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Het fleurige resultaat van een activiteit in de startweek 
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OVERDENKING 

 

Onder de open hemel 

 

Vandaag is het herfst geworden, en wel op een stralende zomerse 

dag. Als ik dit schrijf, is aan de temperatuur in ieder geval niet te merken 

dat we in een ander seizoen beland zijn. Wanneer u dit leest, zal het 

wel een stukje herfstiger zijn, maar u herinnert het zich nog wel. In feite 

alarmerend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, en tegelijk 

hebben we enorm genoten in de zomerse zon van een mooie 

startweek. 

Het is in deze tijd van het jaar, begin oktober, dat het joodse 

Loofhuttenfeest gevierd wordt. Een tijdelijk onderkomen wordt 

gebouwd, een eenvoudige hut in de tuin of op het balkon, met allerlei 

versieringen ontleend aan de natuur. Maar het belangrijkste is het dak: 

juist niet solide en waterdicht, maar een eenvoudig bladerdak. Het 

mag wel schaduw geven, maar moet toch open blijven naar de 

sterrenhemel. Een week lang wordt er geleefd onder de open hemel. 

Om jezelf te herinneren aan de kwetsbaarheid van het leven. Om je te 

durven toevertrouwen aan God.  

 

 

We beschermen 

onszelf graag. Met 

mooie huizen en 

huisjes en 

appartementen. 

Een tuin erbij, een 

hek ervoor 

misschien. 
 

 

We zoeken ons te beschermen, maar we weten tegelijkertijd: een 

voordeur met een slot erop, een prachtig dak houdt het verdriet niet 

buiten. We ervaren allemaal, in mindere of meerdere mate: het 

beschermt ons tegen weer en wind, maar niet tegen de kwetsbaarheid 

van het leven. Door de kieren en de gaten komt het toch wel binnen. 

Liefde die pijn doet, gemis van een geliefde, een lichaam dat je 

zomaar in de steek laat, zorgen om mensen van wie je houdt, een baas 

die je naar huis stuurt... 
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En Loofhuttenfeest is ook om jezelf eraan te herinneren dat we wel 

muren en mooie huizen kunnen bouwen, maar dat we geen ander dak 

hebben dan de hemel boven ons. Open naar God. Leven in de hoede 

van de Eeuwige. Zoals Israël ooit in de woestijn niets anders kon dan 

van dag tot dag leven – manna voor telkens maar één dag – zo zullen 

we ook hopen, bidden, vertrouwen: Geef mij genoeg voor déze dag. 

Genoeg liefde om vandaag aan de ander te geven. Genoeg 

vindingrijkheid om deze dag door te komen. Genoeg hoop om het tot 

morgen te redden. Morgen is een nieuwe dag. 

 

Klein danklied     (Ad den Besten) 

 

Gij hebt, o God, dit broze 

bestaan gewild, 

hebt boven 't nameloze 

mij uitgetild, 

 

laat mij dan dankbaar leven 

de volle tijd, 

geborgen in de bevende  

zekerheid, 
 

dat ik niet uit dit smal 

en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen 

dan in uw hand. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

04 oktober 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

11 oktober 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

18 oktober 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

25 oktober 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 
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Ook niet-kerkgangers zijn van 

harte uitgenodigd om rond elf uur 

een kopje koffie mee te drinken in 

de kerkzaal. 

 
 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Op zondag 11 oktober lezen we de gelijkenis van het koninklijke 

bruiloftsmaal. Dat begint feestelijk, maar zoals wel vaker kennen 

gelijkenissen soms een onverwachte wending. Gelijkenissen lijken op 

het eerste gezicht altijd vrij eenvoudig, maar hoe langer je kijkt, hoe 

ingewikkelder het blijkt. Blijft staan dat het begint met een feestelijke 

uitnodiging voor een koninklijke maaltijd, en laten we op die zondag nu 

ook de Maaltijd van de Heer vieren. Wees welkom! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

Vooruitblik Lichtjesregen en Gedachtenisdienst 

Onze voorzitter schreef het al: niets is op het ogenblijk vanzelfsprekend. 

