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Plukt u ook mee?? 
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OVERDENKING 

 

Het Goede Leven 

 

Wat maakt het leven goed? 

Ik moet u geruststellen of juist teleurstellen: ik zit al een tijd te broeden 

op een begin van een antwoord, maar het wil maar niet komen. Het 

makkelijkste is om te zeggen dat dat gewoon voor ieder mens 

verschillend is, en dat is natuurlijk ook zo.  

Meestal beginnen we met wat het meest zichtbaar en het makkelijkst 

onder woorden te brengen is, en daar is niets mis mee: genieten van 

de dingen die we hebben gekregen of waar we hard voor hebben 

gewerkt. 

‘In de avondzon genieten van 

een goed glas wijn of een lekker 

biertje, in m’n eigen tuin’. 

‘Gezondheid en geen materiële 

zorgen’ 

‘Mijn vrienden en familie om me 

heen’. 

Maar we begrijpen ook wel dat 

het niet in de wijn of het lekkere 

eten zit, dat vrienden en familie 

kunnen tegenvallen, dat als je 

verdrietig bent de avondzon niet 

troost. 

 

 

 

Wat maakt het leven goed?  

Elk mens zoekt zijn eigen weg, vindt paadjes, neemt afslagen, 

verdwaalt en komt hopelijk weer terug; 

ieder mens moet zijn weg vinden naar goed en zinvol leven en naar 

manieren om te genieten en te delen wat goed is, en om te gaan met 

obstakels, struikelblokken, met groot en klein verdriet. Steun zoekend bij 

naasten en bij God. En bestaat het om in tijden van tegenslag en 

verdriet toch iets van het goede leven te ondervinden? 

 

Elk jaar reikt de landelijke kerk een jaarthema aan om ook de 

startzondag mee te beginnen. 

Het Goede Leven dus. Spannend om juist in deze onzekere tijd 

daarover na te denken. 
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Een nieuw seizoen staat voor de deur. Vol onzekerheid: wat kunnen we 

doen, en wat moeten we laten? Valt er wel wat te starten eigenlijk? 

In ieder geval, voor mij hoort dat bij het goede leven: ontmoeten, 

bijpraten, elkaar zien en ervaringen delen. Op gepaste afstand elkaars 

nabijheid zoeken. Ik denk dat we er meer dan anders behoefte aan 

hebben. Daarom starten we met een hele week van activiteiten en 

gelegenheden om elkaar te ontmoeten, van 13-20 september, 

allemaal corona-proof! En neem gerust iemand mee, wie u maar wilt! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

06 september 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

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

20 september 10.00 uur Ds. L.J. van Prooyen Schuurman, 

    Startzondag 

27 september 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

 

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. 

 
 

 

 

Waarom zou je je aan de regels houden? – bijzondere dienst 6 

september 2020 

Zondag 6 september is er weer een dienst, voorbereid door de 

Werkgroep Bijzondere Diensten. 

Voor deze dienst hebben we een heel oud, maar tegelijkertijd een heel 

actueel thema gekozen: ‘Waarom zou je je aan de regels houden?’ 

Regels: daarbij kun je denken aan de corona-regels of aan regels zoals 

ze in de wet zijn vastgelegd, maar ook aan de 10 geboden: leefregels 

die ons in de Bijbel worden aangereikt. 

In de dienst zullen we het hebben over deze 10 Woorden, maar ook 

over regels en wetten in onze huidige tijd.  
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Waarom zou je je aan de regels houden? We gaan proberen hierop 

een antwoord te vinden in lezingen, een overdenking, in liederen en 

gebeden. 

Komt u 6 september ook naar Ons Gebouw? Als altijd beginnen we om 

10.00 uur. Mocht u liever de dienst thuis meevieren: dat kan ook, via 

www.kerkomroep.nl. Welkom! 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Uit de kerkenraad       

Kerkdiensten 

Het weerzien op dinsdag 11 augustus was in meer dan één 

opzicht  'warm': de hal bleek de meest geschikte plek voor 

overleg; we keken terug op de zomerperiode en hebben 

nagedacht over de mogelijke activiteiten in het nieuwe seizoen 

en de voorbereiding ervan. Het liturgieblad, tijdens de 

afwezigheid van Lidy van Prooyen Schuurman steeds 

vervaardigd door Clasina, bleek een plezierige basis en goed 

handvat te zijn voor de dienst. Na de Startzondag doen we het 

weer zonder: de orde van dienst wordt op het scherm 

geprojecteerd. Op de leden van het beamteam konden en 

kunnen we bouwen voor het perfect verzorgen hiervan en van 

de daarbij behorende liederen: beeld en geluid. En ging het 

toch een keer niet ... onze organisten en voorgangers zijn niet 

voor  één gat te vangen. Gemiddeld waren er op zondag zo'n 

twintig kerkbezoekers en werd de kerkomroep ook goed benut. 

