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OVERDENKING 

Leven in vrijheid 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen, 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw.    

    Uit lied 1003, t. Jan Jetse Bol 

 

Daar zit ik dan, aan m’n bureau. De zon roept me naar buiten, maar ik 

zou niet weten waarnaartoe. Ik woon toch al niet aan een drukke weg, 

maar nu is het onwerkelijk stil. Zo stil als op de avond van 4 mei, en dat 

elke dag. 

Natuurlijk gaat elke vergelijking mank. Na 5 lange jaren van angst en 

onvrijheid, voortdurend gevoel van gevaar, vijandelijke geluiden, 

onderduik en honger, smaakte de vrijheid onweerstaanbaar zoet en 

vrolijk, vermengd met de tranen om de offers die werden gebracht.   

De angst en zorgen van vandaag zijn anders dan die van toen, maar 

het is niet voor niets dat de crisis van vandaag de meest ingrijpende 

periode van na de oorlog genoemd wordt. En hoe ingrijpend, weten 

we nog lang niet. 

Eerst was het een bericht van verweg. Toen kwamen de cijfers, en de 

getallen werden namen en gezichten, en het virus kroop ook ons dorp 

in. En daarmee de zorgen en het verdriet, en de stille uren.  

Ik denk geregeld aan mijn ouders deze 

dagen. Ze zijn er niet meer. Maar ik 

denk eraan hoe ik ze niet had kunnen 

opzoeken, of alleen wat buiten had 

kunnen zwaaien. Bezorgd of ze het wel 

zouden redden, en of ze niet ziek 

zouden worden. 

Ik denk ook aan 80 jaar terug, mei 1940. 

Mijn beide ouders zijn opgegroeid in 

een bedompte portiek-woning in 

Rotterdam. Mijn moeder moest 

zachtjes voor de buren door een 

gedeeld trappenhuis drie steile 

krakende trappen omhoog. 
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En dan met 5 kinderen (die altijd tot stilte werden gemaand) de meeste 

tijd doorbrengen in een bescheiden bovenwoning. Met balkon, dat 

wel. Voor mijn vader was het maar ietsje ruimer. Mijn beide ouders 

hebben het bombardement in Rotterdam meegemaakt, ze waren 

tieners. En tamelijk zwijgzaam over hun ervaringen in de oorlog. Mijn 

moeder heeft nog een poosje op een boerderij mogen logeren bij 

aardige mensen, om aan te sterken, ergens in de buurt van Deventer. 

Wie weet hoe dichtbij, ik kan het haar niet meer vragen.  

 

De zorgen en angsten van toen waren anders dan nu. Maar ook de 

crisis van vandaag is echt en diep. Ik zou mijn dagen makkelijk kunnen 

vullen met heimwee en zorgen, en geregeld lig ik wakker ’s nachts. Ik 

doe ook m’n best om dat niet te doen. Ik wil denken aan de 

vasthoudendheid en creativiteit en liefde van mensen die ik zie 

gebeuren, aan de inspanningen van mensen in de zorg, de luchtigheid 

en afleiding waar anderen weer voor zorgen. En als dat lukt, vullen mijn 

gedachten zich ook weer met hoop. Straks wordt het beter. 

Misschien is het bijeffect van deze tijd, dat we weer meer waardering 

krijgen voor wat we altijd voor lief hebben genomen: je in vrijheid 

kunnen verplaatsen, mensen opzoeken, ze een zoen geven, of even 

een hand op een arm. Of gewoon de schoonheid van de eigen 

omgeving en de ontspanning dichtbij, en de zon op je gezicht. 

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Weekbrief – digitaal of op papier 

Nu we elkaar niet zien in deze wonderlijke tijd, heb ik gezocht naar een 

andere manier van contact houden. Ik ben maar begonnen met het 

schrijven van een weekbrief. Even bijpraten, een mijmerijtje van mijn 

kant, een foto, een gedicht, een lees- of kijktip, een gebed, iets 

gezelligs om te lezen, en als het nodig is nadere informatie. Van alles, 

wat me maar te binnen schiet. Het is een digitale weekbrief die 

inmiddels bij zo’n 70 mensen in de mailbox wordt bezorgd. Nog niet bij 

u? Wil jij hem ook ontvangen? Laat het me weten, even een mailtje 

naar predikantlidy@harfsen.nl. Dan ontvangt u hem elke week, samen 

met een liturgieblad voor de komende zondag. 

Heeft u geen internet, geen mailadres, maar wilt u hem graag op 

papier ontvangen? Ik weet dat hij geregeld al wordt uitgeprint voor 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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ouders of buren, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Als u wilt 

hem ontvangen, laat het me weten (tel.0575-510553), of aan iemand 

anders van de kerkenraad, dan kunnen we ervoor zorgen dat hij in de 

brievenbus komt, met een hartelijke zwaai op veilige afstand! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Kerkdiensten in mei 

In ieder geval tot en met Pinksteren zullen er nog geen gewone 

kerkdiensten gehouden kunnen worden. En eigenlijk is alles daarna ook 

nog ongewis.  

De diensten noem ik maar morgengebeden. We zijn met z’n tweeën 

vaak, en ze duren een stuk korter. Maar u bent van harte uitgenodigd 

om mee te luisteren. Dat gebeurt ook, merken we, en dat is heel fijn. 

Het is toch een beetje een eenzaam gebeuren zo met z’n tweeën in de 

kerk. 

Alle gastpredikanten zijn afgezegd, dus tenzij anders vermeld, treft u mij. 

 

 

Thuis meevieren kan via www.kerkomroep.nl (en dan zoeken op 

Harfsen), of rechtstreeks via deze link 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12315. 

Als u wilt kunt u thuis ook een kaars aansteken. Een liturgieblad wordt 

samen met de weekbrief digitaal meegestuurd. 

 

 

Hoop is het thema van het morgengebed op zondag 3 mei  

Hoop is dat ding met veertjes 

 

Hoop is dat ding met veertjes 

Dat neerstrijkt in de ziel 

Er wijsjes zonder woorden zingt 

En nooit valt hij er stil 

 

Hoe hard de wind ook waaien zal 

Hoe hevig ook de storm 

Hij die zovelen warmte biedt 

Dat vogeltje houdt vol 

 

 

Het klonk zelfs in het koudste land 

En in het verste oord 

Toch vroeg het mij in grote nood 

Nog nooit om kruimels brood 

 

 

Een gedicht van Emily Dickinson, dat in al haar eenvoud mensen al 

jaren raakt. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12315
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Het is met God als met de hoop, ook dat ‘iets’ met veren, ongrijpbaar, 

dat neerstrijkt op de ziel, zingt zonder woorden, en nooit stopt, ergens in 

mij.  

