
 
 
 

 

 

 
 

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen, 

Jaargang 8, nummer 5, juni 2020. 

 

 

 
De actie voor de Solidariteitskas is dit jaar in een andere vorm. 

Zie voor betaling de bijgevoegde folder. 
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OVERDENKING 

 

 

 

 

Een lege stoel 

 

 

 

 
 

In bijna elk huis is wel een lege stoel te vinden. Zo’n stoel waar eigenlijk 

nooit iemand op gaat zitten. Omdat hij op een onhandige plek staat, 

te gammel is, te mooi. Of omdat hij nog  

te veel herinnert aan wie er niet meer is. Uit eerbied. Een lege plek kun 

je niet zomaar opvullen. Niet meteen.  

In de kerk kijk ik wekelijks naar een woud van lege stoelen. Maar 

evenmin als die ene stoel thuis zijn ze niet echt leeg. In gedachten zie ik 

de mensen die ik het afgelopen jaar heb leren kennen, al dan niet in 

de kerkdienst. En die ik nu mis. 

 

In de Joodse traditie betekent een lege stoel ook nog iets anders. Bij de 

Seidermaaltijd wordt voor iedereen gedekt, maar staat er ook een lege 

stoel aan tafel. Die stoel is bestemd voor Elia, de profeet. Stél dat Elia 

komt, dan moet hij welkom zijn. De stoel vertelt dat je ruimte wilt maken 

voor de onverwachte gast, de vreemdeling die aankomt, de 

langverwachte vriend. En elke gast kan Elia zijn. Zo staat de lege stoel 

voor de verwachting, de hoop en de gastvrijheid. Elia is ook de 

voorbode van de Messias. Dus áls hij komt, dan weet je dat de Messias 

dichtbij is, dat de aanwezigheid van God niet ver weg is. 

Het druist tegen elk gevoel van gastvrijheid in dat we voorlopig niet 

spontaan naar de kerk kunnen, maar ons moeten melden. U zult het 

straks wel lezen onder Veilig naar de kerk. 

Maar we zullen principieel een paar plekken vrijhouden, voor de 

vakantieganger, de nieuwsgierige, iemand die graag eens de drempel 

over wil, voor de late beslisser. Voor Elia. Ruimte voor de onverwachte 

gast. 

 

Als u dit leest hebben we net Pinksteren achter de rug. Ik hoop en bid 

dat het ons lukt, in al die beperkingen en ingewikkeldheden van 

vandaag, en alle zorgen in ons hoofd, om ook ruimte te maken, voor 



4 
 

het onverwachte, de hoop en de vrolijkheid. En natuurlijk voor de Geest 

van God. Die is veel te beweeglijk voor een stoel natuurlijk. Maar laat hij 

welkom zijn bij ons, als een frisse wind en een warme vuurgloed. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

7 juni  10.00 uur Ds. Lidy van Prooyen Schuurman – online  

14 juni  10.00 uur Ds. Lidy van Prooyen Schuurman – online  

21 juni  10.00 uur Ds. Lidy van Prooyen Schuurman – online 

(oefendienst) 

28 juni  10.00 uur Ds. Lidy van Prooyen Schuurman – online 

(oefendienst) 

5 juli  10.00 uur Ds. Lidy van Prooyen Schuurman – online  

 En in de kerk! 

 

 

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. 

 

 

Bij de diensten  

Na Pinksteren heb ik nog zo’n 5 zondagen te gaan voor de 

zomervakantie aanbreekt. Misschien kan ik daar wel een kleine serie 

van maken. Paulus kan gloedvol schrijven over wat de Geest van God 

allemaal in mensen teweeg brengt, en in zijn brief aan de gemeenten 

in Galatië zet hij nog eens op een rijtje wat volgens hem de vrucht is 

van het leven uit Gods Geest: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, 

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing’, Galaten 5:22,23. 