Zondag 20 september ronden we de Startweek af. Een 

Startweek! Zie hiervoor het inlegvel. Het thema van deze week: 

'Het goede leven.' Daaraan weten wij met elkaar vast wel vorm 

en inhoud te geven! 

 

Reserveren 

De laatste maanden is u gevraagd voor de kerkdiensten te 

reserveren. Dat is nu niet meer nodig, behalve voor de bijzondere 

diensten. De Startzondag is zo'n bijzondere dienst. Dus meldt u 

zich daar voor aan!  

http://www.kerkomroep.nl/


5 
 

Activiteiten 

Veel is en blijft onzeker: welke activiteiten kunnen we 

organiseren, welke hebben we georganiseerd en moeten we 

toch laten vervallen? Dat laatste geldt voor de vrijwilligersavond 

van 9 oktober aanstaande: in de huidige omstandigheden 

kunnen we maximaal 34 mensen toelaten in onze kerkzaal en 

met het halen en gebruiken van consumpties is het lastig om de 

anderhalve meter afstand te betrachten. Omdat een goede 

ventilatie onontbeerlijk is, laten we onderzoek doen naar de 

kwaliteit van de ventilatie van onze kerkzaal. 

De subsidiecommissie voor de verbouwing en nieuwbouw van 

de overige ruimten is bijeen geweest. We zijn nu zo ver dat we u 

kunnen uitnodigen voor een gemeenteberaad waar we ons 

plan kunnen presenteren en er uw mening over willen vragen. 

We hebben hiervoor twee data gepland: woensdagavond 14 en 

donderdagavond 15 oktober. Beide keren om 19:30 uur. Het is 

belangrijk dat u komt!  Als u wilt komen, meldt u zich dan 

alstublieft aan bij: kerk@harfsen.nl of stop even een briefje in de 

brievenbus. Geeft u daarbij a.u.b. aan of u beide avonden kunt 

komen of slechts één van beide. Wij kunnen dan de 

aanmeldingen verdelen over beide avonden. 

De eerste actie in het nieuwe seizoen om geld in te zamelen is 

ook al gepland: fruit plukken! 

 

Uitvaarten en condoleances 

We weten niet beter of Dirrie Enderink verzorgt met een aantal 

anderen de organisatie bij het condoleren. Altijd is alles goed 

voor elkaar: de verzorging van de inwendige mens, de 

aankleding ... onopvallend doen de dames hun werk. Dirrie weet 

zelf niet hoe lang ze dit werk al doet. Dat ze er ooit eens mee zou 

willen stoppen, dat moment wachtten we angstig af. En nu het 

zo ver is, heeft Dirrie zelf voor opvolging gezorgd in de persoon 

van Ria Wichers. Dankjewel Dirrie voor al  je werk, je 

beschikbaarheid, je hulp, tijd en je inzet. Welkom Ria. We wensen  

je toe dat je dit werk met veel plezier zult doen.   

Ellen Dupuis 
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IN MEMORIAM 

 

 

Wij gedenken 

Na jaren van afnemende gezondheid kwam op 5 juli j.l. een einde aan 

het leven van Tonia Everdina Zweers-Braakhekke, 85 jaar oud. Toos 

Braakhekke is geboren en opgegroeid in Gorssel, maar haar huwelijk 

met Hendrik Willem Zweers bracht haar naar Harfsen. Samen kregen ze 

drie kinderen: Hermien, Erik en Gerard. Verdrietig genoeg overleed 

haar man plotseling en veel te vroeg in 1988, een enorme klap voor het 

gezin. Daarna heeft ze nog een tijd in Laren gewoond, om in 2012 weer 

terug te keren naar Harfsen, nu in de Veldhoek. 

Haar gezondheid liet de laatste jaren te wensen over, maar ze klaagde 

nooit. 

Toos Zweers had een warm hart, was een tikkeltje eigenwijs, en hield 

graag de regie over haar leven, tot op het laatst. Tijdens de 

crematieplechtigheid vertelde Gerard over haar leven, deelden 

kleindochters en een achterkleinzoon bijzondere momenten met een 

bijzondere oma, en vertelde een nicht over hun speciale band. Uit alle 

verhalen sprak liefde en waardering voor een bijzonder mens. 

De herinneringen aan haar laatste dagen worden gekoesterd. Gelukkig 

heeft ze van de belangrijkste mensen in haar leven allemaal afscheid 

kunnen nemen. Liefdevol omringd en verzorgd door haar naasten. En 

na een paar lange dagen, kon Toos Zweers, met de woorden van 

Psalm 23 ‘De Heer is mijn herder’ in haar oren, het leven loslaten. 

