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Inleiding 

 

Missie en visie 

Onze inspiratie vinden we in de Bijbel: 

 

In het Woord was leven 

en het leven was het licht voor de mensen. 

Het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
(Johannes 1, vers 4 en 5) 

 

Als Protestantse Gemeente Harfsen willen we, geraakt en 

bewogen door Gods Woord en Geest, de liefde van Christus 

samen delen en gestalte geven in de samenleving. 

Levend vanuit die verwachting zijn we doelgericht en missionair 

onderweg en willen we samen met de wereldwijde gemeente 

van Christus licht zijn in de wereld om ons heen. 

De kerk vervult hierin een eigen rol. Vragen omtrent leven en 

dood, om het bestaan - die levensvragen doen ertoe voor elk 

mens. De kerk is er om naast je te staan, te delen in vreugde en 

verdriet, om te troosten en te bemoedigen, om je eenzaamheid 

op te heffen of te verzachten, om licht door te geven in donkere 

dagen.  

 

Profiel van onze gemeente 

De PG Harfsen is een open geloofsgemeenschap, waar iedereen 

zich welkom mag weten. In de Achterhoek lopen mensen over 

het algemeen niet met hun geloofszaken te koop en dat is in 

Harfsen niet anders. Daardoor lijkt het geloof soms wat 

vrijblijvend, maar er wordt wel degelijk naar geleefd. 

De betrokkenheid bij de kerk uit zich in verschillende vormen. 

Voor een klein deel van de gemeenteleden is de wekelijkse 

kerkdienst erg belangrijk. Daar kunnen wij God en elkaar 

ontmoeten en uit de Bijbelse verhalen inspiratie opdoen voor het 

leven van elke dag. De betrokkenheid uit zich daarnaast in het 
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omzien van mensen naar elkaar, het naoberschap. 

Vanuit het geloof richten wij ons op vragen van deze tijd. Hierbij 

moeten we ook kritisch zijn ten opzichte van moderne 

ontwikkelingen. We willen meedenken en meewerken met ieder 

die de leefbaarheid van ons dorp en de samenleving in het 

algemeen wil bevorderen. 

De kerk is meer dan (Ons) Gebouw. Het is een gemeenschap 

waar mensen zich met elkaar verbonden voelen door een 

netwerk van wederzijdse betrokkenheid en deelname. 

Vrijwilligerswerk levert daaraan een zeer belangrijke bijdrage.  

Het huidige beleidsplan dateert uit 2015 en is geschreven voor 

een periode van 4 jaar. Dat betekent, dat er voor de periode 

2020-2025 een nieuw beleidsplan moet worden opgesteld. Naast 

deze formele reden is het goed om na te denken over de 

toekomst van de Protestantse Gemeente Harfsen. 

Essentieel voor het opstellen van een nieuw beleidsplan is het 

creëren van voldoende draagvlak. Het uiteindelijke beleidsplan 

moet representatief zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij 

datgene wat in onze gemeente leeft 

Na een schets van de actuele situatie volgen beleidsvoorstellen 

voor de komende 5 jaar, die worden afgesloten met uitdagingen 

waar we op dit moment voor staan. 
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1. De actuele situatie: een beknopt overzicht  
 

1.1. Een stukje geschiedenis  

Tot 1961 is er sprake van de N.H. Kerk Almen-Harfsen. Sedert de 

boedelscheiding in 1961 heeft er in Harfsen een zelfstandige 

Nederlands Hervormde Gemeente bestaan. In 2004 fuseerden 

diverse protestantse kerken en gingen verder onder de naam 

P.K.N. (Protestantse Kerken Nederland). Vanaf dat moment is 

‘Protestantse Gemeente Harfsen’ de officiële naam.  