We kijken vooruit naar hoe we vorm kunnen geven aan de 

Lichtjesregen die vorig jaar zo goed werd bezocht, en ook aan de 

Gedachtenisdienst. Zoals voorgaande jaren kan het in ieder geval niet. 

We kunnen zoveel mensen tegelijk niet in Ons Gebouw kwijt. En 

bovendien: wat vandaag mag, kan morgen door een nieuwe 

maatregel alweer aangescherpt zijn. Maar we zijn in een kleine 

brainstormcommissie toch maar begonnen. Hoe zou het kunnen? 

 

 

Gedachtenisdienst (zondag 22 november): in deze zondagsviering 

noemen we de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar 

overleden zijn. De directe nabestaanden worden daarvoor 

uitgenodigd, en dat is daarom een dienst die druk bezocht wordt. We 

verwachten meer mensen dan we (op anderhalve meter) een plek 

kunnen geven. De beste oplossing lijkt twee dezelfde diensten te 

houden op die zondag. En wel om 10.00 uur en om 17.00 uur. Het RIVM 

staat twee diensten achter elkaar niet toe: er zal tussendoor een aantal 

uren geventileerd moeten worden. 
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We zullen voor deze diensten als eerste de nabestaanden uitnodigen, 

die zich voor deze dienst kunnen opgeven t/m 15 november. Dan 

weten we in de tussenliggende week hoeveel plaatsen we nog 

beschikbaar hebben voor andere gemeenteleden. We vinden het niet 

fijn, maar het is dus noodzakelijk dat u zich voor de dienst van 22 

november opgeeft. 

Alles is onder een zeker voorbehoud, maar dit is de richting waarin we 

denken. Volgende maand leest u meer. 

Nel Oolman, Deodata Meininger, Annette Zwaaij, Lidy van Prooyen 

Schuurman 

 

 

Vakantie 

Van 17 t/m 25 oktober heb ik nog 

een weekje vakantie. Ik sta op het 

ogenblik in de wandelmodus. 

Helaas lukt het me doordeweeks 

te weinig om een flinke wandeling 

te maken, maar ik verheug me op 

wandelen langs het water. Langs 

de Berkel misschien, of langs de 

IJssel?  
Gelukkig is ook nu Ds. Wilma Klein uit Almen bereid in te springen, 

mocht dat nodig zijn. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

UIT DE KERKENRAAD 

Gemeenteberaad 

Ingevouwen in Klokkepraot vindt u de uitnodiging voor het 

gemeenteberaad op 14 en 15 oktober. De afgelopen jaren heb ik al 

vele keren in Uit de kerkenraad verslag gedaan van de voortgang van 

onze plannen. Snel gaat het niet nee ... U hebt misschien wel eens 

gedacht: 'Zij die geloven, haasten niet!' Een zorgvuldig proces, overleg 

met alle betrokkenen en goed doordenken van plannen vragen nu 

eenmaal tijd. We hopen dat we beide avonden de maximaal 

toegestane hoeveelheid gemeenteleden kunnen verwelkomen. 

 

Vrijwilligers en vacatures 

In onze kerkenraadsvergadering hebben Ria Wichers en wij nader 

kennis gemaakt met elkaar - en dat was heel plezierig. Zoals vermeld in 
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de vorige Klokkepraot heeft Ria de taken van Dirrie Enderink bij 

condoleances en uitvaarten overgenomen.  

Onze koster - beheerder Roelof Pelgrum draagt per 1 oktober 

aanstaande de verantwoordelijkheid voor een aantal activiteiten over 

aan Jan Schutte. We hebben lang gezocht, diverse mensen benaderd 

... en toen was daar ineens Jan, die zei: 'Ik heb hier wel zin in!' Fijn, Jan. 

We wensen je heel veel succes en plezier toe. Roelof, heel veel dank 

voor al de tijd, zorg en aandacht die jij aan Ons Gebouw ('je tweede 

thuis') en zijn gebruikers hebt geschonken: altijd alles goed voor elkaar, 

een oplossing voor een probleem, en een helpende hand. Gelukkig blijf 

je de zondagse diensten nog een tijdje doen! 