Wij vertrouwen haar toe aan Gods liefde, en wensen kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen en allen die haar missen, de kracht toe om dit 

verlies te dragen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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ACTIVITEITEN 

 

Glazen potjes: update 

Afgelopen februari vroeg ik wie er mee wilde helpen sparen: kleine 

glazen potjes, formaat babyvoeding of kleine jampotjes (zolang er 

maar een waxinelichtje in aangestoken kan worden zonder je vingers 

te branden). En jawel: soms staat er ineens weer een doos vol in Ons 

Gebouw of iemand vraagt: heb je ze nog nodig…? 

Dus allereerst: ik ben er geweldig blij mee! En hoe is de stand nu? Ik heb 

er ongeveer 130 nu, vorig jaar hebben we er zo’n 200 gebruikt 

(geleend), dus we zijn aardig op streek. Ik ga er maar vanuit dat we 

een manier vinden om komende november corona-proof weer een 

Lichtjesregen te houden, want het was mooi en de belangstelling was 

groot. 

Heel erg bedankt voor het sparen, en de potjes zijn nog steeds welkom! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

WIE GAAT ER MEE??  Er zijn twee nieuwe data! 

Appels en/of peren plukken.  

Nieuwe data in September:  maandag 7 september en woensdag 9 

september. 

Waar ? Een boomgaard aan de IJssel nabij Welsum. 

Hoe laat ?  7.45 uur aanwezig 16.30 uur einde. 

Waarvoor?    Opbrengst komt ten goede aan Kerk Harfsen. 

Waarom ?   Om een dag heerlijk in de buitenlucht te zijn, fysieke arbeid 

te verrichten, je hoofd leeg te maken en de appel/peren kisten vol !  

Opgeven bij Anneke Hogenhout. 0573 431986 of 0620623603. 
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Nieuws van DoppenDiana 

Diana heeft afgelopen zomer kennisgemaakt met Annie van 

Doppendepot Aalten. Diana heeft veel geleerd over hoe de doppen 

verzamelt worden en hoe ze het meeste geld waard zijn. De komende 

maanden  pakt Diana telkens één item op om daarover te vertellen in 

de Klokkepraot 

 

NESCAFE doppen: 

 Je zou zeggen dat deze doppen van de glazen potten oploskoffie 

perfect zijn voor de doppenactie van KNGF. Maar helaas  Deze worden 

er allemaal door vrijwilligers uitgehaald en in de gewone plastic 

container gegooid. De reden?? De machine herkent dit niet als plastic 

maar als metaal. Dus helaas! 

 

 
De opbrengst van Harfsen in de container 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

06 september: 1. Kerk Actie Werelddiac. 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

13 september: 1. Pastorale zorg  2. Naoberhulp Zutphen e/o 

20 september: 1. K.I.A. zending wereldwijd 2. Klokkepraot 

27 september: 1. Pastorale Zorg  2. Regenboogkinderen Peru 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

6 september: Kerk in Actie werelddiaconaat: een sterke kerk op een 

kwetsbare plek.  
Ghana is een overwegend 

christelijk land, maar in het 

noorden vormen christenen een 

minderheid. Daarom is het 

belangrijk dat de kerk hier goede 

leiders heeft, die niet alleen veel 

bijbelkennis hebben, maar ook 

investeren in de dialoog tussen 

christenen en moslims. Het 

opleidingscentrum van de 

Presbyteriaanse Kerk leidt  
 

voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 

Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren 

analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 

De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen 

als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de 

kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, 

maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en 

moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese 

dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen. 

 

13 september: Naoberhulp Zutphen e/o 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde 

omgeving. Naasten willen hun dierbaren in die laatste levensfase graag 

de nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt de last 

voor deze mantelzorgers erg groot. 

Vrijwilligers van Noaberhulp kunnen dan de helpende hand reiken. Dat 
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doen ze door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van 

de mantelzorgers over te nemen, zodat deze even op adem komen en 

in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven. 

Onze vrijwilligers zijn betrokken mensen met levenservaring. Zij worden 

zorgvuldig geselecteerd en daarna voortdurend begeleid en 

bijgeschoold. Noaberhulp is actief in de gemeenten Zutphen, Lochem, 

Bronckhorst (Vorden en Steenderen) en Brummen (Centrum). 

 

 
 
 
Matthijs van Nieuwkerk, Ambassadeur Noaberhulp 
Zutphen, Televisiepresentator en journalist: 
“Als je in de Achterhoek woont, zoals ik, heb je geen buren maar noabers. 
Dat wist ik natuurlijk ook niet toen ik vanuit Amsterdam op het platteland 
van Almen terecht kwam. Maar noabers is een serieuze zaak. Het zijn je 
naaste buren waarop je altijd een beroep kan doen en zij omgekeerd ook 
op jou. En die opdracht die nemen we serieus. Voor mij was deze oprechte 
oplettendheid en zorg totaal nieuw. En ik vond het eigenlijk direct 
geweldig!” 
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20 september: Kerk in Actie: Zending wereldwijd 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: 

meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een 

groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het  

zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.  

