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OVERDENKING 

 

Dichtbij 

Er zijn van die liedjes, zinnen, melodieën, die je maar niet willen verlaten. 

Ze haken zich eenvoudig vast in je hoofd, je neuriet ze tot vervelens toe, 

of ze melden zich op de meest onverwachte momenten.  

Ik heb dat soms ook met bijbelteksten, in halve zinnen ook nog eens, en 

helemaal uit z'n verband gerukt. Deze bijvoorbeeld: 'je hoeft de hemel 

niet te beklimmen en de zeeën niet te bevaren'. 

Wie in de Bijbel gaat zoeken, zal deze woorden niet vinden trouwens. Ik 

heb er inmiddels mijn eigen kleur aan gegeven: zo zijn ze van mij 

geworden, en duiken ze af en toe op. 

 

De zin meldde zich toen ik me 

realiseerde dat de 

hemelvaartsdienst er weer aan 

komt. Altijd lastig, vind ik.  

 

Dat heeft te maken met die 

paradox: het verhaal zelf lijkt je uit 

te nodigen naar omhoog te 

kijken, naar de hemel, terwijl Jezus 

zelf zegt: wat staan jullie nou toch 

naar de hemel te staren...? Met 

andere woorden: blijf alsjeblieft 

nuchter met je voeten op de 

grond, daar waar je leven zich 

afspeelt. Jullie hoeven de hemel 

niet te beklimmen... 

  

En nu de zomer er zo'n beetje aankomt, reizen mijn gedachten wel 

eens naar onbekende vertes. Ik droom niet van zonnige stranden, maar 

wel van meren en fjorden, beroemde natuurparken, Canadese 

regenwouden, en andere onbereikbare bestemmingen. Dan spreek ik 

mezelf toe, wetend dat het waarschijnlijk fietstochten in de Achterhoek 

zullen worden, de Veluwe misschien. Maar je hoeft de hemel niet te 

beklimmen en de zeeën niet te bevaren: schoonheid is dichtbij en 

overal... En voor de planeet is het stukken beter ook om dichtbij te 

blijven. 
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In het origineel van de Bijbel is het toch weer lastiger. Daar gaat het 

over God, over wat leven mag heten, en wat God van je vraagt. Om 

dat te weten hoef je de hemel niet te beklimmen. 

Vertes lonken altijd, nieuwe ervaringen kunnen helpen. Maar je hoeft 

geen bibliotheken te lezen, geen kloosters te bezoeken, niet te 

wandelen naar Santiago de Compostela. Er is niets verkeerds aan de 

vertes, de hoogten en dieptes. Maar in die ene zin ligt het besef dat je 

uiteindelijk, ook in de verte en aan de overkant, de aanwezigheid van 

de Eeuwige, het woord en de opdracht dichtbij moet zoeken. In je 

mond en in je hart. 

 

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u 

en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet 

te zeggen: Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en 

ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Ook zijn 

ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: Wie 

steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te 

maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Nee, die geboden zijn heel 

dichtbij, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.    

Deuteronomium 30:11-14 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Bij de diensten – online of ook live? 

De maand mei is weer vol van bijzondere diensten. Ik loop er straks een 

paar langs. Maar misschien is de allereerste vraag die u bezighoudt: 

gaan de kerkdeuren alweer open? 

Ja natuurlijk, maar wanneer precies, dat weten we nog niet. 

Het lastige is: de ene week vergadert de kerkenraad, de week erna is 

er weer een persconferentie met die altijd spannende vraag of er 

versoepelingen in zitten, de kopij voor Klokkepraot moet even daarvoor 

worden geschreven, en een week later valt het kerkblad bij u in de bus. 

In die tussentijd kan veel gebeurd zijn. 

Ook als kerkenraad kijken we natuurlijk naar de cijfers en de schema’s 

en maken we onze eigen inschatting voor de kerk van Harfsen. In de 

aprilvergadering konden we nog niet anders dan besluiten voorlopig 

nog alleen online te vieren, maar we blijven ook elke week, elke 

maand hopen dat het binnenkort anders wordt. 

Het komt, een keer, die open kerkdeuren. En als het weer kan vóórdat 

de volgende Klokkepraot komt, dan vertrouwen we erop dat we u het 
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goede nieuws wel kunnen melden via Facebook, website, mail, De 

Gids, en dergelijke. En een lopend (pinkster)vuurtje doet dan de rest. 