 

Diensten 

We hebben alweer kunnen genieten van solozang en van zang door 

twee gemeenteleden. Een deel van de cantorij gaat nu weer 

beginnen. Fijn dat we weer live - muziek hebben! 

Niets gaat op routine, of 'net zoals vorig jaar.' De huidige situatie vraagt 

om andere manieren van vieren en samenzijn. Een kleine groep heeft 

nagedacht over de Gedachtenisdienst op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. Hoe gedenken we als we niet met velen kunnen 

samenkomen? Dominee Lidy van Prooyen Schuurman informeerde u 

hierover. Datzelfde geldt voor de Lichtjesregen. 

Ellen Dupuis 

 

ACTIVITEITEN 

 

Lichtjesregen (vrijdag 13 november): de lichtjesregen is bedoeld voor 

het hele dorp, en niet specifiek kerkelijk, we willen graag iedereen de 

gelegenheid bieden om een lichtje aan te steken om iemand te 

gedenken, als hart onder de riem voor iemand om wie je bezorgd bent. 

Of gewoon een kaarsje aansteken als teken van hoop in een donkere 

wereld.  

Dat willen we graag zo houden, maar dit jaar kiezen we voor een 

inloop, of eigenlijk inloop en doorloop. De omgeving van de kerk zal 

met vele lichtjes worden aangekleed. Je kunt van 19 – 20 uur 

binnenlopen in Ons Gebouw, langs de kanten is er plek om wat op te 

schrijven, er klinkt muziek, er valt iets te zien, misschien een filmpje te 

bekijken, en eenmaal via de andere uitgang weer buiten staan daar 

honderden lichtjes klaar om aangestoken te worden. We hopen op 



8 
 

vele belangstellenden, ook van kinderen en hun ouders, net als vorig 

jaar. En uiteraard letten we op de anderhalvemeterregel.  

 

 

Kledingactie Oost-Europa 2020 

De diaconieën van Almen, Eefde, Gorssel-Epse en Harfsen organiseren 

weer een kledinginzamelingsactie voor Oost- Europa. Normaliter zou dit 

medio november plaatsvinden, maar omdat de inzameling dit voorjaar 

is afgelast vanwege corona hebben we de najaarsactie naar voren 

gehaald. 

Op vrijdag 2 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur en zaterdag 3 oktober 

tussen 10.30 en 11.30 uur  kunt u schone en niet-kapotte kleding naar 

Ons Gebouw brengen. 

Wilt u de kleding in afgesloten plastic zakken brengen?   

Mevr. te Wierik uit Lochem zal er voor zorgen dat de ingezamelde 

kleding naar noodlijdende gezinnen in Oost Europa getransporteerd 

worden.  

 

 

Nog eens Corona!! 

Handen wassen, handen wassen, handen wassen. 

Kerk Harfsen wil daarbij helpen, Corona moet verdwijnen! Daarom  

Harfsense handdoeken in 5 kleuren. 

Bij aankoop van 2 handdoeken een stuk zeep van onze eigen 

predikant Lidy van Prooyen Schuurman cadeau. Let op de volgende 

Klokkeproat! Dan staat er alles over in. 

 

Wedstrijd! 

Kerk Harfsen komt weer met een leuke actie. Win uw eigen 

verjaardagskalender met de mooiste foto’s uit Harfsen. We kunnen de 

laatste dagen genieten van prachtige herfsttaferelen met mist en 

spinnenwebben. Iedereen maakt weleens een foto waar hij/zij trots op 

is. 

Wij willen graag een Verjaardagskalender maken met de mooiste 

plekjes uit Harfsen door het jaar heen en graag door U gefotografeerd! 

Eind 2021 moet hij klaar zijn. Een heel jaar de tijd! 

De bedoeling is dat we voor elke maand een mooie foto kiezen en 

afdrukken op ongeveer dezelfde wijze als de schitterende kalender met 

schilderijen van dit jaar. De eigenaars van de winnende geplaatste 

foto’s krijgen de kalender gratis als prijs. 12 maal kans dus! 
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Wie maakt in 2021, of herfst 2020 een mooie foto van een fraaie plek in 

Harfsen, ieder ziet de natuur of een plek op zijn of haar eigen manier. 

Samen wordt dat dan weer iets heel unieks.  