 

 

1.1.1.  De jaren 2015-2019 

Vanwege het toenmalige gebrek aan bestuurskracht en 

participatie is voorgesteld initiatieven  te ontplooien die kunnen 

leiden tot samenvoeging met een andere gemeente. Het 

behoud van een levende geloofsgemeenschap in Harfsen is de 

belangrijkste doelstelling. In het jaar 2015 - 2016 heeft de 

stuurgroep HAL (Harfsen - Almen - Laren), waarin elk van de 

genoemde gemeenten met drie leden vertegenwoordigd werd, 

gesprekken gevoerd over samenwerking en op termijn 

samenvoegen. Almen participeerde in deze stuurgroep als 

toehoorder. Aan het eind van dat seizoen heeft Almen om een 

aantal redenen de wens uitgesproken zelfstandig te blijven en in 

het volgende jaar niet meer mee te praten.  

In het seizoen 2016 - 2017 hebben de moderamina van Laren en 
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Harfsen het gesprek voortgezet. Deze gesprekken zijn geëindigd 

met het formuleren van een voorlopige intentieverklaring tot 

samenvoeging op termijn, waarin de kerkenraad van Laren zich 

niet bleek te kunnen vinden. 

 

In het jaar 2017 - 2018 heeft de heer A. Kaashoek van KAAder 

Kerkadvies in opdracht van de kerkenraad een onderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek betreft de bestaande gebouwen en 

de mogelijkheden van verkoop, renovatie of nieuwbouw. In zijn 

rapport geeft hij onze gemeente het advies zich te concentreren 

op 'Vragen rondom het leven' voor het hele dorp - niet uitsluitend 

voor de eigen Protestantse Gemeente. Het dorp toont zich een 

hechte gemeenschap bij rouw en verlies, bij feesten en 

herdenken. Zijn in 2018 gepresenteerde plan schetst een 

verbouwing/ nieuwbouw van de overige ruimten van Ons 

Gebouw waarin een rouwcentrum een belangrijke functie heeft. 

Het streven naar meer gebruikers van Ons Gebouw is, ter 

voorkoming van onderlinge concurrentie richting andere 

partijen, gericht op alles rondom het leven. Als vervolg hierop 

hebben we een bouwcommissie gevormd die met architect  

H. Ehrenhard in gesprek is gegaan. De gesprekken hebben 

geleid tot de opdracht aan de heer H. Ehrenhard  (augustus 

2019) om een schetsontwerp te maken van het zalengedeelte 

en het rouwcentrum. 

De pastorie is in april 2018 verkocht. De kosterswoning wordt 

verhuurd. 

 



7 
 

1.2. Enkele getallen  

De Protestantse Gemeente Harfsen telt op 1 maart 2020 in totaal 

473 leden, 278 belijdende leden en 195 doopleden.  

1.3. Het bestuur: de kerkenraad  

De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle 

zaken, die belangrijk zijn voor het gemeenteleven.  

In 2014 is besloten wegens de geringe omvang van het totale 

aantal kerkenraadsleden om niet meer als moderamen 

afzonderlijk te vergaderen. Sedertdien hebben ambtsdragers 

zowel een beleidsmatige als een uitvoerende taak. Binnen de 

kerkenraad worden verschillende colleges onderscheiden, 

namelijk het college van diakenen, het college van 

kerkrentmeesters en de ouderlingen. Er zijn mensen die zonder 

dat zij ambtsdrager willen worden, zich willen inzetten voor de 

kerk en een verantwoordelijke taak op zich willen nemen.  

Zij nemen, indien wenselijk voor het goed functioneren van het 

kerkenwerk, deel aan de kerkenraadsvergaderingen.   

 

 
1.4. De taakgroepen  

Een aantal taakgroepen draagt mede verantwoordelijkheid voor 

de uitvoering van de werkzaamheden in de gemeente. In de 

praktijk functioneren de volgende taakgroepen:  

• De taakgroep pastoraat 

• De taakgroep financiële acties 

• De taakgroep vieren, waaronder de werkgroep 

bijzondere diensten valt 

• De taakgroep praktisch diaconaat 
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1.4.1. De taakgroep pastoraat  