 

Bijzondere dienst 

De eerste zondag van deze maand, 2 mei, wordt weer verzorgd door 

de commissie bijzondere diensten. Luister mee online en laat u 

verrassen. Op zichzelf is dat al heel bijzonder. Dat een klein groepje 

enthousiaste gemeenteleden zo’n 6 keer per jaar zelf een dienst 

bedenkt en verzorgt. Ik heb er bewondering voor! 

 

Doopdienst 

U herinnert zich nog wel de aankondiging van een doopdienst begin 

dit jaar. Zo vaak komt het tenslotte niet voor. Helaas kon die dienst 

geen doorgang vinden vanwege de verlengde lockdown. Inmiddels 

zijn we weer een paar maanden verder, en we hebben als kerkenraad 

besloten om de doopouders niet langer te laten wachten. Temeer 

omdat de volgende gelegenheid pas weer over een paar maanden 

zal zijn. En de jongste van de twee jongetjes is alweer een jaar… 

Op zondag 9 mei zullen Kyan (3) en Dyon (1) Stegeman ten doop 

worden gehouden door hun ouders Tonnie en Liesbeth Stegeman. 

Daarmee vieren we Gods liefde voor elk mensenkind, Gods naam 

genoemd in één adem met die van Kyan en Dyon. 

We hopen op een feestelijke dienst! 
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De familie Stegeman woont in Nunspeet, maar vader Tonnie is 

afkomstig uit Harfsen. 

 

Voor de goede orde: 

Het allerliefst zouden we de doop vieren in een volle kerk, maar dat 

gaat niet onder de huidige omstandigheden. Het wordt een besloten 

doopdienst. We ontvangen in de kerk alleen de doopouders en -

kinderen en een bescheiden familiekring om hen heen. Uiteraard 

binnen de geldende coronaregels. 

En uiteraard kunt allemaal thuis meeluisteren en -vieren. 

 

Hemelvaart in Harfsen 

Donderdag 13 mei is het Hemelvaart. Hopelijk kunnen we volgend jaar 

weer samen fietsen naar de hemelvaartviering in één van de vier 

HAGE-gemeentes, dit keer kunt u thuisblijven en uit uw eigen stoel 

meevieren. De traditionele koffie met krentenwegge achteraf moeten 

we ook overslaan, maar u kunt natuurlijk wel dauwtrappen. En dan om 

9.30 uur afstemmen op kerkomroep.nl (zoeken op Harfsen) om de 

viering mee te maken. Ds. Wilma Klein uit Almen maakt er vast iets 

bijzonders van. 

 

Feest van de Geest 

En dan vieren we op zondag 23 mei Pinksteren. Ik hou van de 

vrolijkheid van het Pinksterfeest: de nieuwe spirit, de begeestering en 

het enthousiasme. Je zou kunnen zeggen dat het in zekere zin met 

Pinksteren begonnen is, dat mensen zijn opgestaan en hebben gezegd: 

het is niet voorbij. In Jezus Christus is God dichtbij ons gekomen, maar 

anders dan daarvoor. We gaan in zijn Geest verder. En in deze tijd lijkt 

mij Pinksteren ook een vurig gebed om de Geest die mensen opnieuw 

aan elkaar verbindt. 

We gaan het met Pinksteren zo feestelijk mogelijk maken! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

02 mei 10.00 uur Werkgroep bijzondere kerkdiensten 

09 mei 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, doopdienst 

13 mei   9.30 uur Ds. W. Klein, Almen, Hemelvaartsdag 

16 mei 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

23 mei 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Pinksteren 

30 mei 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

    

Voor het eerst zijn we als kerkenraad weer bij elkaar geweest:  in de 

kerkzaal, ieder een eigen tafel en om uiterlijk half tien stoppen ... want 

Lidy en Ellen moeten ook nog voor tienen thuis kunnen zijn - dat is gelukt 

(21.58 uur!) 

 

Terug- en vooruitblik diensten 

We hebben allen met veel vreugde deels online en deels in de kerkzaal 

deelgenomen aan de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 

en Pasen. Mooie diensten (beluisterd door veertig tot tachtig 

huishoudens), ook vanwege de 'eigen' musici: zang, blazers en orgel. Bij 

ongeveer vijftig gemeenteleden is voorafgaand aan de dienst op  

Witte Donderdag een klein flesje avondmaalswijn met matzes bezorgd. 