Foto’s kunnen digitaal  ingeleverd  worden bij: 

actiekerkharfsen@gmail.com  

 

Geen Ika vakantieweken in 2021 

Nadat dit jaar de Ika vakantieweken afgelast zijn wegens het 

coronavirus worden ook in 2021geen Ika vakantieweken 

georganiseerd. De corona protocollen bij een verblijf in een 

vakantieaccommodatie zijn zodanig beperkend voor de gasten en 

belastend voor de vrijwillige medewerkers dat het geen vakantie meer 

is. Uitstapjes en gastoptredens zijn door de maatregelen dan niet 

haalbaar. Het zou voor de gasten en de vrijwilligers een risico 

betekenen dat we niet willen en mogen nemen. 

We vinden het erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, 

het is een teleurstelling voor de gasten en vrijwilligers. 

We hopen, zodra het mogelijk is, weer Ika vakanties te kunnen 

aanbieden. 

IKA commissie. 

 

TERUGBLIK 

 

Een appeltje voor de dorst 

Op respectievelijk 7, 9 en 11 september zijn 3 groepjes van 4 personen 

vanuit Harfsen gedurende een dag peren of appels wezen plukken in 

de boomgaard.  

 

 

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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’s Morgens om 8.00 uur stond iedereen in de boomgaard van Arnold 

Bosgoed in Welsum paraat om het heerlijke fruit te plukken. Het was flink 

doorwerken en het was dus erg fijn dat de werkzaamheden 

onderbroken werden door de koffie-lunch-theepauze. Want een hele 

dag staan-lopen-grijpen-schrikken-lachen-zingen-mopperen-reiken-

zweten-genieten was best inspannend. U zult denken; schrikken en 

mopperen? Ja, als er meer appels uit de boom vielen dan je met 2 

handen kon vasthouden, werd er wel even gemopperd. Want gevallen 

appels mag je niet in de kist doen. Van de gevallen appels werd later 

wel sap gemaakt (gelukkig).  

 
 

In elke kist konden ruim 300 kg appels gelegd worden. En zo zijn er heel 

wat kisten appels en peren geplukt. We hebben veel plezier gehad en 

het was heerlijk om de hele dag buiten met elkaar bezig te zijn. Als we 

volgend jaar weer gaan plukken gaan er vast nog meer mensen een 

hele of een halve dag mee plukken.  

Met het appels plukken verdienen we als kerk zijnde geld, wat ten 

goede komt aan bijvoorbeeld Ons Gebouw. Zo hebben we toch een 

mooi appeltje voor de dorst!  
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En om de appelplukkers te bedanken en om iedereen mee te laten 

genieten van de heerlijke (Elstar)appels, krijgt iedere bezoeker van het 

Gemeenteberaad op 14 of 15 oktober (zie de uitnodiging) koffie/thee 

met een lekker stuk appeltaart!                                                                                  

Bedankt stoere appelplukkers: Nel, Elly, Coby, Anneke, Lidy, Henny en 

Max, Ellen, Marijke, Roelof, Sientje en Annette! 

 

 
 

 

Appels besteld? 

Degenen die appels besteld hebben door een briefje in te vullen of dit 

aan Anneke doorgegeven hebben, kunnen de appels op zaterdag 10 

oktober vanaf 9.00 uur ophalen bij de Spar.  

Een zak van 3 kg.  Elstar appels kost € 5. De bestelde appels kunnen 

meteen afgerekend worden bij het ophalen. Als er nog zakken appels 

over zijn kunnen deze daar ook gekocht worden. 

Tot 10 oktober in de Spar, met dank aan Arno Vrielink en Anneke 

Hogenhout.  
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Activiteiten in de Startweek 

We kunnen een Klokkepraot vullen met leuke foto's van de Startweek: 

een week met prachtig weer om naar Museum MORE in Gorssel te 

gaan, om te wandelen en om buiten creatief aan de slag te zijn en om 

bij De Schakel  te luisteren naar mevrouw Garritsen – Kolkman.  

Hieronder een bloemlezing van deze activiteiten. 

 

Middagje Mankes 

We begonnen de startweek klein maar fijn met een Middagje Mankes. 