Geloof, hoop en liefde. De pijlers van ons geloof. 

Over die hoop gaan we zondag 3 mei nadenken. 

Hoop, het was er in de 2e Wereldoorlog. Geloof en hoop hielden 

mensen op de been. 

Hoop is er ook nu. Geloof en hoop houden ons ook nu staande. 

Stemt u ook af op www.kerkomroep.nl? Zoeken bij Harfsen. U kunt 

vanaf 10 uur met ons meevieren, maar eventueel ook later luisteren.  

We hopen op u. 

 

De hemelvaartsdienst van 21 mei komt te vervallen. Het mooiste van de 

hemelvaartsdienst is toch de onderlinge ontmoeting, samen fietsen 

naar een naburig dorp, en de gezelligheid na de dienst bij de koffie en 

de krentenwegge. Dat vervalt nu allemaal. Daarbij gaat het toch om 

kleine aantallen, dus dit alles overwegende hebben we besloten om 

volgend jaar gewoon weer bij elkaar te komen, maar dit jaar niet. U 

kunt wellicht naar een TV-uitzending kijken, en wie weet een online 

viering uit de buurt meevieren. 

 

De Havekedienst van 24 mei: het spreekt vanzelf dat die niet door kan 

gaan zoals we gewend zijn, dus geen bijeenkomst op landgoed ’t 

Haveke. We houden u verder op de hoogte via de website en de 

weekbrief. 

 

Zondag 31 mei is het Pinksteren. Ik hou van de vrolijkheid van het 

Pinksterfeest. Hopelijk lukt het om net als met Pasen te kunnen genieten 

van o.a. live gespeelde muziek en zang. We proberen het zo feestelijk 

mogelijk te maken. 

 

Van de voorbereidingscommissie: de Havekedienst 

Op 24 mei stond de Openluchtdienst gepland op Landgoed ’t Haveke. 

Deze dienst wordt ieder jaar georganiseerd door de 

voorbereidingscommissie met mensen vanuit de gemeenten Almen, 

Gorssel/Epse Harfsen en Eefde. 

Onderstaande foto is gemaakt tijdens de dienst van vorig jaar. Dit jaar 

kan de dienst helaas niet door gaan i.v.m. het corona-virus. 

Voorganger voor deze morgen zou zijn de heer Jan Willem Hengeveld, 

geestelijk verzorger van GGNet Warnsveld. 

http://www.kerkomroep.nl/
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In principe gaat hij deze morgen voor in de Ontmoetingskerk in Eefde. 

Ik schrijf ‘in principe’ omdat we op dit moment nog niet zeker weten of 

dit wel door kan gaan i.v.m. ziekte. 

Volgende week hakken we de knoop door of Jan Willem Hengeveld 

voorgaat of dat we een andere predikant gaan benaderen. 

We zorgen dat er in ieder geval een dienst is vanuit Eefde. Maar het 

kan ook zo zijn dat er ook een dienst is vanuit Gorssel/Epse maar dat 

weten we ook niet eerder als volgende week. 

Houd u de website van Eefde en Gorssel/Epse in de gaten, hierop 

wordt één en ander vermeld. www.ontmoetingskerk-eefde.nl  of  

www.pg-gorsselepse.nl 

Iedereen uit Almen, Gorssel/Epse, Harfsen of Eefde is welkom om op 24 

mei in te loggen via www.kerkdienstgemist.nl en dan aangeven of 

Eefde of Gorssel/Epse. 

Namens de voorbereidingscommissie: Jannie Zoerink.  

 

 
 

De Havekedienst in 2019 

 

UIT DE KERKENRAAD 

Pastoraat in coronatijd 

Zoals u weet, ligt het gewone bezoekwerk helemaal stil. Ik doe m’n 

werk vanuit huis, achter de telefoon, kaartjes schrijven, dat soort 

dingen. Ik hoop natuurlijk dat berichten van ziekte mij bereiken als dat 

nodig is. Maar ook voor anderen is alles anders. Dus aarzelt u niet om 

ook zelf bericht te doen van ziekte of zorg. Ik hoor het liever drie keer 

dan geen keer. 

Maar ook als u gewoon zin heeft in een praatje, of behoefte heeft aan 

een luisterend oor, laat het me weten, dan bellen we. In je eentje is 

alles zwaarder, en gedeelde zorg wordt altijd een beetje lichter. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

http://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/
http://www.pg-gorsselepse.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Uit de kerkenraad 

Kerkdiensten 

Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk jaar - zo anders dan andere 

jaren. Wat fijn dat we, nu we geen fysiek contact met elkaar kunnen 

hebben, geholpen door de technische ontwikkelingen elkaar toch 

kunnen 'ontmoeten'. Onze dominee, Lidy van Prooyen Schuurman, 

gaat nu graag zo veel mogelijk zelf voor in de diensten. 

Gastpredikanten die op het rooster stonden, zijn afgebeld. Dat de Stille 

Week voor haar niet 'stil' in de betekenis van rustig is geweest, hebt u 

kunnen lezen in de weekbrieven (een heel mooi initiatief) en kunnen 

merken als u via de kerkomroep aan de diensten hebt deelgenomen, 

wat velen van onze gemeente doen. Zowel de weekbrieven als de 

diensten werken verbindend. Veel mensen hebben het drukker dan 

ooit. Dat geldt voor hen die in de zorg werken èn ook voor de geestelijk 

verzorgers, die er zijn voor de zielszorg. De Paascyclus was een 

indrukwekkend geheel. Mooi dat enkele gemeenteleden door muziek 

en het lezen van teksten er hun medewerking aan hebben verleend en 

ook heel mooi dat het boekje met de orden van dienst bij de Spar kon 

worden meegenomen. Fijn dat de klokkenstoel weer staat en dat we 

ook onze klok weer kunnen laten horen. 