Mensen waren blij verrast, want:  dan ben je er eigenlijk toch bij! Ik ben 

altijd weer zo blij dat we een voorganger en diakenen hebben die 

zoiets bedenken. Geweldig! De weekbrieven van onze dominee 

hebben de Veertigdagentijd verdiept en glans gegeven: rijk aan 

teksten, beelden en muziek - en ook nog voorzien van recepten! 

We zien nu uit naar Hemelvaart en Pinksteren èn naar de dienst samen 

met Laren op zondag 8 augustus in de Haarbroekse Vijvertuin. We 

hopen dat deze dit jaar kan doorgaan! Noteert u in ieder geval vast de 

datum. 

 

Diaconie 

De concept - jaarrekening hebben we besproken. Deze sluit met een 

negatief resultaat van ongeveer drieduizend euro. De kledingactie op 

9 en 10 april was een groot succes: nog nooit hebben we zoveel 

kleding ingezameld! Met de gemeenten Gorssel - Epse, Almen en Eefde 

wordt gesproken over het continueren van de IKA - zomervakanties. Wij 
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zijn ervoor in ieder geval in 2022 deze vakantie nog te organiseren. 

Hoeveel aanmeldingen er dan zijn, wachten we rustig af. De jaarlijkse 

rozenactie voor eindexamenleerlingen is op zondag 9 mei. 

 

Toekomst PG Harfsen 

Op donderdag 27 mei spreken we als kerkenraad met elkaar over de 

toekomst van onze gemeente. Veel mensen zetten zich hiervoor in 

zonder dat zij bijvoorbeeld ambtsdrager willen worden. We willen zowel 

graag verbreden (wie kan af en toe een klus op zich nemen) als 

bestuurlijk verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen (wie wil 

kerkenraadslid worden). Onze gemeente 'verdient' het, om het maar 

eens zo te zeggen, dat er mensen zijn die er tijdelijk extra tijd aan willen 

geven. En met hoe meer mensen je dat doet, hoe geringer de 

'aanslag' op je tijd is. Denk er vast eens over na of u iets zou willen doen 

en wat dan.  Dat kan ook iets volstrekt nieuws zijn! 

In de hoop dat we binnen afzienbare tijd u voor een gemeenteberaad 

kunnen uitnodigen, gaan we door met het ontwikkelen van plannen 

voor de nieuwbouw van de overige ruimten van Ons Gebouw: wat 

hebben we nodig aan inrichting en op welk bedrag kunnen we dit 

begroten? Natuurlijk gaan we dan weer acties houden. De eerste, een 

Zomermarkt, staat gepland voor eind augustus. En ook wordt er al 

nagedacht over de Startzondag en de Startweek in september. 

 

Publiciteit 

Binnenkort verschijnt  De Uitkijk  weer, het door Hoeflo, Plaatselijk 

Belang, De Veldhoek en onze gemeente uitgegeven halfjaarlijkse blad. 

Ook de ondernemersvereniging zal hiervan deel gaan uitmaken. Dit 

nummer belooft weer veel waardevolle informatie. En in het najaar zal 

Harfsen met enkele pagina's vertegenwoordigd zijn in Laren!Magazine, 

dat vier maal per jaar verschijnt. 

Harfsen is alive and kicking! 

 

Ellen Dupuis   

 

Nieuws uit de diaconie. 

IKA-vakantieweken. 

Door alle coronaperikelen konden in 2020 de IKA-vakantieweken geen 

doorgang vinden. Helaas. Maar ook in 2021 is er geen IKA-vakantie. De 

diaconie heeft besloten om de bijdrage aan het IKA voor het jaar 2021 
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toch te betalen, omdat we verwachten, dat in 2022 weer gebruik 

gemaakt kan worden van de vakantiemogelijkheden die de IKA biedt.  

T.z.t. zullen wij u weer op de hoogte brengen van de mogelijkheden 

voor een fijne, geheel verzorgde vakantie.  

 

Gesprek met de Harfsense ondernemers. 

Op 15 april jl. vond er, op uitnodiging van de kerkenraad, een gesprek 

plaats tussen vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, de 

Ondernemersvereniging en de diaconie. 

Het doel van dit gesprek was te horen hoe het gaat met onze 

Harfsense ondernemers en wat wij voor hen zouden kunnen betekenen. 