De taakgroep pastoraat heeft een belangrijke coördinerende 

taak voor het pastoraat. De taakgroep wordt ondersteund door 

de predikant en de ouderlingen. Op dit moment zijn structuur en 

organisatie van het pastoraat onderwerp van overleg en 

ontwikkeling. Zie verder 2.4 

1.4.2. De taakgroep financiële acties  

Aan deze taakgroep is de uitvoering van de verschillende 

financiële acties (Kerkbalans, Solidariteitskas, Eindejaarscollecte) 

toevertrouwd, alsmede het aansturen van de financieel 

medewerkenden. De taakgroep wordt ondersteund door de 

kerkrentmeesters 

1.4.3. De taakgroep vieren  

Elke zondagmorgen komt de PG Harfsen in de prachtig 

gerenoveerde kerkzaal bijeen om God en elkaar te ontmoeten. 

Het aantal bezoekers van de “gewone” kerkdiensten ligt tussen 

de 20 en de 40 aanwezigen. De kerkdiensten worden 

grotendeels door een groep trouwe, oudere gemeenteleden 

bezocht. Bij hoogtijdagen zijn de aantallen bezoekers veel groter. 

Eén maal per maand werkt de cantorij mee aan de kerkdienst.  

De werkgroep bijzondere diensten organiseert een paar keer per 

jaar op de eerste zondag van de maand een dienst. Voor deze 

diensten is in de regel geen predikant ingeroosterd.  

Eén maal per jaar organiseert de commissie ‘Buitendienst’ een 

dienst in de open lucht. 

De taakgroep vieren bezint zich op de komende kerkdiensten en 

evalueert de kerkdiensten die recentelijk gehouden zijn. 

Sinds 2015 organiseert Harfsen, vanaf 2016 samen met Laren, de 

Top 2000 - dienst. De commissie selecteert nummers die eind 

december ten gehore worden gebracht, ofwel live ofwel via de 

beamer, waarbij door korte inleidende teksten elk lied van een 

toelichting wordt voorzien. Om beurten vormen Ons Gebouw en 

de kerk in Laren de locatie voor dit evenement.   
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1.4.4. De taakgroep praktisch diaconaat  

Deze taakgroep houdt zich o.a. bezig met het verzorgen van de 

kerst- en paasattenties, het coördineren van de 

verjaardagsbezoeken en de IKA - vakanties.  

1.4.5 Aandacht voor de jeugd 

Harfsen kent een Zondagsschool. Elke week komen de kinderen 

en de leiding ervan tijdens de dienst op zondagochtend in een 

aparte ruimte bij elkaar: er worden verhalen verteld, er wordt 

geknutseld, gezongen en er wordt gerepeteerd voor de  

Kerstmusical of voor de 

kerstviering. Van de kinderen 

die de basisschool verlaten om 

naar het voortgezet onderwijs 

te gaan, wordt in de regel in 

de Buitendienst afscheid 

genomen. 

 

Er is goed contact met de basisschool. Onze predikant en de 

leiding van de Zondagsschool verzorgen één à twee keer per 

jaar een inspiratieblok voor leerlingen van de bovenbouw die 

daar op hebben ingetekend. Gedurende tien weken wordt 

daaraan wekelijks een uur gewerkt.   

Alle jongeren in Harfsen die eindexamen doen, krijgen op de 

zondag vóór aanvang van hun examen een roos van onze 

gemeente overhandigd. De diakenen zorgen voor het 

benodigde aantal rozen. Gemeenteleden nemen er na afloop 

van de dienst enkele mee om te bezorgen.   

 

1.5. Het kerkblad  

In mei 2013 is gestart met het uitbrengen van een eigen kerkblad, 

Klokkepraot. Dit blad heeft een belangrijke informatieve en 

verbindende functie voor onze gemeente. Klokkepraot heeft 

zich inmiddels een onmisbare plaats verworven binnen onze 

gemeente. Het blad verschijnt elke maand. 
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1.6. De Schakel  

Een maal per maand kunnen de ouderen, van 70 jaar en ouder, 

elkaar ontmoeten op de bijeenkomsten van ‘De Schakel’.  

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagmiddag, 

waarbij het vooral gaat om een gezellig samenzijn en waarbij 

ontspannende en informatieve onderwerpen aan de orde 

komen. 