Ik zou er een stuk of drie, vier morgengebeden aan kunnen wijden. Dat 

hangt een beetje af van de inspiratie. Maar misschien heeft u wel 

voorkeur? 

Twijfelt u eraan of zachtmoedigheid wel een kans heeft in een harde 

wereld, vraagt u zich af of wat meer zelfbeheersing u zou kunnen 

helpen? Ik nodig u uit om met voorstellen te komen: waar zou ik het 

over kunnen hebben in de maand juni? 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12315
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En dan zondag 5 juli, dat is de eerste zondag dat we elkaar weer in 

levenden lijve kunnen ontmoeten, op veilige afstand dat wel. Het zal 

ook geen buitendienst zijn. Om allerlei praktische redenen is dat niet 

haalbaar. De lezing van deze zondag bestaat uit de uitnodiging van 

Jezus: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 

gaan, dan zal ik jullie rust geven’. Het lijkt me een prachtige uitnodiging 

om onze gezamenlijke vieringen weer mee te beginnen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

Veilig naar de kerk  

Laten we dankbaar zijn met wat weer mag, en geduldig met wat nog 

niet kan. 

Dankbaar, daar begin ik mee, en ik zal er ook mee eindigen: het is 

natuurlijk heerlijk om weer voorzichtig samen te mogen komen in de 

kerk, na bijna vier maanden. 

Vanaf zondag 5 juli gaan de kerkdeuren weer open voor een wekelijkse 

viering. 

Maar geduld is ook nodig, want er zijn nog heel wat beperkingen waar 

we voorlopig mee moeten leven. 

Dit artikeltje is bedoeld om u op hoofdpunten te laten weten wat we 

allemaal gedaan hebben en zullen doen, zodat u inderdaad veilig 

naar de kerk kunt. En ook om u te laten weten wat u te wachten staat 

wanneer u naar de kerk wilt.  

 

Gezondheid 

Daar begint natuurlijk alles mee. Voor iedereen geldt het advies van de 

RIVM: blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, niezen, 

keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38C. 

Heeft iemand ook koorts en benauwdheidsklachten, dan blijven ook 

huisgenoten thuis. 

We vragen ook extra aandacht voor de 70-plussers. Bent u om een of 

andere reden bezorgd om uw gezondheid, heeft u een onderliggende 

ziekte, bent u om andere redenen kwetsbaar: hoe naar we het ook 

vinden om dat te vragen: het is verstandig om geen risico te nemen en 

thuis te blijven. U beschermt er u zelf en anderen mee. 

Van onze kant zorgen we voor extra hygiëne en de juiste afstand. 
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Reserveren 

Het eerste waar u mee te maken krijgt, als u naar kerk wilt, is meteen 

een lastig punt. 

Helaas hebben we van overheidswege de verplichting te werken met 

een reserveringssysteem. Voor grote gemeentes is dat begrijpelijk, er 

kunnen nu immers veel minder mensen in de kerk, maar ook wij als 

kleine gemeenschap moeten eraan voldoen.  

Het is niet anders: als u naar de kerk wilt, moet u zich van tevoren 

melden. 

U kunt dat doen per mail: diaconieharfsen@gmail.com 

of per telefoon: 06 – 20088157 (Dineke Weijenberg). 

Om het niet al te lastig te maken: als u vrijwel wekelijks naar de kerk 

gaat, kunt u zich ook aanmelden voor langere tijd, en dat u afspreekt 

dat u zich juist afmeldt als u ziek of verhinderd bent. 

Bent u vergeten zich aan te melden? Bel gerust nog even op 

zaterdagavond of zondagmorgen. Grote kans dat er nog plek is. En 

anders hebben we altijd nog een paar stoelen vrij voor aanwaaiers, en 

late beslissers. Voor Elia’s dus. 