Het is duidelijk, dat veel ondernemers al langere tijd zeer veel zorgen 

hebben. Er zijn subsidiemogelijkheden, maar het valt niet altijd mee om 

de weg daar naar toe te vinden. De ondernemers zijn op de hoogte 

van de subsidieregeling Lochems Ondernemers Fonds (L.O.F.). Door 

samen een initiatief in te dienen kan men in aanmerking komen voor 

subsidie. We hebben wederzijdse verwachtingen besproken en zo 

nodig komt er een vervolg op deze avond. 

Waar de ondernemers en wij vooral aandacht voor vragen is: “Koop 

lokaal”. Goede ideeën van u zijn natuurlijk altijd welkom. Ideeën om te 

delen en samen in op te trekken. 
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ACTIVITEITEN 

 

Rozenactie Harfsen 

Op 16 mei worden vanuit de kerk aan 18 jongeren in Harfsen rozen 

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

Vorig jaar gingen de examens niet door, maar heeft een aantal 

jongeren hun middelbare school wel afgerond op basis van de 

resultaten van de schoolexamens. Vorig jaar hebben we 

chocoladerepen uitgedeeld, maar we gaan nu weer terug naar ons 

“rozenritueel”. 

Dit jaar gaan de examens wel door, en sommige jongeren zijn al eerder 

dit jaar gestart met het doen van examens. Ook zijn er jongeren die 

middels het behalen van certificaten hun middelbare school afronden. 

Ook zij krijgen een roos. 

 

Met hulp van een aantal ouders 

en jongeren is de lijst tot stand 

gekomen. Mochten er 

desondanks namen ontbreken, 

dan kunt u dit zo spoedig 

mogelijk doorgeven aan Annette 

Zwaaij 

(diaconieharfsen@gmail.com) 

Dan krijgen zij ook een roos. 

 

Van de volgende jongeren is 

bekend dat ze examen doen: 

 

Bas, Bram, Eva, Gijs, Jip, Job, Jop, 

Jorn, Kim, Meike, Maartje, Maas, 

Sandy, Senna, Silke, Thijn, Wessel 

en Ype. 

 

  

 

We hopen dat de jongeren beloond worden met een diploma. En dat 

ze ondanks het coronajaar terug kunnen kijken op een mooie 

middelbare schoolperiode.  

 

Allemaal heel veel succes toegewenst! 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Zomermarkt zaterdag 28 augustus                                                        

Zomermarkt? Op 28 augustus? Kan dat wel gezien corona? We zijn het 

bijna verleerd om plannen te maken, en toch doen we dat wel. Als 

corona het toelaat en de gemeente een vergunning af gaat geven 

komt er een Zomermarkt in Harfsen. Op de zaterdag voordat de 

basisscholen weer beginnen. Op Ons Plein en in Ons Gebouw. Het 

wordt een gezellige markt waar van alles te zien, te doen, te eten, te 

drinken te beleven en te koop is. En dat allemaal mèt en vóór ons dorp 

en voor onze kerk. En graag ontvangen we ook mensen van elders, uit 

naburige dorpen en steden en toeristen en vakantiegangers, jong en 

oud(er).  

 

 
 

De Zomermarktcommissie is druk bezig met plannen te maken en 

bestaat uit: Anneke Hogenhout, Jannie de Jong, Rietje Slettenhaar, 

Marijke Schoneveld, Marinus Regelink en Annette Zwaaij. Maar we 

hebben nog veel meer hulp en handjes nodig. 

De plannen zien er in grote lijnen als volgt uit:  

- Zaterdag 28 augustus van 11.00 – 15.00 uur in Ons Gebouw en 

op Ons Plein. 

- Heb je iets te koop wat je zelf gemaakt/verbouwd hebt of wil je 

iets laten zien wat je goed kan, dan kun je dat 

verkopen/demonstreren op de Zomermarkt. Je kan een tafel/ 

plek huren voor € 20. De opbrengst van de verkoop is voor jezelf. 



11 
 

- Heb je iets gemaakt/verbouwd wat je niet zelf wilt verkopen 

maar wilt aanbieden ten gunste van  de kerk, dan zijn we daar 

natuurlijk erg blij mee. 

- Verenigingen uit Harfsen die zich willen presenteren kunnen een 

tafel/plek huren voor € 20 

- De opbrengst van de markt wordt besteed aan de 

bouw/inrichting van Ons Gebouw.  