Met strandweer en Prinsjesdag was de concurrentie groot, maar met 5 

mensen hebben we een bezoek gebracht een Museum MORE en in 

het bijzonder aan de speciale tentoonstelling gewijd aan de in 1920 

gestorven schilder Jan Mankes. Voorafgaand aan ons vertrek hebben 

we ons een klein beetje verdiept in het leven en werk van deze jong 

gestorven schilder. Zo was hij getrouwd met de allereerste vrouwelijke 

predikant in Nederland, een bezienswaardigheid toen. Ze leerden 

elkaar kennen als predikant en kerkganger. Het werk van Jan Mankes is 

sereen, verstild, rustgevend, mystiek. Wat mij betreft, maar dat is 

persoonlijk, is het het mooiste wat Musem More te bieden heeft. 

Mankes is gestorven en begraven in Eerbeek, en voor wie 

belangstelling heeft: t.g.v. dit herdenkingsjaar is er nog een speciale 

expositie (18 oktober - 29 november) in Huis te Eerbeek van 20 

hedendaagse kunstenaars, allen realisten, die een werk laten zien dat 

geïnspireerd is op het oeuvre van Jan Mankes. 

Ons Middagje Mankes hebben we passend afgesloten met een heerlijk 

ijsje! 

(Lidy van Prooyen Schuurman) 
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Woensdagmiddag: De Schakel 

Op woensdagmiddag 17 september was Riet Garritsen-Kolkman, van 

De Buisweerd, op bezoek bij de Schakel. 

Ze heeft een documentaire gemaakt over het leven van haar opa, 

voor, in en na de oorlog. 

 

 
 

 
 

Riet vertelt: De Buisweerd is een boerderij -aan de grens van 

Laren/Holten- die in de Tweede Wereldoorlog een bron van illegaliteit 

was. Eerst werden er mensen verborgen die niet wilden werken voor de 

Duitsers. Later werden daar mensen ondergebracht die in het verzet 

zaten. Ook werden daar Engelse piloten verborgen. Meestal piloten die 

met hun vliegtuigen Duitse steden hadden gebombardeerd en op de 

terugweg werden neergeschoten. 

Later werden daar wapens verborgen die met nachtelijke vluchten 

werden gedropt. Dit alles gebeurde in het illegale netwerk waarin ook 

de boerderij van Slagman was betrokken. 

Helaas werd de boerderij door een razzia bestormd en werden 

onderduikers gearresteerd en afgevoerd. De boerderij werd in brand 
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gestoken en ook de hooibergen waarin nog munitie verborgen was 

gingen in vlammen op, gepaard gaand met enorme knallen. 

 

 
Aandachtig luisterende bezoekers 

 

 
Miny bedankt Riet 
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Op zondag 3 mei 2021 komt Riet Garritsen met haar zus met een 

langere documentaire. Zij bereiden samen met de werkgroep 

bijzondere kerkdiensten de dienst voor. 

 

Donderdag 17 september: Wandeltocht. 

Om 10.00 uur vertrokken we met 8 personen vanaf Ons Gebouw, we 

kregen nog wat vragen mee voor onderweg om het gesprek gaande 

te houden, maar dat was niet nodig, er werd zo al gezellig gekletst en 

iedere keer liep je weer naast iemand anders en dat maakt wandelen 

ook zo leuk. 

 

We liepen het rondje 

Harfsen, voor velen wel 

bekend, ook voor ons, 

de meesten kwamen uit 

Harfsen, maar toch 

waren we onderweg 

soms weer verbaasd 

over wat je zag, zoals 

een pluktuin aan de 

Heideweg.  

Onze koffiepauze was 

aan de Braakhekkeweg 

bij De Winde, hier 

konden we lekker in het  

zonnetje zitten. Daarna 

nog het laatste stukje 

door het bos weer terug 

richting Ons Gebouw. 

Een ieder die mee heeft 

gelopen vond het 

gezellig en leuk om te 

doen en is zeker voor 

herhaling vatbaar, dan 

misschien in een ander 

jaargetijde. 