1.7. De gebedskring  

Op  dinsdagavond voorafgaand aan de kerkenraad kwam de 

gebedskring bij elkaar om te bidden voor onze gemeente, voor 

het dorp, ons land en de wereld. Er is zo weinig belangstelling 

voor deze bijeenkomsten dat nu wordt nagedacht over een 

andere invulling, te weten vesper avonden. 

1.8. De predikant  

De predikant – aangesteld per 1 maart 2019 -  heeft een 

aanstellingsomvang van 50%. Zij vervult de centrale rol in het 

werk van onze kerk en is het gezicht van onze gemeente. Zij 

neemt deel aan en ondersteunt de taakgroepen vieren en 

pastoraat. De predikant gaat op de zondagmorgen voor in 

ongeveer 17 kerkdiensten per jaar. Een belangrijk onderdeel van 

het pastoraat is het bezoekwerk, waarbij de predikant veel 

gemeenteleden thuis, in het ziekenhuis of in zorginstellingen 

bezoekt. 

Het verzorgen van uitvaarten 

en de daarbij behorende 

aandacht voor nabestaanden 

is een belangrijk deel van het 

werk van de predikant. 

Ook bij activiteiten waar zij niet 

zelf hoeft op te treden, is zij 

aanwezig voor ontmoeting en 

gesprek. 
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Verder zet de predikant zich in om de verschillende generaties 

met elkaar in contact te brengen en is zij actief in het verbinding 

maken met andere organisaties in het dorp. 

De predikant neemt deel aan het HAGE - overleg en aan de 

bijeenkomsten van de werkgemeenschap van de classis. 

De predikant werkt aan kerk zijn in het dorp en het bij elkaar 

brengen van generaties. Een voorbeeld daarvan is : de tafel van 

Thomas. 

Deze activiteiten kunnen niet allemaal vervuld worden binnen de 

aanstellingsomvang van 50%. Hiervoor dient een oplossing te 

worden gezocht. Dit betekent dat er goede keuzes gemaakt 

moeten worden door de kerkenraad en de predikant. 

2 Beleidsvoorstellen 2020-2025. 
 

2.1 Kerk in het dorp en de samenleving 

Het behoud van een levende geloofsgemeenschap in Harfsen is 

een belangrijke doelstelling. We willen kerk zijn in het dorp en 

deel uitmaken van de samenleving. 

Er vindt in het belang van het dorp regelmatig overleg plaats 

met andere organisaties: Plaatselijk Belang Harfsen Kring van 

Dorth, Kulturhuus Hoeflo en Ontmoetingsplek De Veldhoek. Dit 

heeft onder andere geleid tot de uitgifte van een gezamenlijk 

blad: De Uitkijk, dat huis aan huis wordt verspreid. Hierin 

presenteren de 4 organisaties zich met actuele ontwikkelingen. 

De bloemengroet vanuit de zondagse kerkdienst gaat naar 

iedere bewoner die ervoor in aanmerking komt. Dit kan zijn 

ziekte, herstel, thuiskomst uit een ziekenhuis, geboorte van een 

kind, enzovoort. 

Gedurende de zomermaanden is de kerk geopend op 

dinsdagmiddagen, tijdens de markt, en is iedereen welkom voor 

een gesprek, om iets te drinken of de tentoonstelling die er op 

dat moment is te bezichtigen.  Eén of twee gastvrouwen zijn dan 

aanwezig. Een gastheer hebben we nog niet weer gevonden. 
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Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking is de kerk open voor het 

aansteken van een lichtje en wordt na de Stille Tocht een 

samenkomst in Ons Gebouw verzorgd, met bijvoorbeeld een 

tentoonstelling over Harfsen in en rond oorlogstijd. 

Twee keer per jaar is er 

kerkcafé, waarbij een actueel 

onderwerp wordt behandeld. 

Deze avond is voor iedereen 

uit het dorp en de omgeving. 

Net als de filmavond die twee 

keer per jaar wordt 

georganiseerd. 
 