 

Aandacht en contact 

Indrukwekkend - dat is alle steun en hulp: geen paasattentie, geen 

rozenactie? Dan zorgt de diaconie wel voor mooie Paasgroeten en 

kaarten. Niet op bezoek kunnen met je verjaarsattentie: we bellen 

gewoon geregeld om te horen hoe het gaat en om contact te 

houden. Het is fijn om te merken hoe hecht onze dorpsgemeenschap is: 

mensen denken aan elkaar en besteden aandacht aan de ander. 

 

Geen 'Open Kerk' dit jaar 

De afgelopen drie jaar is Ons Gebouw van 1 mei tot 1 september op 

dinsdagmiddag open geweest voor bezoekers. Vanwege de huidige 

situatie kunnen we dat nu niet doen. De tentoonstelling over Harfsen en 

75 jaar bevrijding is uitgesteld naar volgend jaar. 

 

Overleg 

'Vergaderen': de kerkenraad komt niet bijeen, maar we spreken elkaar 

wel, zelfs meer dan ooit! Er wordt driftig gemaild, gebeld en geappt. 

Vergaderen doen we digitaal, met ZOOM. Belangrijkste onderwerp: 

pastoraat. In april hebben we ook de concept - jaarrekening 2019 van 
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de diaconie besproken en vastgesteld. Het 'operationeel resultaat' van 

- € 3.306 is meer dan we hadden begroot (- € 2.071). Dit verschil wordt 

voor een deel veroorzaakt door het bedrag dat gegaan is naar 

'Afdrachten door te zenden collecten en giften' dat drie keer zo hoog is 

als begroot. De tweede oorzaak is dat de diaconie dit jaar de 

opbrengst van enkele collectes heeft verdubbeld.   

Na de persconferentie van premier Rutte dinsdag 21 april jongstleden is 

duidelijk dat we ook in mei nog niet in Ons Gebouw zullen vergaderen. 

Het werk gaat door en gelukkig weten we elkaar te vinden voor 

informatie, advies en overleg. En we hopen van harte - in lijn met de 

dienst van 3 mei aanstaande - dat we elkaar in de nabije toekomst ook 

weer kunnen ontmoeten en elkaar in de ogen kunnen kijken.  

Ellen Dupuis 

 
 

Klokkepraot digitaal? 

Sinds de invoering van de corona-maatregelen, heeft de kerkenraad 

besloten de contactpersonen, die altijd de Klokkepraot rondbrachten, 

tijdelijk te ontzien. 

Aangezien het hier ook veelal wat oudere mensen betreft, willen we 

hen niet onnodig in gevaar brengen en hebben we de bezorging zelf 

op ons genomen. 
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Ook hebben we besloten, zolang dat nodig is, de Klokkepraot digitaal 

te versturen naar bij ons bekende mailadressen. Als u deze uitgave dus 

via de mail ontvangen hebt, krijgt u deze nu niet in de papieren versie. 

Niet van alle lezers is het mailadres bij ons bekend.  

Als u de Klokkepraot dus wel gewoon in de bus heeft gekregen, 

beschikken we niet over uw mailadres. Als u wel een mailadres heeft, 

zou het fijn zijn als u ons dat wilt toesturen. Dat kan via een mailtje naar 

kerk@harfsen.nl  

Zodra we het weer verantwoord vinden, zullen we de Klokkepraot weer 

bij u in de bus laten bezorgen.  

 

 

De zondagse kerkdienst en de predikant  in coronatijd. 

Stilte…………………… 

Geen kerkklok die mensen oproept naar Ons Gebouw te komen. 

Is er dan wel een dienst? Jazeker!  

Maar in een lege kerk? Jazeker.  

Dat kan toch niet…….. jawel. 

Onze predikant Lidy van Prooyen 

Schuurman en haar man Joris nemen 

samen zo’n dienst van te voren op. Die 

dienst is elke zondagmorgen om 10.00 

uur te beluisteren  op 

www.kerkomroep.nl  waar je kunt door 

scrollen naar Harfsen, en dan 

voila….een zondagse  eredienst 

weliswaar in coronatijd. Maar samen, 

apart, bij elkaar.                                                                                                                         

Voor Lidy is dit een enorm drukke tijd, 

soms maakt ze weken van 45 tot 50 uur. 

En dat voor een 50 % predikant. 
 

Wij zijn daar als kerkenraad en u als gemeentelid vast en zeker ook, 

ontzettend blij mee.                                       

Met gemeenteleden mee leven, luisteren, bemoedigende appjes en 

mailtjes sturen, gesprekken voeren. Met collega’s overleggen, 

vergaderingen bij wonen (virtueel dan) en nog veel meer. 

Voor zo’n zondagse kerkdienst is Lidy al dagen bezig geweest met het 

uitzoeken van liederen. Ze zoekt ze dan op Youtube of zoekt op een CD 

naar de gewenste uitvoering van de liederen, ze worden beluisterd en 

mailto:kerk@harfsen.nl
http://www.kerkomroep.nl/
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de stukken die geschikt zijn voor deze dienst worden door Joris dan op 

een USB stick gezet. 

Lidy bereidt haar overdenking voor, ze zegt daar zelf over: ‘Ik probeer 

te benoemen, te bemoedigen, het goede nieuws zo te brengen dat 

juist in deze tijd luisteraars moed putten uit wat er gezegd word.’ Dan 

bedenk ik wat daarnaast het geheel nog mooier kan maken, een stukje 

muziek, uitspraak, gedicht, of een beleving, en componeer dat tot één 

geheel.  

Soms is er iemand bij als er opgenomen word, die iets zingt of speelt. 

Zoals Rike Oonk in de Paasdienst.   

Maar toch een bijzondere ‘stille’ gewaarwording. 

‘Als we de kerkdienst opnemen in de kerk, zie ik geen mensen zitten en 

dat is best lastig’, zegt Lidy, ‘geen interactie, niemand die iets van 

herkenning laat blijken, of geboeid luistert. Het lijkt een beetje of je voor 

de radio praat. Wel heb ik mensen in gedachten, en probeer ik nog 

zorgvuldiger dan anders mijn woorden te kiezen. Vooral niet teveel 

woorden’. 

Als het opnemen gebeurd is, gaat Joris pas echt aan de slag. Want er 

gaat altijd wel iets fout, wat daardoor nog eens moet. Thuis gekomen 

beluistert Joris alles opnieuw. Haalt teveel stiltes er uit geeft Lidy hier en 

daar een extra decibel, kortom is nog uren bezig tot ze samen tevreden 

zijn over het resultaat. 