 

Binnenkomst 

Bij de ingang van de kerkzaal staat een gastvrouw/heer. Behalve een 

hartelijk woord van welkom behoort tot zijn of haar taak ook de 

verplichte vraag naar verkoudheids- en koortsklachten die de kerkgang 

zouden verhinderen. Er staat ook een tafel met ontsmettingsmiddel 

klaar om uw handen te reinigen. U kunt de kapstok gebruiken zolang u 

maar anderhalve meter bij een ander vandaan blijft. 

De gastvrouw/heer vertelt u waar u kunt gaan zitten. 

Het binnenkomen en alles wat erbij komt, zal wat meer tijd nemen dan 

anders. Dus kom graag ruim op tijd. 

 

Kerkzaal 

We hebben de kerkzaal opnieuw ingericht, en wel zo dat de stoelen 

ruim anderhalve meter van elkaar staan. Er zijn ook plekken voor 

mensen - stellen, echtparen, huisgenoten – die naast elkaar mogen 

plaatsnemen. De nieuwe inrichting betekent uiteraard heel wat minder 

plekken dan we gewend waren, maar we denken genoeg voor wie 

naar de kerk wil (als we denken aan bezoekersaantallen van vóór de 

coronacrisis). 

 

 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Kerkdienst 

Ook de dienst zal er wat anders uitzien dan we gewend waren. 

Samenzang wordt ernstig ontraden, dus dat doen we voorlopig niet. 

Ook dat doet pijn natuurlijk. Muziek zal er wel zijn, maar geen 

samenzang. Neuriën mag wel natuurlijk. En thuis meezingen ook! 

De afgelopen maanden hebben laten zien dat er heel wat mensen 

online de kerkdienst volgen. En uiteraard blijven de vieringen online te 

volgen via www.kerkomroep.nl (Harfsen). De diensten zullen nog wel 

een poosje de vorm hebben zoals de afgelopen maanden gebruikelijk 

was: wat korter. We kunnen ook geen collectezakken doorgeven. Maar 

u mag wel per overschrijving doneren natuurlijk. En helaas kunnen we 

voorlopig ook geen koffiedrinken na afloop. 

 

Geen kerkgang en geen internet? 

Kunt u niet naar de kerk, en wilt u wel graag meevieren, maar heeft u 

geen internet? Overweeg dan eens de aanschaf van een Compaan. 

Dat is een tablet speciaal voor ouderen zonder internetervaring, zeer 

eenvoudig te bedienen. 

U vindt er elders in Klokkepraot een artikeltje over. 

 

Wanneer? 

Op 21 en 28 juni gaan we oefenen, dat wil zeggen: we nodigen een 

beperkt aantal mensen uit om de dienst mee te maken en samen met 

ons te kijken of onze protocollen en hygiënische maatregelen kloppen. 

En op zondag 5 juli is iedereen weer van harte welkom (zolang er 

stoelen zijn). 

 

We zullen geduld moeten hebben met alles wat nog niet kan. 

We hopen van harte dat u, als u gezond bent, zich niet laat 

weerhouden door alle drempels en obstakels hierboven. Ik verheug me 

erop op de zondag weer mensen te zien i.p.v. lege stoelen. 

En laten we dankbaar zijn voor wat weer kan: gezichten zien, elkaar 

begroeten, samen onder één dak, liederen horen, en samen luisteren 

naar de grote verhalen die ons verbinden met God en met elkaar. 

 

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Uit de kerkenraadsvergadering 

 

Kerk zijn in deze tijd 

Met de persconferentie van 6 mei jongstleden is een routekaart uit de 

lockdown gepresenteerd. Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten 

gehouden worden tot honderd personen, op voorwaarde dat de 

anderhalve meter afstand gewaarborgd is en dat er een protocol 

klaarligt voor een aantal onderwerpen: de inrichting van de kerk, de 

looproute en een hygiëneprotocol. Een voorbehoud: dit kan alleen als 

de positieve ontwikkeling zich doorzet.  