- We houden geen rommelmarkt, omdat dat een activiteit is van 

Hoeflo. 

-  

Kortom: heb je vragen, wil je je aanmelden of wil je wat aanbieden, 

stuur een mailtje naar diaconieharfsen@gmail.com . De 

Zomermarktcommissie bekijkt of het aanbod past in het beeld dat we 

hebben van de markt.  

We houden je in de volgende uitgaven van de Klokkepraot op de 

hoogte en hou ook de huis aan huisbladen en Facebook (Kerk Harfsen) 

in de gaten. Wij gaan ervoor! Jullie ook?  

 

Noteer vast in uw agenda: 13 juni 2021 

 

Zoals het er nu naar uitziet kan 

de openluchtdienst nog niet  

plaatsvinden op landgoed ’t 

Haveke dit jaar.  

Dan moet er nog heel snel wat 

veranderen met de Corona.  

Maar om toch het gevoel van 

een ’ander’ soort dienst voort te  

zetten gaan we u laten 

genieten van beelden en 

geluiden uit  

‘hogere sferen’.  

Deze digitale dienst gaat tot 

stand komen door medewerking 

van de kerken uit de vroegere 

gemeenten van Gorssel.  

Almen, Eefde, Gorssel/Epse en 

Harfsen. 

 
 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Het thema van deze ‘digitale openluchtdienst’ is:  

LICHT, een vertelling.  

Voorgangster is Jenny Mooij uit Gorssel/Epse. 

Nadere informatie komt via het volgende kerkblad en via de  

lokale krantjes en affiches.  

 

Namens de voorbereidingscommissie, Jannie Zoerink 

 

 

TERUGBLIK 

 

Kledingactie 

Op 9 en 10 april vond weer de halfjaarlijkse kledinginzameling plaats en 

ook deze keer werd er weer heel veel ingeleverd. Niet alleen kleding, 

maar ook beddengoed en verpleegartikelen. Al met al konden we 

mevrouw Ineke Te Wierik blij maken met heel veel goederen: twee 

bestelbusjes en een personenauto vol! 

Hartelijk dank aan alle gevers, maar ook dank aan de “inzamelaars” en 

“wegbrengers”. 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

02 mei: 1. Rode Kruis    2. Bloemenfonds 

09 mei: 1. Pastorale zorg   2. Kerk in Actie: Noodhulp 

13 mei: 1. Wilde Ganzen   2. Pastorale zorg 

16 mei:1. Alg. Harfsens Kerkenwerk  2. Hospice de Winde 

23 mei: 1. Gamrupa    2. Klokkepraot 

30 mei: 1. Onderhoudsfonds   2. Jong Protestant 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

2 mei: Rode Kruis 

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je 

op blaren loopt bij de Vierdaagse of als je je enkel verzwikt tijdens een 

hardloopwedstrijd. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas 

bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Mensen die 

dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in 

hun dorp, of wiens huis is weggevaagd door een modderstroom. 

Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige 

hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om 

je te helpen als je dat nodig hebt. 

 

 
 

9 mei: Kerk in Actie: Noodhulp Libanon/Jordanië 

Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht 

vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de 

buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo 

goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te 

bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de 

coronapandemie is er nauwelijks werk. 
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Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families 

met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of 

met het opzetten van een eigen bedrijf.  

In Libanon is een 

trainingsprogramma opgezet voor 

Syrische vluchtelingen om te 

gaan werken in de thuiszorg en 

basisgezondheidszorg. In Jordanië 

krijgen vluchtelingen met 

trainingen en een lening de kans 

een nieuwe start te maken als 

ondernemer.  

Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook 

Jordaniërs die in armoede leven. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie 

voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. Van 

harte aanbevolen 

 

13 mei: wilde ganzen 

Wilde Ganzen zet zich al zestig jaar in voor een wereld zonder 

armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen 

mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te 

steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen 

buurten voor verandering en vooruitgang. 