 

Toch wil de kerk in Syrië, juist in 

deze enorme nood, een baken 

van hoop zijn.  

De kerk biedt hulp aan mensen 

die zijn getroffen door geweld of 

moesten vluchten, ongeacht hun 

afkomst of geloof. In regio’s waar 

mensen voorzichtig terugkeren, 

helpt ze bij het herstel van 

kerkgebouwen, scholen, 

bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra, kortom bij 

het weer opbouwen van een 

kerkgemeenschap.  
 

Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent 

immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en 

blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.  

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we 

de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! 

 

27 september: Regenboogkinderen Peru 

Helena van Engelen (1949) vertrok in 2001 naar Urubamba in Peru, om 

in de Heilige Vallei een centrum te bouwen waar kinderen uit de arme 

omliggende gemeenschappen kunnen leven en leren. 

In 2003 werd de stichting Kuychi in het leven geroepen om Niños del 

Arco Iris te ondersteunen. 

Helena ging met een missie naar Peru: kansarme kinderen een thuis en 

een toekomst geven. De namen van beide stichtingen, Arco Iris en 

Kuychi verwijzen naar de regenboog, in het Spaans en in het Quechua. 

Het Quechua is de oude taal van de Indianen die nog steeds 

gesproken wordt in de Andes. 
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Kuychi heeft tot doel financiële middelen in te zamelen, deze te 

beheren en ter beschikking te stellen aan het project in Urubamba. Om 

dit te realiseren werft Kuychi donateurs en fondsen en organiseert 

promotieactiviteiten om mensen kennis te laten maken met het project 

dat kansarme kinderen in Peru een betere toekomst biedt. 

 

Alle activiteiten worden kosteloos door de stichting Kuychi en haar 

vrijwilligers uitgevoerd. Kuychi is trots op het feit dat er geen 

overheadkosten gemaakt worden. Alle onkosten en reiskosten worden 

door de bestuursleden en vrijwilligers zelf betaald. Het stichtingsbureau 

in Eindhoven coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers in 

Nederland. 

 

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. 

 



14 
 

De Schakel 

 

Coronaproof in Ons Gebouw. 

16 september 2020: Bijeenkomst van de Schakel waar meer mensen 

welkom zijn.                                                                         

We starten zoals gewoonlijk om 14.30 uur t/m 16.30 uur. 

Uitgenodigd is Mevrouw Riet Garritsen uit Laren. Zij heeft een 

documentaire gemaakt over het leven van haar opa, voor, in en na de 

oorlog. Haar opa, de heer Jan Kolkman,  leefde  van 1889 tot 1953.                                      

Hij woonde op Buisweerd ( in 1853 gebouwd) aan de grens van 

Laren/Holten.                                                                               

Riet Garritsen vertelt o.a :                                                                                                                                      

*Waarom en hoe haar opa in het verzet kwam,                                                                                                                 

*Over onderduikers, piloten, overvallen, verwoesting van de boerderij, 

vrede en wederopbouw.  

*Hoe  de verhalen van Jan Kolkman verweven zijn met de in Harfsen 

wonende Gerrit Slagman en de uit Laren afkomstige Johan Koeslag.                                                                                                                             

*Over ervaringen bij het verblijf in de Oxerhof, waar verschillende 

barakken waren en waar een verhoorkamp was. 

Kortom een boeiende bijeenkomst.  

Hartelijk welkom, maar vanwege het corona virus, moet u zich opgeven 

bij Miny Gase tel: 0573 431627 of Anneke Hogenhout 0573 431986 

 

 

AGENDA 

 

Maandag 7 september   7.45 uur Appels en peren plukken 

Woensdag 9 september   7.45 uur Appels en peren plukken 

Woensdag 16 september 14.30 uur De Schakel 

Woensdag 14 oktober 19.30 uur Gemeenteberaad 

Donderdag 15 oktober 19.30 uur Gemeenteberaad 
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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 22 september via 

rikaelkink@hotmail.com  

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Hallo Jongens en meisjes, 

  

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad. 

  

We gaan weer beginnen met de zondagsschool en wel op zondag 6 

september om 10 uur. 

Hopelijk zien we jullie allemaal weer en je mag ook gerust een vriendje 

of vriendinnetje meenemen. 

We doen ook mee aan de startweek, hier horen jullie later meer over. 

  

Tot ziens, 

  

hartelijke groet,  

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

 

 