Dominee Lidy van Prooyen Schuurman en natuurlijk onze koster Roelof 

Pelgrum vormen met enkele kerkenraadsleden een groepje dat zich 

over de voorbereidingen hiervan buigt, zich daarbij baserend op de 

richtlijnen van de overheid en de adviezen van de PKN. Voordat we 

onze 'doorstart' maken, gaan we met een klein gezelschap 

genodigden oefenen. Dat doen we op zondag 21 en 28 juni. U kunt 

dan nog niet 'gewoon' komen. We kijken of het door ons opgestelde 

gebruiksplan werkt. Pas op 5 juli  gaan we onze gewone kerkdiensten 

op een nieuwe manier hervatten. Hoewel, 'gewone': met het voorschrift 

anderhalve meter afstand te betrachten, is er hooguit ruimte voor 

dertig mensen (meestal geen probleem bij ons:). Voorganger op die 

drie zondagen is onze eigen predikant. Tot die tijd moeten we ons 

'behelpen' met de kerkomroep, hoewel ... thuis geconcentreerd 

luisteren naar en zingen bij het wekelijkse ochtendgebed zorgt voor 

verstilling en verrijking in het geheel van de dagen en weken. Ook de 

mooie weekbrief helpt daarbij, zoals deze ook de betrokkenheid bij 

onze gemeenschap voedt. Fijn dat enkele vrijwilligers deze samen met 

de orde van dienst voor de komende zondag bij gemeenteleden die 

niet over internet beschikken, bezorgen! 

Extra aandacht is er voor de manier waarop we vorm kunnen geven 

aan pastoraat. Er zijn tot nu toe al heel veel kaarten verstuurd en 

telefoontjes gepleegd. We proberen rondom Pinksteren alle 

zorgmedewerkers in onze gemeente te bedenken. Hebben we die dan 

allemaal in beeld? We doen ons best! Ongetwijfeld blijkt straks dat we 

toch iemand vergeten hebben of niet in het oog hebben gehad. 

Excuus hiervoor. We willen met deze bedankkaart duidelijk maken 

hoezeer we de inzet van zorgmedewerkers waarderen. En hebt u de 

kaart niet gekregen, dan hoop ik dat u wilt denken: Jammer dat ze dat 

niet wisten, anders had ik 'm ook gekregen. Eveneens rondom 

Pinksteren proberen we onze ouderen te verrassen met een attentie. 
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Of we op dinsdagmiddag de kerk weer open stellen, is op dit moment 

nog niet bekend. 

 

Financiën 

In de ZOOM - vergadering van dinsdag 12 mei hebben we de concept 

- Jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters besproken. 

Nadat deze door de controlecommissie is goedgekeurd, komt hij ter 

inzage te liggen bij kerkrentmeester Klaas Haak. Daarna zal de 

kerkenraad de Jaarrekening 2019 officieel goedkeuren.   

In dit nummer van Klokkepraot treft u de folder van de jaarlijkse actie 

'Solidariteitskas' aan (als u Klokkeproat digitaal ontvangt: een bijlage). 

Dit jaar komt er niemand langs de deur bij u om € 10,- / € 20,- contant in 

ontvangst te nemen. We vragen u het geld over te maken òf om € 10,- 

per lid van de kerk / per persoon in een envelop in de bus te doen bij 

Ons Gebouw. 

 

Klokkepraot 

Ruim tweehonderd gemeenteleden ontvangen Klokkepraot nu 

digitaal. Van Nel Oolman ontvangt u een mail met de vraag of u dit zo 

wilt houden of dat u straks toch weer graag over de papieren versie 

beschikt. 

 

Hulp gevraagd 

We zijn nog steeds naarstig op zoek naar mensen die onze koster Roelof 

Pelgrum willen helpen bij zijn werkzaamheden door een deel daarvan 

van hem over te nemen. Ga eens het gesprek met hem aan om te 

horen hoeveel plezier hij beleeft aan dit werk! Op het terrein van de 

financiële administratie ligt er dezelfde vraag: Tonny Wichers doet dit 

werk al jaren en wil dit graag overdragen. Wat betreft de 

ledenadministratie: begin dit jaar heeft Gerri Smale deze taak 

overgenomen van Jenny Wichers, die dit meer dan vijfentwintig jaar 

heeft gedaan! Heel veel dank Jenny, voor de nauwkeurige en 

plezierige manier waarop je je van deze taak hebt gekweten! Fijn, 

Gerri, dat jij deze klus op je hebt willen nemen. 