Alie Brummelman, één 

van de deelnemers. 
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Vrijdagmiddag 18 september: Creatieve middag 

 

 
Welkom in het hofje, startweek Kerk Harfsen 

 

Met deze tekst, op een bord bij de inrit, werden we om 13.30 uur 

ontvangen met koffie of thee en lekkere koek bij Ageeth Veeneman. In 

de pluktuin stonden tafels en stoelen klaar, waar we in de zon konden 

genieten van lekkers en uitleg door Anneke Hogenhout. Op onze 

meegebrachte borden of schalen konden we een bloemstuk maken 

met daar klaargelegde materialen en met door onszelf geplukte 

bloemen uit de tuin. We werden geholpen met deskundig advies van 

Anneke en met tips van Ageeth over te vinden planten in de tuin. 

Anneke had zo duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was, dat al snel 

de eerste bloemstukken gemaakt waren. Om ongeveer 15.15 uur 

konden we ons werk bij elkaar neerzetten en tevreden, onder het 

genot van een drankje, de resultaten bewonderen: 

negen schitterende bloemstukken met de zonnebloem als eerste 

onderdeel. 
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Het was een productieve en ontzettend gezellige middag geweest. 

Dank jullie wel Ageeth en Anneke voor de gastvrijheid en de 

bloemschik les.  

 

Zondagochtend 

De Startzondag vormde een ware bekroning van een prachtige week 

en een feestelijke opmaat voor het nieuwe seizoen: geen dienst, maar 

een gemeentepicknick in de tuin, 'op het landgoed' van Jan en Riky 

Klumpenhouwer: twaalf tafels met stoelen er omheen, vrolijke kleedjes 

erop, een vaasje met bloemen, een bloemstuk en een lichtje.  

 

 
 

Vanaf tien voor tien stroomde het grasveld dat als fietsenstalling diende 

vol en was er achter het huis geen parkeerplaats meer vrij - dat gold 

ook voor de Emsbroekweg.  SDG zette de eurovisie - tune in, de leiding 

van de zondagsschool ging rond met koffie en daarna kon ds Lidy van 

Prooyen Schuurman deze gemeente-ontmoeting openen. 'Het goede 

leven,' was het thema en in een aantal ronden gingen we daarover (of 

over een ander onderwerp) met elkaar in gesprek. Na elke ronde 

schoven drie personen van een tafel door naar de volgende tafel. De 

kinderen deelden manden met lekkers uit (ook hier was de leiding van 
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de zondagsschool hard aan het werk geweest), hartig en zoet, er werd 

nog eens rondgegaan met koffie en SDG speelde verschillende 

nummers die in de afgelopen decennia het meeste aantal punten 

haalden in het Eurovisie Songfestival (Weet u nog: 'La Belgique ... douze 

points.'). Voor de kinderen was er een spel en een opdracht in het bos. 

Was er genoeg? Er waren twaalf manden over - als we maar delen! 

Iedere keer weer blijkt hoe fijn we het vinden elkaar te ontmoeten. En 

wat geweldig is het dat we een voorganger hebben die ons hierin de 

weg wijst.    

 

 
 

 

Doppen 

Zomervakantie 2020. Wat zullen we eens gaan doen? Gelukkig zijn we 

geen echte vakantiegangers in deze coronatijd. Maar mijn man en ik 

besloten om een dagje te gaan fietsen. Maar waar?? Ineens weet ik 

het, laten we naar Aalten gaan!! Ik spaar al jaren plastic doppen voor 

het KNGF (koninklijke Nederlandse Geleidenhonden Fonds) en dan kan 

ik direct de doppen inleveren op de plek waar ze horen en dit keer dus 

niet met een tussenadres.  
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Dus eerst de fietsen in de auto en toen 14 vuilniszakken met plastic 

doppen (63 kilo) ertussen gepropt en hup, richting Aalten. 

Daar aangekomen worden we hartelijk ontvangen door Annie en Jan.  

Twee pensionado’s die er ook maar ingerold zijn. “Ach, we hebben 

ruimte zat, zet die container maar op ons terrein” zeiden ze een jaar of 

4 geleden en ondertussen hebben ze er beide 3 dagen per week een 

vrijwilligersbaantje bij. Want alle doppen moeten eerst uitgezocht 

worden, want dan leveren ze het meeste op. 