Dan is het weer zondag en zitten wij, meestal met een kopje koffie, 

uitzicht op de tuin te luisteren. 

En wij niet alleen. Meestal luisteren er tussen de 50 en 70 mensen. Maar 

soms ook wel 160 mensen.     

Wat een rijkdom in deze tijd , die voor heel mensen zo ontzettend 

moeilijk is. 

 

 

Een volle 

lege kerk 

tijdens de 

schilderijen

-expositie 

van Mevr. 

Visser in 

2010. 
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IN MEMORIAM 

 

We hebben afgelopen maand van meerdere gemeenteleden 

afscheid moeten nemen. In kleine of zelfs in heel kleine kring, want door 

de coronamaatregelen moeten we een andere manier zoeken van 

afscheid nemen. Het vertrouwde condoleren valt weg, de koffietafel, 

en ook de afscheidsdienst zelf ziet er anders uit. Dat doet pijn, maar 

samen doen we ons best om een zo warm mogelijk afscheid mogelijk 

te maken. 

 

Wij gedenken 

 

Op 1 april is overleden de heer Engelbertus Hendrikus (Bertus) Woessink. 

Hij mocht 97 jaar worden. 

 

Tijdens het voorbereiden van deze Klokkepraot is er bericht ontvangen 

van het overlijden van dhr. E.J. (Jan) Klein Kranenbarg. Het In 

memoriam verschijnt in de volgende editie. 

 

We wensen de nabestaanden sterkte met dit verlies. 

 

Na maanden van leven tussen hoop en vrees, en dapper vechtend tot 

het einde, is op 3 april overleden Willemina (Mies) van Putten – 

Schoolderman, in de leeftijd van 77 jaar. Op 9 april hebben we 

afscheid van haar genomen door haar leven te gedenken, samen met 

haar man Dik, in een bescheiden kring van naaste familie en vrienden. 

Mies werd geboren in 1943, als oudste van vier kinderen, op de 

boerderij aan de Velderweg. Een levenslustig en vrolijk kind, en dat is ze 

altijd gebleven. Op haar 17e leerde ze Dik kennen, ze trouwden in 1964, 

en dat was het begin van een huwelijk van ruim 55 jaar lang, waarin zij 

elkaars steun en toeverlaat waren in voor- en tegenspoed. In haar 

werkzame leven werkte ze graag in gezinnen met kinderen. En in de 

zomer zorgden Dik en Mies voor vakantiekinderen uit Brummen. 

Mies was actief, een gezelligheidsmens, een levensgenieter, en ze kon 

met iedereen overweg. Ze hield van lekker eten, spelletjes, en ze was lid 

van een hechte wandelgroep, die vaak bij elkaar kwam en behoorlijk 

wat kilometers op de teller had staan. En Mies was natuurlijk ook de 

drijvende kracht achter de kaartjesclub van de kerk, met haar 

geweldig fijne knipwerk. Heel Harfsen, of tenminste de helft, moet wel 
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eens een kaartje ontvangen hebben, gemaakt door Mies en de 

kaartjesclub. 

Mies hield van de bergen, van reizen, en er liggen heel wat mooie 

herinneringen aan verre bestemmingen, samen met Dik. 

Bij haar afscheid hebben we Psalm 121 gelezen, een reislied door de 

bergen. Bergen die ontzag inboezemen met hun schoonheid, soms een 

onherbergzaam landschap. Een beeld van het leven zelf. Ook het 

leven van Mies heeft pieken en dalen gekend. Wellicht heeft het haar 

ooit troost gegeven: ik sta er niet alleen voor.  Ik heb een geweldig lieve 

man, en al die anderen om mij heen, maar ook kracht van omhoog. 

Tot het laatst heeft Mies willen leven. Dat hoorde natuurlijk gewoon bij 

haar. Maar ook omwille van de lieve mensen om haar heen, met wie ze 

zo hecht verbonden was. Om haar naaste familie, zus, broer, zwagers, 

schoonzussen. Om neven en nichten die een geweldig leuke en lieve 

tante hadden. Om vrienden en vriendinnen. Maar het meest natuurlijk 

om Dik, die zijn liefste moet missen. 

We wensen hem, en alle anderen met verdriet, sterkte toe, en Gods 

aanwezigheid als het moeilijk is. 

 

Op 8 april is overleden, na een periode van afnemende gezondheid, 

Jan Pasman, in de leeftijd van 86 jaar, en hij werd begraven op 

zaterdag 11 april. 

Jan was een bijzonder mens, bekend in heel het dorp, wandelend, 

fietsend, verhalen vertellend. 

Wat betreft zijn afscheid waren de wensen van Jan helder: liefst in 

kleine kring, geen aandacht voor zijn levensloop en géén rouwdienst 

maar een Paasdienst! De bijzondere omstandigheden dwongen tot 

een veel kleinere kring dan zelfs Jan in gedachten zal hebben gehad. 

Geen aandacht voor zijn levensloop: die wens eerbiedigen we, ook 

hier in Klokkepraot. Maar we mogen wel zeggen dat de herinneringen 

aan Jan op vele plekken gedeeld zullen worden. Door zijn broer Gerrit 

en schoonzus Annie, in het dorp, in de kerk, de zondagsschool denkt 

aan hem terug. Jan hield erg veel van de dingen van vroeger, hij was 

lid van de oudheidkundige vereniging De Elf Marken, hij heeft voor veel 

families de stamboom uitgezocht. Ook daar zullen ze hem met 

dankbaarheid gedenken. En Jan wordt natuurlijk gemist in de 

Veldhoek, bij de Schakel, bij de zorgboerderij ’t Heuvel, en zeker ook in 

het Dijkhuis in Bathmen, waar hij liefdevol werd verzorgd tot het einde. 

De derde wens is op een bijzondere manier in vervulling gegaan. Hij zal 

ermee bedoeld hebben: laat niet alle aandacht uitgaan naar het 
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verlies, maar naar het vertrouwen dat Christus gestorven is om ons het 

leven te geven; en dat wij ook na ons sterven veilig zijn bij God. Het was 

een wonderlijke samenloop dat we hem begraven hebben op Stille 

Zaterdag, en dat zijn naam in de kerk genoemd werd precies op Pasen, 

in één adem met die van de levende Heer.  