 

Ons Gebouw 

De afgelopen twee jaar hebben we u geregeld geïnformeerd over 

onze plannen voor verbouw / nieuwbouw van de overige ruimten van 

Ons Gebouw. Een besluit daarover nemen, kan niet zonder u, zonder 

gemeenteberaad. En een dergelijke bijeenkomst kunnen we voorlopig 
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niet organiseren. Daarnaast stelt de huidige situatie ons voor nieuwe 

vragen. 

Wat is nu wijsheid? 'De toekomst lijkt zo duister / en ons geloof zo klein...' 

Van harte wens ik dat we elkaar en de toekomst met vertrouwen 

tegemoet kunnen treden. 

Ellen Dupuis 

 

Weekbrief – digitaal of op papier 

De weekbrief die ik bijna elke week schrijf, wordt inmiddels digitaal bij 

zo’n 85 mensen bezorgd. En op papier wordt hij ook bezorgd bij wie dat 

graag wil. Van mijn kant is het even bijpraten, een mijmerijtje, een foto, 

een gedicht, een lees- of kijktip, een gebed, iets gezelligs om te lezen, 

en als het nodig is nadere informatie.  

Krijgt u hem nog niet? 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, maar wilt u hem graag op papier ontvangen, en 

u krijgt hem nog niet van de buren of de kinderen, 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 

 

Pastoraat 

Zoals u weet, ligt het gewone bezoekwerk vrijwel helemaal stil. En daar 

is helaas nog geen verandering in gekomen.  Ik doe m’n werk nog 

steeds vooral 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 

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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IN MEMORIAM 

Wij gedenken 

Op 23 april moesten kinderen en kleinkinderen afscheid nemen van hun 

vader en opa Evert Jan Klein Kranenbarg, in de leeftijd van 82 jaar. Na 

een ongelukkige val kwam Jan enkele maanden eerder in het 

ziekenhuis terecht, en sindsdien was het leven tussen hoop en vrees, en 

nam zijn gezondheid steeds verder af. De laatste tijd heeft hij 

doorgebracht in De Harskamp in Raalte waar hij liefdevol verzorgd 

werd. Net als alle andere bewoners mocht hij geen bezoek ontvangen. 

Dat hij zijn (klein)kinderen niet of nauwelijks meer herkende was onder 

deze omstandigheden een zegen. Hij heeft ze niet meer kunnen missen. 

Tijdens de afscheidsdienst in kleine kring hebben we in gedachten een 

kleine ronde gemaakt langs de foto’s in zijn woonkamer in de 

Veldhoek, en stilgestaan bij de mensen en de dingen die voor hem het 

belangrijkste waren in zijn leven. Jan was geen prater, maar hij wilde 

wel graag vertellen over zijn kinderen en kleinkinderen, wat ze deden 

en waar ze terechtgekomen waren, en hoe trots hij op hen was. Of 

over het werk op de boerderij, een klassiek gemengd bedrijf. Hij was 

trots op de fokzeugen en er hing een foto van een prachtkoe aan de 

muur. Maar vooral hield hij veel van paarden. En natuurlijk kwam ook 

vroeger ter sprake, de plek waar hij opgroeide: de oude boerderij aan 

de Rosmaatsteeg. 

Bij het afscheid hebben we Psalm 23 gelezen, evenals een 

boerengedicht over de schoonheid van de natuur dichtbij, beiden in 

het Achterhoeks, in de taal van zijn hart. 