Er zijn jaarlijks drie activiteiten op het plein: 

Op Startzondag, in september, worden activiteiten op het plein 

georganiseerd. In november is er de Lichtjesregen, waarbij 

iedereen uit het dorp die een verlies kent een kaarsje kan 

aansteken. In december wordt naast Ons Gebouw, zichtbaar 

vanaf het plein, een kerststal geplaatst. Op kerstavond wordt na 

de kinderkerstdienst van de zondagschool op het plein 

gezongen met het muziekkorps Soli Deo Gloria en wordt 

chocolademelk geschonken. 

 

2.2 Samenwerking met omliggende gemeenten 

Hoewel samengaan met de omliggende gemeenten niet heeft 

plaats gevonden, is de samenwerking met hen heel goed. 

Deze samenwerking wordt het HAGE overleg genoemd.  

Harfsen, Almen, Gorssel - Epse en Eefde zijn de deelnemende 

gemeenten. Twee keer per jaar komen de voorzitters en 

secretarissen van de kerkenraden bij elkaar. De predikanten en 

kerkelijk werkers overleggen zo’n 4 à 5 keer per jaar. De diakenen 

van deze gemeenten hebben twee keer per jaar overleg. 

Samenwerking is er ook bij enkele kerkdiensten: de Haveke dienst 

in Eefde en de dienst op Hemelvaartsdag, afwisselend in één 

van de genoemde gemeenten. Twee maal per jaar wordt er 

een gezamenlijk overzicht van activiteiten gepubliceerd, 

'Ontmoeting en inspiratie,' - het 'gele vel.' 
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De TOP 2000 - dienst wordt door een gezamenlijke commissie van 

Harfsen en Laren georganiseerd en een maal per jaar bespreken 

predikant, voorzitter en scriba van de kerkenraad van Laren en 

Harfsen de ontwikkelingen in hun gemeente. In de zomer van 

2020 organiseren Laren en Harfsen een gezamenlijke 

buitendienst. 

2.3  Kerkdiensten  

De lezingen worden verzorgd door een team van lectoren. Elke 

zondag heeft een van hen dienst. 

Onze gemeente heeft drie organisten die op basis van een 

rooster het orgel - en/ of pianospel in die dienst verzorgen. Elke 

derde zondag van de maand en op hoogtijdagen verleent de 

cantorij haar medewerking aan de dienst. 

Iedere week zijn er twee collectes, één in de dienst en één na de 

dienst. De collecte in de dienst is om de week voor de diaconie 

of de kerkvoogdij. Hetzelfde geldt voor de collecte bij de 

uitgang. Diakenen en gemeenteleden verzorgen de collectes. 

Het collecterooster komt tot stand op basis van het landelijk 

collecterooster van de PKN, de actualiteit en plaatselijke doelen. 

Een vaste groep gemeenteleden verzorgt bij toerbeurt de 

beamerpresentatie op zondagochtend: de hele orde van dienst 

wordt geprojecteerd, waarbij de liederen zoveel mogelijk met 

melodie getoond worden.   

Ter versteviging van de onderlinge band drinken we elke week 

na afloop van de dienst koffie in de kerkzaal, waarbij ook gasten 

die de dienst niet bijwoonden welkom zijn.  

 

Bijzondere diensten: 

Er is één keer per jaar een buitendienst, waarin de 

zondagsschool een grote rol speelt en de oudste kinderen 

afscheid nemen van de zondagschool. 

De Paascyclus, deze bestaat uit een avonddienst op Witte 

Donderdag, gevolgd door het gezamenlijk kijken naar The 

Passion, een avonddienst op Goede Vrijdag, het Paasontbijt op 

Eerste Paasdag, vóór de dienst en de eredienst.  
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De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Gedachteniszondag, 

ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, gedenken we hen die 

wij het afgelopen jaar aan de dood verloren. Tevens is er voor  

iedereen die dat wil gelegenheid naar voren te komen en een 

kaars aan te steken. 

Kerstdienst, er is geen kerstnachtdienst. In plaats daarvan is er 

een kerstavonddienst verzorgd door de zondagsschool. 