Jan is gestorven met de woorden van Psalm 63 in zijn oren: ‘God, u 

bent mijn, God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel’. Liefdevol 

voorgelezen door een van de verzorgenden van het Dijkhuis. Midden in 

de psalm verstilde zijn adem en overleed hij. Psalm 63 werd nogmaals 

door Annie gelezen aan het graf. We gunnen Jan de rust waar hij naar 

verlangde, en wensen Gerrit en Annie, en allen die hem zullen missen, 

de kracht toe van Gods nabijheid. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

 
ACTIVITEITEN 

 

Weer op de pootjes.. 

De Klokkenstoel is gerepareerd en staat weer op z’n plek. 

Dat kostte heel wat zorgen, zweet, mankracht en geld .  

Maar iedereen kan bijdragen in de reparatiekosten. Bakker Wijnand 

heeft prachtige/lekkere bonbons gemaakt. Verpakt in een mooi doosje 

met 12 stuks. 

U kunt voor € 10,-- een doos kopen. Maak dit bedrag over op 

NL85INGB0002918675 t.n.v. A.Hogenhout  met vermelding van naam 

adres en telefoonnummer/email. Dan worden de bonbons zo spoedig 

mogelijk in Harfsen en Kring van Dorth bij u thuis bezorgd. 
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Rozen-actie is dit jaar Chocolade-actie 

Elk jaar worden vanuit de kerk aan jongeren in Harfsen rozen 

uitgedeeld om hen succes te wensen bij het maken van hun examens.  

De centrale examens gaan dit jaar echter, als gevolg van de 

coronacrisis niet door. De schoolexamens worden zo veel mogelijk op 

afstand gedaan.  

Sommigen leerlingen staan er goed voor en weten al dat ze geslaagd 

zijn. Hier en daar zie je al een vlag met een tas er aan hangen ten 

teken dat iemand geslaagd is. Het is een vreemde tijd. Geen laatste 

schooldag met een eindexamenstunt. Geen eindgala met mooie 
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kleding en auto’s. Geen grote gymlokalen met rijen tafels en stoelen. 

Alles is anders. 

En ook de rozenactie is dit jaar anders. Bij de jongeren die examen 

doen zal binnenkort wat in de brievenbus gedaan worden. Geen roos 

maar iets lekkers met een kaartje erbij. We laten als kerk blijken dat we 

met de jongeren meeleven. Een examentijd is iets bijzonders maar 

examen doen in Coronatijd maak alles wel erg bizar.  We hopen 

natuurlijk dat de jongeren beloond worden met een diploma en na de 

zomer met een vervolgopleiding kunnen starten.  

 

Hieronder volgt een lijstje met 

voornamen van de jongeren die 

examen doen. Mocht er een 

naam ontbreken dan kunt u dit 

doorgeven aan Annette 

diaconieharfsen@gmail.com. Dan 

krijgt ook die leerling wat leuks in 

de bus.  

Het betreft de volgende 20 

jongeren: 

Eva, Indy, Veerle, Gwen, Eckhard, 

Janneke, Ilse, Noortje, Finn, Iris, 

Rosalie, Jur, Maartje, Hilde, Bart, 

Arjan, Denise, Stefan, Elise en 

Mytrhe. 

Allemaal heel veel succes 

toegewenst! 

 
 

 

        
Een kwartet oorlogsmeisjes in coronatijd. 

Riek Voortman, geboren in 1933 beleefde  de oorlog van haar 7e tot12e 

jaar. Woonde op een boerderij in Zuidloo. 

De coronatijd is wel even anders dan de oorlogstijd. Nu kan ik naar 

buiten, fietsen, wandelen. Wij zijn hier bevoorrecht, we hebben veel 

ruimte. Ik kijk zondags vaak de kerkdienst op tv, vaak ook Nederlands 

gesproken Friese kerkdiensten. 

In de oorlog zaten we eens in de kerk toen er buiten werd geschoten  

en er razzia’s werden gehouden. Vooral voor jonge mannen was het 

spannend of je moest gaan werken voor de Duitsers. 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Het is jammer dat je nu geen bezoek krijgt, je moet goed afstand 

houden, en goed handen wassen. Het is wel erg stil nu, maar de situatie 

is heel anders dan toen. 

In de oorlog ging ik eerst wel naar school maar toen die gevorderd 

werd kregen we (ik denk per klas) een paar uur les in de consistorie van 

de kerk. We kregen wel wat huiswerk mee en ik moest lezen van mijn 

moeder. “Kind lees nou, want daar leer je van” zei ze. 

Nu lees ik zoveel dat ik vaak denk; mijn moeder moest eens weten.                                                                           

Toen de corona kwam hoopte ik maar dat we genoeg te eten zouden 

houden. Was bang dat dit niet het geval zou zijn.  

Mijn moeder was in de oorlog ook bang dat er niet genoeg  eten was. 

Gelukkig hebben wij nooit te kort gehad al zaten we soms met 17 

mensen aan tafel. Vaak mensen uit Rotterdam die voor ze teruggingen 

nog een bord roggepap kregen van mijn moeder. Ik vond niet alles 

even lekker hoor. Maar je had nooit honger. Onder de mensen uit 

Rotterdam was ook een meisje van mijn leeftijd waar ik vaak mee 

speelde. Ze woonden bij ons in het kuikenhok. Mijn vader had van een 

wagenwiel een draaimolen gemaakt. Ik moest vaak op de schommel 

zitten om te kijken of er iemand aan kwam omdat mijn vader illegaal 

roggemeel maalde voor de pap. Verder speelden we gewoon veel 

buiten; touwtje springen, stelt lopen, tegen de muur ballen, 

verstoppertje en hinkelen. Wij hadden geen laptop, computer of TV. 

Bij ons waren ook Duitsers ingekwartierd. Die waren in de oorlog niet 

vervelend. Wel aan het eind van de oorlog. Toen waren we geen baas 

meer in ons eigen huis. Maar gelukkig hebben we het allemaal 

overleefd.                                                                                                                                                                            

Ik weet nog dat de Canadezen kwamen dat mijn moeder met een 

schort met eieren naar ze toe liep, want eieren lustten ze wel. 

 

Riek Dijkerman, geboren in 1930, beleefde de oorlog van haar 10e tot 

15e jaar. 

De oorlog was voor ons geen heel erg nare tijd. Wij woonden aan de 

Schepersweg op de Achterkamp. Ik ging gewoon naar school. Eerst de 

lagere school in Harfsen en toen naar de huishoudschool in Gorssel. 