En wat was het mooi dat bij het wegrijden bij Ons Gebouw vandaan 

heel wat mensen langs de kant van de weg stonden, en nog meer aan 

de Rosmaatsteeg waar hij zo lang gewoond heeft. 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe, en sterkte 

in het gemis. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/180866?page=0,7
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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ACTIVITEITEN 

 

Kerk Harfsen steunt zorgmedewerkers in Harfsen 

Onlangs hebben bijna 90 zorgmedewerkers in Harfsen een mooie kaart 

in de bus gekregen. We hebben respect voor hen die dagelijks in het 

werk, dichtbij de cliënten, patiënten en mantelzorgers te maken 

hebben met de gevolgen van het Coronavirus. 

Als kerk zijnde wil je dit ook, dichtbij de mens staan, juist als het moeilijk 

is. En dat kan nu niet. Daarom proberen we op afstand toch dichtbij te 

zijn. 

We realiseren ons dat er veel meer mensen “in de zorg” werken. Dit is 

namelijk een breed begrip. Als je coördineert, organiseert, 

administreert, managet etc. werk je ook in de zorg, maar minder 

rechtstreeks in contact met diegenen die zorg en begeleiding nodig 

hebben. We hebben hen geen kaart gestuurd. Maar wellicht dat ze 

wel vervangend werk aan bed doen, ter vervanging van de 

gebruikelijke taken, a.g.v de Coronacrisis. Excuus aan hen die we hierin 

vergeten zijn. Zie dit artikeltje dan ook als een hart onder de riem! 

Het leven van veel mensen, die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding, 

is ingrijpend veranderd. Wat fijn dat deze medewerkers hen daarin 

bijstaan!  

Houd moed, heb lief!  

 

Pinksterplantje  

Vlak voor Pinksteren hebben bijna 70 gemeenteleden van 80 jaar en 

ouder een plantje ontvangen. Gewoonlijk wordt dit met Pasen 

gegeven, maar zoals u weet is dat plantje toen vervangen door een 

kaartje. 

Omdat we weten dat veel mensen last hebben van de gevolgen van 

het Corona virus,  wilden we toch nog iets fleurigs doen. Op het 

begeleidende kaartje stond de volgende tekst: 

Pinksteren, het feest van warmte en van gloed; dat uit de hemel tot ons 

komt. Een warme Pinkstergroet voor u, om deze dagen wat op te 

vrolijken! 
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Ouderentablet Compaan 

Een kerkdienst beluisteren via kerkomroep is erg lastig als je geen 

ervaring hebt met computers of tablets.  

 

COMPAAN is een organisatie die het mogelijk maakt voor mensen 

zonder digitale ervaring om bijvoorbeeld een kerkdienst via internet te 

beluisteren of op een hele eenvoudige manier te kunnen bellen en de 

persoon die gebeld wordt te zien. Sommige kerkdiensten worden 

digitaal uitgezonden met beeld, en dat is dan ook mogelijk. Wij in 

Harfsen hebben op dit moment nog alleen uitzendingen zonder beeld. 

 

Compaan levert hele eenvoudige tablets. Je kunt er nog veel meer 

mee dan kerkdiensten beluisteren en beeldbellen. Zoon, dochter of 

een andere mantelzorger kunnen met een app op hun eigen tablet de 

instelling van de computer van degene die de tablet van Compaan 

heeft ook wijzigen of aanvullen, zodat deze voldoet aan de wensen 

van de gebruiker. 

 

 

Er is zoveel informatie, dat het 

een te ingewikkeld stuk zou 

worden om hier alles op te 

schrijven. Indien u geïnteresseerd 

bent, kunt u de benodigde 

informatie vinden op de site van 

Compaan onder uwcompaan.nl, 

of vragen aan uw kinderen of 

mantelzorger of ze er u mee 

willen helpen. U vind daar 

informatie over de Klassieke 

Compaan, de kosten, de 

werkwijze en wat u kunt doen als 

er geen wifi beschikbaar is. 