Voor alle bijzondere perioden en dagen, zoals 

Gedachteniszondag, Adventstijd, Kerst, de Veertigdagentijd en 

Pasen staat er op de tafel een liturgisch bloemstuk, dat gemaakt 

is door één van onze ouderlingen. De bijbehorende tekst wordt 

door de ouderling van dienst of de predikant voorgelezen.   

 

 
 

Oudjaar en Nieuwjaar wordt op de eerste zondag van het 

nieuwe jaar gevierd met een samenkomst, waarbij we elkaar na 

de dienst alle goeds voor het nieuwe jaar kunnen toewensen. 

Op Hemelvaartsdag vindt de dienst plaats in één van de Hage 

gemeenten (= Harfsen Almen, Gorssel / Epse en Eefde). 

Bid- en Dankdag worden gecombineerd met de eredienst op 

zondag. 

Twee maal per jaar wordt een dienst in De Veldhoek gehouden.  

We vieren drie tot vier keer per jaar Avondmaal. Een van de 

gemeenteleden zorgt er dan voor dat dit ook gelijktijdig met de 

dienst in de kerk, in De Veldhoek gebeurt.   

Wie niet naar de kerk kan komen, kan via de kerkomroep 

deelnemen aan de dienst of deze op een later moment 

beluisteren.  
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2.4 Pastoraat 

Veel bezoeken worden afgelegd door de leden van de 

taakgroep pastoraat en andere contactpersonen. 

Om beter zicht te hebben op welke manier aandacht en hulp 

nodig is en om een goed overzicht te hebben op het 

wijkgebeuren, gaat een kleine groep die bestaat uit een 

vertegenwoordiger van de kerkenraad en een aantal 

contactpersonen samen met de predikant de organisatie van 

het bezoekwerk bekijken. Eén van de doelen is te komen tot een 

overzichtelijke organisatiestructuur. Verder wordt nagegaan of 

en op welke manier toerusting en ondersteuning in het pastoraat 

nodig is. 

 

2.5 Het gebouw: verbouwing / nieuwbouw 

Afgezien van de gerenoveerde kerkzaal zijn als gevolg van de 

situatie zoals deze in 1.1.1. is beschreven de plannen voor 

nieuwbouw van de overige ruimten in Ons Gebouw in volle 

gang. Uitgangspunt is dat exploitatie en renovatie van 

accommodaties  rendabel moeten zijn. 

 

 
 

Bij de plannen voor de nieuwbouw wordt de kerkelijke gemeente  

geïnformeerd en gehoord. Van belang is goedkeuring van  de 

gemeente om nieuwbouw te kunnen verwezenlijken. 

Toestemming van het CCBB is eveneens nodig. 

Ook de Harfsense dorpsgemeente willen we hier zoveel mogelijk 

bij betrekken. Mede in het kader van nieuwbouwplannen in het 
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dorp is het essentieel dat er voor de gemeenschap een centrum 

komt waar alles wat speelt rondom het leven plaats kan vinden.  

In onderstaand schema is te zien hoe de komende periode 

wordt gewerkt, takenverdeling, vergunningen, financiering rond 

krijgen, enzovoort. 

In dit verband is ook een activiteitencommissie in het leven 

geroepen om onderzoek te doen naar mogelijke toekomstige 

functies van Ons Gebouw. Dit is gebeurd en een verslag is 

inmiddels aan de kerkenraad aangeboden. In de komende tijd 

zal deze commissie zich bezighouden met het bedenken en 

organiseren van acties ten behoeve van de financiering van de 

nieuwbouw van Ons Gebouw. 
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2.6. Uitdagingen 