Toen die door de Duitsers gevorderd werd naar het Zegel in Eefde. 

Daar kregen we naailes en ook gewoon taal en rekenen. Kookles kan ik 

me niet herinneren, zegt Riek.  

Wij hadden op de boerderij niets te kort en ik genoot van de slacht. 

Dan mocht ik helpen met het maken van b.v. hoofdkaas (zult) en 

zwoerdrolletjes in azijn. Als alles klaar was, was de kelder vol!  De 
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moeder van Ben bakte elke morgen roggepannenkoeken want met 

een paar grote jongens is een brood snel op.                                                                                                                                                                                               

Ik hield het meest van brood.  Maar als ik ’s middags uit school kwam, 

kreeg ik een opgewarmde kliek van het middagmaal terwijl de 

anderen iets lekkers op brood hadden. Wij speelden ook veel buiten, ” 

ik kon zelfs met 6 ballen tegen de muur ballen ,”vertelt Riek niet zonder 

trots. 

 

Nu hebben we het helemaal goed, ja je moet thuis blijven, geen 

bezoek ontvangen maar als je op anderhalve meter blijft kan het toch 

niet zoveel kwaad. Het is wel een beetje een saaie boel. 

We willen liever niet ziek worden, maar voor jonge mensen die ziek 

worden vind ik het wel heel erg. Wij moeten toch eens afscheid nemen. 

Een beetje jammer dat ik niet zo veel meer kan handwerken, dat was 

vroeger wel anders, ik naaide heel veel.  

Vooral vlak na de oorlog van een pak van mijn opa bijv. een keurig 

mantelpakje voor mijzelf. Of ik ‘keerde’ een jas voor mijn zus. Gewoon 

omdat er geen geld was voor een nieuwe jas. Mijn oudste zus kreeg iets 

nieuws en daarna kreeg ik het aan en vervolgens mijn zus. Zo ging dat. 

Nu kriebelt het me enorm als ik mooie stoffen zie in de winkel.  Ik zou er 

zo graag nog iets moois van naaien, maar het gaat niet meer zo als 

toen, dat is erg jammer. 

 

Gerry Wassink, geboren in 1929, beleefde de oorlog van haar 11e tot 

haar 16e jaar. 

Als ik Gerry bel zegt ze als eerste, “zo jammer, de aardappels smaken 

me niet meer”. 

Gerry begint de dag om ongeveer half acht. Dan komt de zorg en krijgt 

ze ontbijt. Gerry kan heel slecht zien maar ze houdt van boeken. Ze  

laat ze voorlezen door haar elektrische voorleesapparaat. Ook de 

Klokkepraot leest hij voor…’maar de hele dag stil zitten kan ik niet hoor!’ 

zegt Gerry. ‘Ik ga graag even de weg op, tot aan de beukenboom.’ 

Meestal luister ik rond 10.00 uur  naar Radio Gelderland. Dat is een leuk 

programma. ’En ‘s middags pak ik mijn harmonica en speel een 

kwartiertje. Ik loop weer een stukje en luister mijn boek.   Nadat ik in het 

ziekenhuis ben geweest mankeer ik van alles, en nee…..ik wil geen 

corona. Dan gaat het niet goed. 

Tja zo’n dag ziet er heel anders uit in de oorlog. Vroeg op, ’s morgens 

naar school met de benenwagen of op een fiets met massieve 

banden. Nou ja, lopen als je jong bent, ging best, jonge benen, je bent 
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er ook zo. De lagere school was in Harfsen en de Huishoudschool in 

Gorssel, later ook in Eefde. ‘s Middags naar Boer Harmsen op ’t Brook en 

aan het werk. Aardappels koken voor de varkens, takkenbossen 

sjouwen voor het vuur, rogge en haver binden, koeien melken, er was 

altijd genoeg te doen. Toen lustte ik maar wat graag aardappels, alles 

smaakte me prima. 

In 1953 ben ik getrouwd en woonden we in een blokhut op de 

Gorsselse heide. Huizen waren erg schaars en duur. Als je wilde trouwen 

moest je toch ergens wonen. 

 

Dirkje Kloppers, geboren in  1931, beleefde  de oorlog van haar 9e  tot 

14e jaar 

Ze werd geboren aan de Reeverweg en bleef enig kind. Dirkje vertelt: 

“Al gauw werd er een huisje gebouwd op de Oude Larenseweg en 

verhuisden we. Hier woon ik nu nog. ‘Ik ging hier in Harfsen naar de 

lagere school en daarna de Huishoudschool in Gorssel/Eefde. Het was 

geen leuke tijd hoor. Mijn vader moest af en toe een paar dagen voor 

de Duitsers werken (de Todt een bouworganisatie genoemd naar de 

Duitse ingenieur Fritz Todt met verschillende afdelingen. In totaal waren 

er 1.400.000 werknemers (vaak ook gevangenen) aan het werk). Hier in 

de buurt werden jonge mannen maar ook ouderen die nog een spade 

konden vast houden te werk gesteld om loopgraven en schuilplekken 

te graven. Dirkje vertelt: “Ze hebben ons paard gevorderd.  Maar die 

had geen scherp onder de hoeven. Dus kon hij niet op de verharde 

weg lopen. Toen brachten ze het paard maar weer terug. Fietsen 

hebben ze wel meegenomen. Maar ik fietste ook wel op een oude 

herenfiets met massieve banden naar school dat ging best. Aan het 

eind van de oorlog brachten we nog wel eens een nacht door in de 

schuilkelder. Er was eten genoeg maar niet altijd voor al die mensen uit 

het westen. Ja als we wat over hadden kregen ze wel hoor. Wij hebben 

een hele tijd een meisje uit Rotterdam te logeren gehad. Ze heette 

Sjaan. Wij hebben nog heel lang contact gehouden, nu gaat dat niet 

meer. Onderduikers hadden we ook, maar die had bijna iedereen. 

Nu in de coronatijd, ach je merkt er niet zo veel van.  Ik ben goed 

gezond. Houd afstand. Laatst was mijn achterkleindochter jarig, die 

heb ik wel gezien hoor van een afstandje. Dat is wel lastig. Maar verder 

ben ik vaak in de tuin. Heb binnen de hele dag de tv aan staan. Dan 

hoor ik wat en ben niet zo alleen. Ik kook zelf, Dirry (dochter) brengt de 

boodschappen. Ik lust alles. Nee niet van dat vette spek van vroeger. 