 

Elke vuilniszak met 

doppen wordt 

leeggegooid op een, 

speciaal voor Jan en 

Annie gemaakte, tafel. 

Op sommige doppen zit 

een sticker, die moet er 

af, ander doppen 

hebben een stukje 

papier vastgeplakt 

zitten, dat moet eruit. En 

zo is er zo veel!!  

Op een gegeven 

moment heeft Annie 

een paar dag-

bestedingen gebeld of 

zij nog een werkje 

zochten. En sindsdien 

gaan er vuilniszakken 

met doppen naar de 

dagbesteding waar 

mensen met een 

handicap of arbeids-

beperking het plastic en 

het papier eraf halen. 

 

 

 

Simpel werk, waar je niet bij na hoeft te denken maar waar je wel 

gezellig met anderen mensen aan het werk bent.  

 

Gelukkig doen de meeste spaarders hun best om het voor Jan en 

Annie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar soms gaat er wat mis. Zo 

hebben ze al eens een kruimeldief en een scheerapparaat gevonden 
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tussen de doppen!! Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ook kwam ik 

er op deze warme zomerdag achter, waarom het zo belangrijk is dat 

de doppen even door het sopje van de afwas of afwasmachine 

moeten gaan. Veel doppen zijn van pakken dubbelfris en frisdranken. 

En op die zoete geur komen veel wespen af. Dat werkt niet prettig kan 

ik je vertellen. 

Jan en Annie hebben een grote container achter het huis staan en 

daar worden alle doppen in gedaan. Toen wij aankwamen was de 

container net een dag daarvoor geleegd. Ze hebben sinds maart 2016 

al 35 volle containers op laten halen Een volle container weegt meestal 

6000 kilo en bevat ongeveer 750 volle vuilniszakken met doppen.. Dat 

zijn miljoenen plastic doppen!! En daar zitten die van u en mij ook bij! 

Annie vertelt er ook enthousiast over. Er zijn natuurlijk meerdere 

inzamelpunten in Nederland maar zoveel mensen hebben Aalten 

gevonden!! En om dezelfde reden als wij, even doppen brengen en 

dan gaan fietsen. De doppen komen zelfs uit Rotterdam, vertelde 

Annie mij. 

Maar dan is het tijd om de fietsen te pakken en dit stukje van de 

Achterhoek te gaan verkennen. En geloof me, het is een aanrader. Via 

een knooppunten route hebben we prachtige plekjes gezien waar 

geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Via een soort boerderijwinkel 

waar we koffie met cake gekocht hebben zijn we met een grote 

omweg naar Aalten gefietst voor een lekkere lunch en toen weer 

langzaam naar het doppendepot. 

Daar was Annie blij dat ze me zag, want ze had nog een hele tas 

folders voor me. En een halve vuilniszak doppen die niet goed zijn.  

Niet als kritiek, maar als leermoment. En ze had me al verteld waar ik op 

moest letten en ze vroeg of ik dit wilde delen met mijn mede spaarders. 

En natuurlijk wil ik dat. Dus vanaf nu zal ik een paar maanden lang iets 

schrijven over de doppen. Over goedgekeurde doppen en over 

afgekeurde doppen. En hoe we samen nog meer geld op kunnen 

halen voor dit fantastische doel. Want dat KNGF een geweldig doel is, 

daar ben ik van overtuigd. Je geeft mensen een stukje zelfstandigheid 

terug en een vriend. Mooi toch? 

 

Tot slot wilde ik nog even met Jan en Annie samen op de foto. En ook 

dat mocht, alles voor het goede doel!. 

En mensen als Jan en Annie?? Daar kunnen er niet genoeg van op 

deze wereld zijn. 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

04 oktober 1. Artsen zonder grenzen 2. Bloemenfonds 

11 oktober 1. Pastorale zorg  2. Hospice de Winde 

18 oktober 1. Wereldvoedseldag K.I.A. 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

25 oktober 1. Pastorale zorg  2. Solidaridad 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

4 oktober: Artsen zonder grenzen 

De hulpverleners van artsen zonder grenzen bieden hulp ter plaatse, 

overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en 

rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging. 