 

Klokkenstoel bonbons. 

Woensdag 26 mei stond Marinus Regelink op de markt in Harfsen met 

de laatste doosjes klokkenstoel bonbons. Dat liep als een trein.                                                                                                          

Toen in februari de bestelling bij bakker Wijnand gedaan was, brak 

helaas de coronacrisis uit. Een gedeelte konden we nog stop zetten, de 

eerste 20 doosjes gingen naar de eindexamen kandidaten en de rest 

moest worden verkocht in deze lastige tijd. Gelukkig hebben nu alle 

doosjes een eigenaar gevonden! Als u dit leest zijn vast alle bedragen 
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binnen, dat ging veelal via een banknummer, omdat contant geld 

vooreerst teveel risico met zich mee bracht.  

Dank aan iedereen die zich 

zo geweldig heeft ingezet 

om de bonbons te 

verkopen, met name Nel die 

alles op Facebook zette, 

Diana Kroeze die net als Jan 

Klumpenhouwer een 

spontane verkoop startte, 

en Marinus die de laatste 21 

doosjes op de markt 

verkocht.   Dank aan allen 

die één of meer dozen 

hebben gekocht. 

De kostenpost voor de 

reparatie van de 

klokkenstoel ziet er weer iets 

rooskleuriger uit.                                                                 

Namens de activiteiten 

commissie:   Heel erg 

bedankt! 

 

 

                                                    

Dopjes en Covid-19 

Tja, alles ligt stil. Alles zit dicht. 

Maar ik spaar gewoon door met de dopjes voor KNGF. Ik heb aan de 

weg in mijn " kroam" een bakje staan waar u ze Coronavrij  kunt in 

doen.  Soms vind ik daar ook ineens een vuilniszak met doppen. Altijd 

goed. 

Denkt u eraan dat de doppen schoon moeten zijn? Anders lokt het 

ongedierte en daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. 

 

Weet u welke doppen u kunt inleveren? Alle frisdrankdoppen (dit gaat 

niet ten koste van het statiegeld) . Doppen van de melk/yoghurt 

pakken en de doppen van de vloeibare wasmiddelen. 

De stevige doppen van de pindakaas en de chocoladepasta mogen 

ook. 

 

Corona of niet, ik blijf doorsparen. Alleen al door doppen te sparen 

heeft de Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Stichting vorig jaar  
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€ 44.000,- mogen ontvangen. En we gunnen toch iedereen dat hij of zij 

zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven? 

Met vriendelijke groet Diana Kroeze, Oude Larenseweg 83 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

Wachten: het is een opgave. In de lange rij voor de kassa, als 

asielzoeker op de behandeling van je zaak, op versoepeling van de 

coronamaatregelen. We wachten wat af in het leven. 

Onlangs was het Hemelvaartsdag: de dag waarop we gedenken dat 

Jezus definitief afscheid nam van zijn leerlingen en naar de hemel ging. 

Vlak voor dat moment geeft Hij hen de opdracht om terug te gaan 

naar Jeruzalem en daar te wachten op de Geest, zijn Geest.  

Waarom doet Hij dat eigenlijk, hen vragen om te wachten? Had Jezus 

niet meteen de Geest kunnen uitstorten? Waarom moeten ze er eerst 

op wachten?   

Waarom? Omdat Pasen en Pinksteren niet op één dag vallen. Net 

zomin als het verwekken en de geboorte van een kind op één dag 

vallen. In de Bijbel is wachten nooit passief. Het heeft altijd iets van 

verlangen, van uitzien naar. Van toegroeien naar, voorbereiden, 

verwachten. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar de geboorte van 

haar kind. Wachten vraagt oefening. Je hebt er uithoudingsvermogen 

bij nodig.  

Na Hemelvaart blijven de leerlingen bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig, 

om de hoop levend te houden, om elkaar aan te sporen, om het niet 

op te geven. Samen wachten ze op de Geest van Jezus. Biddend. Dat 

leert ons: wachten doe je samen. Want wachten is niet altijd 

eenvoudig. 