Dat is niet zo verstandig.  Maar als ik maar spul in huis heb, kook ik zelf. Ik 
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wandel wat, puzzelen vind ik leuk. Ach, handwerken heeft niet zoveel 

zin meer. Gelukkig verveel ik me niks. Veel thuis blijven en je aan de 

regels houden. Het gaat wel weer voorbij, al duurt het vast nog wel 

even. 

Anneke Hogenhout 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectedoelen diaconie voor de maand mei 2020 

 

De diaconie heeft besloten om in de maand mei te  collecteren voor 

de volgende doelen: 

 

Stichting Voedselbank Zutphen 

In Nederland leven meer dan één miljoen mensen onder de 

armoedegrens en dat aantal groeit nog steeds, zeker ook door de 

gevolgen van de coronacrisis. Ongeveer 140.000 gezinnen ontvangen 

steun van de voedselbank.  

Financiële bijdragen zijn hard nodig, want uiteraard is niet alles met 

sponsering in natura te dekken. Denk aan de verzekeringen, 

administratiekosten, brandstof voor en onderhoud van de 

bestelwagens, enz.  

 

Stichting Vluchteling 

De Stichting Vluchteling is een inzameling gestart om de verspreiding 

van het coronavirus in de vluchtelingenkampen tegen te gaan.  
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Via de landelijke t.v.- zenders en met een online campagne doen 

bekende Nederlanders een beroep op ons. Dit alles met één  doel: 

geld inzamelen om zo snel mogelijk hulp te bieden tijdens deze 

coronacrisis, te beginnen in Irak, Griekenland, Congo en Nigeria. Ook is 

een coronateam gevormd, dat onder leiding van een arts adviezen 

geeft aan de medische operaties. Uit de hulpreserves van de Stichting 

zijn per direct middelen beschikbaar gesteld voor de eerste noodhulp. 

 

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van: 

Diaconie Harfsen NL11 RABO 03014 06 405 onder vermelding van het 

doel. 

Namens de Stichting Vluchteling en de Stichting Voedselbank Zutphen 

hartelijk dank! 

 

Collectedoel Kerkrentmeesters: 

Ook de komende meimaand is de inzameling bestemd voor de 

reparatie van de Klokkenstoel. 

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL73RABO 037 

3711514. 

 

Overzicht giften 1e kwartaal 2020 

In de maanden januari t/m maart zijn de volgende giften ontvangen: 

Via: 

D. Meininger  €  5,- Kp  D. Meininger  € 10,- tvb 

W. Smale      5,- D  D. Meininger       5,- KP 

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

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

M. Gase    10,- tvb A. Brummelman    10,- tvb 

E. Dupuis    10,- tvb N. Oolman       5,- B 

H.J. Wilgenhof    15,- tvb M. Wissink     10,- tvb 

E. Dupuis    10,- tvb W. Smale     10,- tvb 

 

Dit maakt samen een bedrag van € 145,- waarvoor hartelijk dank, 

gevers en doorgevers! 
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ADRESSEN 

 

 
 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch 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. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

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 dinsdag 19 mei via rikaelkink@hotmail.com  

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

We weten op dit moment nog niet wanneer we weer gaan beginnen 

met de zondagsschool, maar we houden jullie op de hoogte. 

  

  

Hierbij enkele foto’s naar aanleiding van ons project paastuin in de 40 

dagentijd. 

Aneira heeft deze samen met haar moeder thuis gemaakt. 
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Van buiten mooi beplakt, een gezellige kijkdoos met paashazen, 

kransjes en lekkere dingen, en van binnen een prachtige bloeiende 

Paastuin. 

 

 
  

Onderstaand een gedichtje voor in deze bijzondere tijd. 

Helpen 

  

Helpen waar het kan 

in het groot of in het klein 

velen weten daar wat van 

geholpen of zelf helper zijn 

  

Helpen op verzoek, spontaan  

of na veel gezeur 

telkens als dat wordt gedaan 

opent het een deur 

 

 

 

 

 

Toekomst die weer open gaat 

mensen worden vrij 

door elkaar tot hulp te zijn 

met God aan hun zij 

 

  

Hartelijke groet, 

De leiding van de zondagsschool: 

Rietje, Dorothé, Ludwine, Marijke, Saskia, Ageeth en Gea. 
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Vrijheid 

Een paar jaar geleden organiseerden we met de Taakgroep Jeugd en 

Jongeren en de zondagsschool een dienst voor Jong en Oud met als 

thema Vrijheid. 

Onderstaand verhaal: "Waarom kleuren de daken rood in Oud 

Harfsen?" 

heb ik toen voor de kinderen geschreven en verteld in de kerk. 

( Met dank aan de notities van wijlen buurman Wim Beltman) 

Toen Ds Lidy van Prooyen Schuurman vroeg of de zondagsschool nog 

wat in het archief had voor de Klokkepraot, moest ik aan dit verhaal 

denken.  

Zeker nu we dit jaar gedenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. 

Ageeth Veeneman 

 

Waarom kleuren de daken rood in Oud Harfsen? 

 

Het is aan het einde van de oorlog op een koude nieuwjaardag, 1 

januari 1945, als er plots 

een harde knal klinkt. Alle ramen en deuren trillen in de kozijnen.  

Marten, de oudste zoon van boerderij Klein Reeve, is net bezig met zijn 

dagelijkse klusje. Brandhout opstapelen in de houtbak van de keuken. 

Van schrik laat hij alle houtjes op de grond vallen, maar bedenkt zich 

geen moment, hij grijpt zijn jas van de kapstok, schiet z’n klompen aan 

en rent over de deel, langs de koeien naar buiten. 

Marten weet waar het geluid vandaan komt, want een paar weken 

ervoor was de eerste V1 van de startbaan over de Harfsense Enk 

gekomen met bulderend geweld. Een V1, dat is een soort 

vliegtuigmodel  met een straalmotoraandrijving, zonder piloot. Het leek 

wel een vliegend monster… 

Boven de Enk had de V1 een hoogte van 30 meter bereikt en als het 

lukte met de versnellingen boven de Huurne, was de start geslaagd en 

was het monster binnen 20 minuten in Londen. 

Maar vandaag gaat het anders… 

 

Marten rent richting het bos, achter hun boerderij, het gemeentebos 

wel te verstaan. 

