professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke 

levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je 

omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en 

een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun 

terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers 
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sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we 

steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van 

Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden 

opgesloten. 

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het 

tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven 

van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met 

familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook 

beantwoorden we brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door 

naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het 

Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met 

Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het 

buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd 

in detentie iets lichter. 
 

20 januari: Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek 

Ook vanuit Harfsen gaan er met enige regelmaat ouderen een week 

op vakantie met de IKA. 

Een verzorgde vakantie voor mensen die wat hulp nodig hebben en op 

deze vakantieadressen worden omringd door vrijwilligers die een 

helpende hand bieden en die zo een onbezorgde vakantie mogelijk 

maken. 

 

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 

 
Kerstviering 

In oktober is er op de Schakel gebloemschikt. Aly ter Maat wilde ons 

wel helpen en zo kwamen  de leuke gevulde pompoenen tot stand.  

Genoeg materiaal, want als er wat nodig was zei Aly:’O..wacht, hier 

heb ik nog rode appeltjes, grassen, mispels etc. Prachtige herfst 

materialen. Zo werd het een gezellige middag met een leuk resultaat!  

 



20 
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Op 19 december viert de Schakel haar Kerstfeest samen met de 

Veldhoek. Om 12.00 uur is er inloop in Ons Gebouw, waar we om 

12.30 uur een heerlijk kerstdiner kunnen gebruiken.                                                                                                                                                                                  

Na het eten is er een pauze en om 14.30 uur heeft ds. Hannie van 

Boggelen een mooie presentatie/overdenking met betrekking tot het 

kerstfeest.                                                                                                                   

Om 15.30 uur sluiten we af met koffie/thee en wat lekkers.                                                                                                                  

Allen van harte welkom! 

 

 

AGENDA 

 

Dinsdag 4 december  18.45 uur Gebedskring 

Woensdag 19 december 14.30 uur 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 

Aanleveren kopij voor woensdag 9 januari via rikaelkink@hotmail.com  

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Beatrixschool en zondagsschool Harfsen zetten zich in voor 

schoenendoosactie 
 

De zondagsschool doet al jaren mee aan de schoenendoosactie van 

Actie4kids. 

Dit jaar is samenwerking met de Beatrixschool gezocht en zijn er 72 

schoenendozen voor Actie4kids gevuld. 

De kinderen hebben de dozen eerst mooi versierd en gevuld met 

artikelen zoals schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een 

knuffel. 

De kleuters kleurden een mooie kleurplaat. 

De hoogste groepen hebben er een brief in het Engels of een foto van 

zichzelf  bij in gedaan. 

Donderdag 22 november was het zover: directeur Taco Houkema,  

6 kinderen en een paar leidsters brachten de dozen naar een 

opslagpunt in Apeldoorn. 

Wat waren ze blij met zoveel dozen! 

De dozen gaan naar landen in Afrika, Azie, Oost-Europa en het Midden 

Oosten 

Mooi om te zien hoe de Openbare school samen met de 

Zondagsschool aan één project gewerkt hebben. 
 

Kinderen die omzien naar kinderen, die het minder goed hebben, geeft 

verbondenheid. 
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Feestje 

Zondag 28 oktober waren we op bezoek bij Saskia, ter gelegenheid van 

haar 50-ste verjaardag. 

We luisterden naar het verhaal van Samuel. 

Ondertussen smikkelden we van lekkere cake. 

Daarna versierden we kaarsen. 

Ieder kind heeft bij de zondagsschool een eigen kaars. Deze steken ze 

in het begin van de viering aan en zeggen de woorden: Gods licht 

hebben we nodig om te leven. 

 

 

 
 

5 broden en 2 vissen.... 

 

Dit mooie verhaal hebben we met de kinderen van de zondagsschool 

uitgebeeld. 

Eerst luisteren naar het verhaal en dan rollen verdelen om vervolgens 

het verhaal uit te beelden! 

Tot slot brood uitdelen aan alle kerkgangers in onze mooi kledij. 
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Een slinger met wensen van de 

 zondagsschoolkinderen 
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NIEUWSBRIEF ZONDAGSSCHOOL 

 

 

Vanaf zondag 2 december begint de 

adventstijd en gaan we met de kinderen voorbereiden voor Kerst. 

Omdat niet iedereen al bekend is met ons traditionele Kerstfeest van de 

zondagsschool, in deze nieuwsbrief daar wat uitleg over. 

 

Op Kerstavond, om 19.30u beginnen we onze Kerstviering van de 

zondagsschool voor jong en oud in de Kerk. Een aantal kinderen 

mogen de adventskaarsen aansteken en zeggen daarbij een kort 

versje op. De kinderen krijgen daarvoor hun tekst mee naar huis, zodat 

ze deze thuis kunnen oefenen. Het mooist is als ze de tekst op 

Kerstavond uit hun hoofd kennen. Met z’n allen voeren we een kleine 

kerstmusical op, waarvoor de kinderen ook hun tekst mee naar huis 

krijgen om te oefenen. Mochten er nog speciale kleding of attributen 

nodig zijn dan hoort u dat later via de mail. Ook is er een leuk vrij 

kerstverhaal en krijgen de kinderen van de zondagsschool aan het eind 

een tasje mee naar huis met fruit en een boek. Alle andere kinderen die 

in de dienst aanwezig zijn krijgen aan het eind een fruitzakje mee naar 

huis. De dienst duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er buiten muziek 

en warme chocomelk. 

In de dienst collecteren we voor de zondagsschool zelf, o.a. ook voor 

de kosten van deze dienst: adventsproject, boeken, fruit, liturgieën en 

chocolaatjes voor de pauze. 

 

Omdat we maar kort de tijd hebben om de kleine musical te oefenen, 

is het belangrijk dat alle kinderen tijdens de Adventsperiode zoveel 

mogelijk aanwezig kunnen zijn.  

 

De data op een rijtje: 

 Zaterdag 24 november: we gaan met een paar kinderen 

speelgoed wegbrengen naar Lochem voor de actie voor Polen. 

Wie gaat er mee? We horen het graag, kan ook per mail naar 

Gea. 
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 Zondag 25 november: laatste kerkdienst van het kerkelijk jaar. 

De overledenen worden herdacht. Met de kinderen maken we 

roosjes die we na afloop van de dienst aan de naaste familie 

van de overledene overhandigen. We starten vast met het 

oefenen van de kerstmusical. 

 Zondag 16 en 23 december: zondagsschool met aansluitend 

oefenen Kerst in de Kerk tot 12.00u 

 Zaterdag 22 december: generale repetitie voor het Kerstfeest: 

van 13.30u tot 14.45u in Ons Gebouw 

 Maandag 24 december: Kerstavond met het Kerstfeest! start 

19.30u. De kinderen worden om 19.10u verwacht.  We hopen 

alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes, 

vriendinnetjes etc. te zien op Kerstavond! 

 Start zondagsschool: 13 januari 2019 

 

Hartelijke groet, 

Marijke Schoneveld, Saskia Beunk, Dorothe van Oene, Ludwine 

Klumpenhouwer, Rietje Slettenhaar, Gea Wilgenhof en Ageeth 

Veeneman 

 

 

WIJ WENSEN U GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GEZEGEND 2019! 