Een probleem waar tegenwoordig veel verenigingen en 

instanties mee geconfronteerd worden, is het vinden van 

vrijwilligers. Hoewel we als kerk daar ook mee te maken hebben, 

lukt het ons tot nu toe toch om vrijwilligers of oplossingen te 

vinden, zodat er geen functies in het gedrang komen. Voor een 

(kleine) klus zijn mensen te vinden, maar voor taken van langere 

duur en taken die verantwoordelijkheid vragen, zoals 

bestuurstaken, is het moeilijk vrijwilligers te vinden. Zo zijn we nog 

steeds op zoek naar ouderling kerkrentmeesters. De oplossing die 

we daar gevonden hebben is het benoemen van twee 

kerkrentmeesters. Hoewel de functie van ouderling dus niet 

vervuld is, worden de taken volledig en naar volle tevredenheid 

van de kerkenraad uitgevoerd. Het beheer van de 

ledenadministratie  en dat van de financiële administratie dient 

te worden overgedragen aan een andere vrijwilliger.  Inmiddels is 

de ledenadministratie overgedragen aan iemand uit het dorp en 

voor de administratie worden eveneens personen uit het dorp 

benaderd.*) Zo verwachten we ook iemand te vinden die deze 

klus wil overnemen.  

*) Tussen het opstellen van het beleidsplan en het ter perse gaan 

zijn twee leden van de Protestantse Gemeente Harfsen bereid 

gevonden taken van de koster - beheerder en de taak van de 

ledenadministratie over te nemen. 

 

We zijn blij met onze 3 organisten, maar ook aan de mogelijkheid 

dat één van hen ermee stopt, dient te worden gedacht. We 

blijven vooruitdenken! 

Het met elkaar in contact brengen van de verschillende 

groepen vrijwilligers is ook een uitdaging. Een vraag daarbij is 

steeds weer hoe we de vrijwilligers die geen kerkgangers zijn 

kunnen bereiken en erbij betrekken voor het uitvoeren van een 

bepaalde taak.  
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De verbouwing/nieuwbouw en de functies voor kerk en 

samenleving, vragen veel overleg en een zorgvuldige 

besluitvorming. Mede gezien de rol die we als kerk in het dorp 

willen vervullen.  Zo is in overleg met andere partijen in het dorp 

afgesproken dat de zaken rondom het leven door de kerk 

worden verzorgd. Vandaar dat we o.a. denken aan alle zaken 

die spelen rondom het afscheid nemen, zoals een rouwcentrum, 

de condoleance en de afscheidsdienst. Daarnaast alles wat 

betrekking heeft rondom het leven van dorpsgenoten. Het 

nieuwe gebouw kan op die manier een centrale plek in het dorp 

vervullen en daarbij een grotere rol spelen inzake het verbinden 

van nieuwe bewoners met de bestaande dorpsgemeenschap. 

Het vorm geven aan kerk zijn in het dorp blijft een uitdaging en 

vraagt in Harfsen, waar zoveel verenigingen actief zijn, 

creativiteit en inzet van ons allemaal. We kunnen constateren 

dat veel mensen zijn afgekomen op evenementen op het plein, 

die reeds genoemd zijn. Dit kan worden uitgebreid en verbeterd 

door het nieuwe ‘Ons Gebouw’.  
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Tenslotte een aanvulling na maart, de maand waarin dit plan is 

goedgekeurd. 

De kerk in Harfsen speelt steeds in op de omstandigheden zoals 

die zich voordoen. Wat inhoudt dat in maart alles veranderde 

door Covid-19.  Binnen korte tijd werden de kerkdiensten 

allemaal verzorgd via de kerkomroep, waarbij wekelijks de 

liturgie alsmede een weekbrief, al dan niet digitaal, werd 

verstuurd naar de gemeenteleden.  

De kerkdiensten die nu via de kerkomroep werden uitgezonden, 

zijn meer dan goed beluisterd, nl. tussen de 50 en 100 keer per 

dienst. De weekbrieven die een vorm van contact met de 

predikant zijn, worden erg gewaardeerd, maar ook de inzet van 

vrijwilligers, die gezorgd hebben voor attenties aan ouderen, 

alleenstaanden en personen waarvan men wist dat die een 

steuntje nodig hadden. Ook alle medewerkers in de zorg zijn 

middels een kaart die bij hen thuis bezorgd is, bedankt. 

Kortom, er is direct ingespeeld op de omstandigheden ten 

gunste van het hele dorp. 
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