We herkennen dat in deze tijd. De slogan is immers: 'Alleen samen 

overwinnen we corona'. Hoe lang zal het nog duren voor het leven 

weer zijn normale gang neemt? We zijn nu misschien alleen, maar we 

hebben elkaar nodig om het wachten vol te houden. Om de moed 

niet te verliezen, om de verwachting 'Straks wordt het anders' vol te 

houden. 

Wachten is eigenlijk oefenen in hoop, groeien in geduld en wijsheid. 

Groeien ook in verlangen naar Gods Geest. De Geest die je soms 

zomaar samen doet zingen, biddend: 

Christ, be our light,  

Shine in our hearts 

Shine through the darkness. 

Ds. René de Reuver, scriba Generale Synode 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

Collectedoel Diaconie juni 2020: 

De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een 

ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in 

landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte 

lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en 

dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. 

Mensen komen om van de honger. Het is ongekend wat hier gebeurt! 

Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te 

voorkomen. Ze ondersteunt kerken over de hele wereld die opstaan om 

mensen te helpen. De komende maanden is er 1,2 miljoen euro nodig 

voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun 

voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat alleen 

samen met u gerealiseerd kan worden. 

Kerk in Actie vraagt u om, ook in deze verwarrende tijden, onze 

naasten ver weg niet te vergeten.  

Help een stille coronaramp voorkomen! 

U kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer van de diaconie 

Harfsen: NL11 RABO 03014 06 405  o.v.v. “Help een stille coronaramp te 

voorkomen”. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op kerkinactie.nl/corona 

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw betrokkenheid. 

 

 

 

Collectedoelen Kerkrentmeesters Juni 2020: 

De komende maand is de kerkrentmeesterlijke collecte bestemd voor 

de volgende doelen: 

De Klokkepraot, Pastorale zorg in Harfsen en het onderhoudsfonds. 

Op 5 juli is de collecte bestemd voor JOP, het jeugdwerk van de PKN. 

 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op banknummer: 

NL73RABO 03737 11 514 o.v.v. het collectedoel. 
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De Schakel 

 

Schakel en Veldhoek. 

In de week na Pasen en voordat de koning zijn verjaardag vierde 

waren Miny, Arjan en Anneke van de Schakel  actief. Zij hadden een 

presentje bedacht voor iedereen in de Veldhoek en voor alle 

bezoekers van de Schakel. Wij mochten de Veldhoek niet in vanwege 

besmettingsgevaar, maar Aldi Preuter pakte de pakketjes voor de 

Veldhoek aan en verdeelde deze verder. Het presentje bestond uit een 

papieren tasje gevuld met een sinaasappel voor Koningsdag, een 

opkikker in de vorm van een pakje oplossoep en een paar leuk 

verpakte theezakjes, zodat iedereen, apart met elkaar een kopje thee 

kon drinken. De Elisabeth bode en een mooie kaart met sterkte en we 

missen elkaar als extraatje werd ook zeer gewaardeerd. 
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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 30 juni via rikaelkink@hotmail.com  

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Vergeet mij niet.... 

De afgelopen weken hebben we de kinderen natuurlijk niet veel 

gezien. 

Daarom was het bezoekje van Saskia en Marijke op Moederdag heel 

bijzonder! 

Zij kwamen op zondagmorgen langs met een mooie beker met, hoe 

toepasselijk, zaadjes van vergeet mij nietjes, voor alle kinderen. 

Voor de leiding was er een kop en schotel met vergeet mij nietjes... 

We vergeten jullie zeker niet, let zaterdagmiddag goed op de mail, 

 een Pinkster verrassing voor jullie allemaal! 

We wensen jullie hele gezellige Pinksteren en hopelijk tot gauw! 

Groetjes Gea, Marijke, Ludwine, Saskia, Dorothe, Rietje en Ageeth 
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