“Onze teams van experts werken dag en nacht om mensen in 

crisissituaties te helpen. Van de chirurg in het veldhospitaal tot aan de 

fondsenwerver op straat. 

Medisch, menselijk en kritisch. 

We bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen 

en uitbraken van dodelijke ziektes. Als we onrecht zien, zal de wereld 

het weten. We sluiten niemand uit en laten ons niet tegenhouden. Dat 

maakt het verschil tussen leven en dood.” 

 

11 oktober: Hospice de Winde 

In hospice De Winde worden mensen geholpen in hun laatste 

levensfase om de kwaliteit van leven zo aangenaam mogelijk te 

maken. Het hospice beschikt daarvoor over tien gastenkamers. Waar 

mogelijk stemmen ze alle zorg af op de persoonlijke behoeften en 

voorkeuren van de gast. Dit geldt voor zowel lichamelijke, 

psychosociale of spirituele behoeften. Zij bieden iedereen de zorg en 

ondersteuning die gevraagd wordt, ongeacht een eventuele religieuze 

achtergrond.  

 

18 oktober: Wereldvoedseldag Kerk in actie 

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig 

procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond 

beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de 

armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is 

er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese 
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diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun 

regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor 

kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun 

kinderen naar school te laten gaan. 

 

25 oktober: Solidaridad 

Solidaridad is een internationale netwerkorganisatie met partners over 

de hele wereld. Er is één agenda en één strategie: samen leren we en 

maken we vorderingen, samen boeken we resultaten en beslissen we 

samen over toekomstige stappen. 

Het uitgangspunt van de structuur is dat het capaciteitsopbouw 

bevordert: het versterken van Solidaridad-teams in de regio, waardoor 

zij toezicht kunnen houden en zelf programmeren. De regionale teams 

van Solidaridad werken samen met hun eigen partners bij de planning, 

uitvoering, communicatie en evaluatie van programma's en bij het 

rapporteren van hun resultaten. 

 

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. 

 

Overzicht giften juli-september 

Ontvangen via: 

M. Lensink   15,- B G. Mombarg  10,- tvb 

NN    10,- B NN   10,- onderh.f. 

NN    10,- B M. Lensink  10,- D 

D. Weijenberg   12,- D A. Brummelman 15,- tvb 

A. Brummelman  15,- tvbA. Brummelman 10,- KP 

D. Nijenhuis   10,- B M. Wissink    5,- D 

M. Wissink   20,- KP E. Dupuis  10,- D 

E. Dupuis   10,- B E. Dupuis  10,- KRM 

E. Dupuis   10,- KP E. Dupuis  10,- HKW 

 

B = Bloemenfonds tvb = Ter vrije besteding D = Diaconie 

KP = Klokkepraot krm = Kerkrentmeesters 

Hkw = Harfsens kerkenwerk 

 

Totaal ontvangen aan giften een bedrag van € 202,-! 

Alle gevers en doorgevers: hartelijk dank!  
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De Schakel 

 

De eerstvolgende bijeenkomst van de Schakel is op woensdag 21 

oktober om 14.30 uur in Ons Gebouw. 

 

AGENDA 

 

Gemeenteberaad woensdag 14 oktober 19.30 uur 

Gemeenteberaad donderdag 15 oktober 19.30 uur 

De Schakel  woensdag 21 oktober 14.30 uur 

 

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 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

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

Aanleveren kopij voor dinsdag 20 oktober via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 
 

 

De zondagsschool was ook bij de picknick. 

In de geitenwei op een picknickkleed hebben we geluisterd en 

gekeken naar de zandtovenaar met het verhaal van de 5 broden en 2 

vissen. Hierna hebben we zelf ook 1 broodje verdeeld. 

 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Daarna was er een puzzel over dit verhaal en als deze in elkaar was 

gezet stond er op de achterkant dat we vissen moesten volgen. 

Een speurtocht door het bos dus, op zoek naar een kistje. Dmv een 

galgje kregen we de sleutel en vonden we lekkere snoepvisjes in het 

kistje. 

Daarna natuurlijk van de kabelbaan af. Een prachtige morgen die te 

snel om was. 
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