Wij steunen deze initiatieven met kennis, een sterk netwerk en geld. Wij 

helpen de aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te 

helpen en zorgen dat er resultaten geboekt worden waar mensen wat 

aan hebben. 
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16 mei:Hospice de Winde 

Hospide de Winde 

In hospice De Winde helpen ze mensen in hun laatste levensfase om de 

kwaliteit van leven zo aangenaam mogelijk te maken. Het hospice 

beschikt daarvoor over tien gastenkamers. Waar mogelijk wordt alle 

zorg afgestemd op de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de 

gast. Dit geldt voor zowel lichamelijke, psychosociale of spirituele 

behoeften. Zij bieden iedereen die bij De Winde komt de zorg en 

ondersteuning die gevraagd wordt, ongeacht een eventuele religieuze 

achtergrond. Hospice de Winde is onderdeel van Zorggroep Solis en 

heeft een neutrale levensbeschouwelijke identiteit. 

Zij bieden 24 uur per dag (medische) zorg, verpleging, rust, aandacht 

en warmte, zowel voor de cliënt als voor hun naasten. De cliënt is in 

veilige handen en de familie en vrienden krijgen alle tijd en ruimte om 

echt samen met de cliënt te zijn. 

 

23 mei: Gamrupa 

We collecteren in deze dienst voor het Gamrupaproject, voorheen 

Louka, u vast wel bekend. Zij sponseren een project in Gambia. 

Kinderen kunnen hier alleen naar school als zij een uniform hebben en 

dat is voor veel ouders onbetaalbaar. Door het opzetten van een 

naaiatelier hebben mensen werk: het maken van betaalbare 

uniformen. En zo kunnen alle kinderen naar school. Hoe eenvoudig kan 

het zijn 

 

30 mei: Jong Protestant, Collecte Jeugdwerk 

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk 

van de Protestantse Kerk.  

Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel 

gemeenten zijn het jeugdwerk en het diaconaat twee aparte terreinen. 

We praten veel over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is 

goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie 

tot de anderen en hoe ga je om met mens, dier en aarde? Met Jong in 

Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, 

maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook 

diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter 

programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en 

jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast 

geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en 

diaconaat structureel kunnen verbinden. 
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Geef aan de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant Kerk 

om gemeenten te helpen jongeren bekend te maken met diaconaat 

 

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. 

 

Giften 

In het eerste kwartaal zijn de volgende giften binnengekomen: 

NN   11,- tvb D. Weijnberg  10,- Kerst 

NN     5,- tvb NN   10,- Gamrup 

D. Meijninger  10,- tvb E. Dupuis  20,- tvb 

E. Dupuis  10,- B  NN     5,- past. 

NN   10,- Past. L. van Prooyen S.   5,- tvb 

L. van Prooyen S   5,- tvb NN   20,- tvb 

M. Gase    4,- tvb G. Greutink    5,- D. 

NN     5,- D.  NN     5,- Onderh. 

L. van Prooyen S. 10,- tvb L. van Prooyen S. 25,- rest. OG 

L. van Prooyen S. 10,- B  D. Nijenhuis  20,- B 

R. Elkink  50,- B  NN   10,- tvb 

NN   10,- B  NN   15,- B 

A. Hogenhout  15,- B  A. Hogenhout  20,- tvb 

L. van Prooyen S. 10,- K  D. Weijenberg  10,- D 

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

E. Dupuis  10,- tvb M. Lensink  10,- tvb 

M. Wissink  10,- D 

D= Diaconie, tvb= ter vrije besteding, NN=via de brievenbus ontvangen, 

B= bloemenfonds 

Hartelijk dank aan alle gevers en doorgevers, samen hebben de giften  

€ 395,- opgebracht. 

 

 



17 
 

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 

Reservering 

Ons Gebouw: Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82102426 

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 18 mei via rikaelkink@hotmail.com  

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Hallo allemaal, 

  

Ook dit jaar was er op 1e Paasdag geen paasontbijt maar wel eieren 

zoeken en een kleine picknick buiten in het bos. 

  

Vanaf Ons Gebouw moesten we de pijlen volgen. 

  

We kwamen in het bos uit, hier waren eieren verstopt. Nadat we ze 

bijna allemaal gevonden hadden gingen we picknicken met een 

broodhaantje en opstandingsbroodjes.  

Deze had Saskia gebakken volgens het recept uit Klokkepraot. 

We luisterden naar het paasverhaal en zongen ook nog voor Aneira 

omdat ze jarig was. 

  

Een gezellige morgen, we waren blij elkaar weer te zien. 

  

Hartelijke groet, 

  

De leiding van de zondagsschool 

 

 
 