Hij neemt de kortste weg midden door het bos. In zijn haast valt hij  in 

het meertje midden in het bos. Hij staat op, giet z'n klompen leeg en 

rent door. Als Marten uit het bos komt, ziet hij dat de boerderij van de 

buren vernield is. Een hoek van het huis is helemaal weg, afgebrokkeld. 
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De over razende V1 sloeg op de kop tegen de bermwal aan de 

Deventerdijk en ligt daar te branden en te roken. 

 

“Pssst”, hoort hij naast zich, “ kom snel hier, het is te gevaarlijk hier”. 

” Dat ding kan elk moment ontploffen..., ren voor je leven.” Met 

kloppend hart rent Marten met buurman Johan mee, die hem 

meeneemt naar de schuilkelder. Het duurt nog tot de volgende dag 

voor het gevaar is geweken, en de V1 uitgebrand is. Gelukkig komt er 

geen ontploffing…. 

 

Die winter moet de familie van Marten ook de schuilkelder in bij 

boerderij Achterkamp. Marten heeft een grote familie, een broer en 

vier zusjes, zijn vader en moeder en zijn oude opa die bij hen woont. Zijn 

opa kan niet meer lopen, dus wordt hij gedragen door de weilanden. 

 

De winter van 1944 gaat voorbij. De boeren zijn alweer aan het 

ploegen, het voorjaar komt eraan. 

Steeds ziet en hoort  Marten V1's met donderend geweld overtrekken 

richting Londen of Antwerpen.  

Deze worden o.a afgeschoten vanaf de startbaan aan de 

Braakhekkeweg en vanaf de startbaan bij het voetbalveld. Soms gaat 

het mis en valt er een V1 voortijdig in de Harfsense Enk. In totaal wel 7 

stuks. 

 

Op 4 april 1945 wordt de Harfsense Enk bevrijd door Canadese 

soldaten.  

De molen wordt als eerste onder vuur genomen en is uitgebrand. De 

Duitsers worden met granaatvuur en vlammenwerpers uit de huizen 

verdreven. Ze trekken zich terug en uit wraak steken ze de mooie oude 

boerderijen met hun rieten daken in brand.  

 

Buurman Johan en zijn zoon Jan brengen de koeien naar het weiland 

van Martens vader.  

Johan en zijn familie vluchten de Koekoek in.  

Pas na 3 dagen is de kust veilig.  

Marten kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en samen met zijn zus 

Diekske gaat hij op onderzoek uit. 

Samen rennen ze door het gemeentebos, overal liggen Canadese 

soldaten in tenten.  

In het meertje drijft een grote rubberboot. 
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Er komt een Canadees aan lopen en geeft chocolade aan Marten. “ 

Hebben jullie eieren, dan kunnen we ruilen voor koffie en thee.” 

“ Dat vragen we straks aan onze moeder”, zegt Diekske, “we gaan 

eerst kijken wat er achter het bos allemaal gebeurd is.” Ze rennen 

samen het bos uit maar blijven al gauw stokstijf staan... 

Wat ze dan zien zullen Marten en Diekske nooit meer vergeten.... 

Bijna alle boerderijen in de Enk met hun rieten daken zijn door de 

Duitsers in brand gestoken, alleen smeulende puinhopen zijn nog 

overgebleven. 

Het huis van buurman Johan stond er gelukkig nog, alles was over hoop 

gehaald, alles van waarde was meegenomen.  

Toen Marten en Diekske terug liepen, vonden ze de mandoline en de 

trekharmonica van buurman Johan en zijn vrouw, in het natte gras.                           

 

Na de oorlog werden de huizen en boerderijen weer opgebouwd en 

kregen de naam 'wederopbouw huizen'.  

Deze huizen zijn allemaal te herkennen aan een gedenksteen en aan 

hun rode pannendak. 

Let er maar eens op als je naar het zwembad gaat in Almen..... 
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Adolescent in coronatijd. 

“Ben je dood of zo?” roep ik rond 12.00 uur richting de deur waarachter 

onze adolescent al ruim een etmaal onder een dekbed verblijft. Dat hij 

nog in het land der levenden is, blijkt uit het feit dat hij zich tegen 12.30 

uur naar de keuken begeeft om te brunchen, zoals hij dat noemt…… 

Zelf spreek ik liever van grazen: te hooi en te gras wordt er van alles 

naar binnen gewerkt, om vervolgens de boel de boel te laten en af te 

marcheren richting de Playstation voor het middagprogramma. De 

adolescent maakt veel herrie als hij gamet. Hij slaat op de bank, bonkt 

tegen de muur, brengt oergeluiden voort, afgewisseld met woorden 

die onder geen beding in de Visie ( of zo u wilt in de Klokkepraot) 

mogen. Om 16.00 uur besluit de adolescent dat het tijd is om iets aan 

zijn body te doen. Aangezien de sportschool dicht is, moet dit thuis 

gebeuren. Zonder vorm van overleg worden mijn fitnessattributen 

richting zijn hol gesleept, alwaar de geuren van de nacht zich spoedig 

vermengt met de geur van zweet. Een goed uur later loop ik de 

adolescent opnieuw tegen het lijf, ditmaal is hij half naakt. “Waarom 

loop jij in je blote bast?” vraag ik met een vies gezicht. “Ik heb toch mijn 

work-out gedaan”, verklaart hij op een toon die duidelijk maakt dat hij 

volstrekt normaal is en ik idioot ben. ‘Dat jij niet omkomt van pure 

zelfhaat en ellende. ”flap ik eruit,” als je toch dag na dag zó je tijd 

verdoet “.  

Hij schiet in de lach, niet vanwege mijn venijnige uitbarsting, maar er 

komt een mopje langs op zijn IPhone. “Het is bruin en kruipt langs je 

benen omhoog. Mam?”                                                                                                                    

“Geen idee.”                                                                                                                                                                                                 

“Een drol met heimwee. Ja! Je moet lachen, ik zie het aan je gezicht.”                                                                                               

“Oké, oké, ik vindt ‘m grappig. Zeg, de voedselbank zoekt vrijwilligers 

die in deze tijd……..”  “Daar kom ik toch niet aan toehoe! Ik moet 

douchen, nog vol aan de slag voor school en vanavond vakken vullen 

bij de Appie. Dat snap je toch wel?”                                                                                                                                  

Nee, een en ander snap ik totaal niet. Evengoed doe ik er wijselijk het 

zwijgen toe.  
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