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OVERDENKING 

 

Rapiarium 

 

Tijd om mijn rapiarium weer eens tevoorschijn te halen. Mijn wat?? 

De onlangs overleden Anne van der Meiden kennen we vooral als 

publiekstheoloog en vertaler van de Bijbel in het Twents. Ik heb hem 

één keer horen preken, lang geleden al. En nooit ontroerde mij Psalm 

121 meer dan door hem gelezen in zijn eigen taal. Ook al is dat niet mijn 

taal, het voelde zeer dichtbij. Ik had het graag willen vastleggen. 

Van hem leerde ik ook het woord rapiarium. En begreep ik dat ik er zelf 

ook een had, en u misschien ook wel.  

 

 

Rond een uitvaart komen ze soms 

tevoorschijn, de hoogst 

persoonlijke bewaarschriften vol 

bijeengeraapte flarden tekst. Het 

woord rapiarium verraadt het al: 

een boekje met ‘raapsels’. 

Bijzondere documenten met 

uitgeknipte citaten, gedichten, 

foto’s, knipsels uit kranten, 

dagboekaantekeningen en 

hoogst persoonlijke gedachten. 

 

 

Het idee van een bewaarschrift heeft oude papieren. Monniken 

hielden vroeger al een rapiarium bij met aantekeningen bij stukken 

bijbeltekst, persoonlijke vondsten en wat ze ook maar wilden bewaren. 

In dit digitale tijdperk heeft het zo zijn eigen charme om een tastbaar 

bewaarschrift te beginnen, met een echte pen, een schaar en lijm. 

Zulke bewaarschriften worden zeldzamer, maar wat zijn ze kostbaar! Ik 

zei het al, soms komen ze rond een afscheid tevoorschijn: kijk, dit is onze 

moeder in gedachten, gedichten en knipsels. Kun je er wat mee? 

Niet alleen is het geweldig kostbaar voor nabestaanden, maar ook 

voor jezelf is het een prachtig tijdsdocument: je ziet door de tijd heen 

wat je heeft bezield en beziggehouden. 

Ik zou u graag uitnodigen ook een rapiarium te beginnen. 

Het laatste wat ik geschreven heb, na een vroege ochtendwandeling: 
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Dit is de aarde, zij loopt over van de hemel. 

Elke struik hier staat in vuur in vlam van God, 

maar alleen zij die het zien doen hun schoenen uit. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Goede zomertijd! 

De zomer is aangebroken. En om mij heen klinkt het geregeld, en soms 

ook ín mij: ik ben er helemaal klaar mee… En we begrijpen meteen wat 

er bedoeld wordt. 

Het afgelopen jaar heeft ons veel gedaan. Wat voor de een een jaar 

vol van verlies en onzekerheid was, of enorme inspanningen, was voor 

een ander een opluchting: het was wel heerlijk rustig zo: eindelijk een 

rustiger tempo van leven zonder al te veel vergaderen en geregel. Ook 

de aarde veerde even op zonder al die reisbewegingen, de 

binnensteden waren weer voor de bewoners, de luchtkwaliteit voer er 

wel bij. Er waren hartverwarmende initiatieven, maar er kwamen ook 

groeiende wachtlijsten voor mensen die zorg nodig hebben. 

Voor mijzelf weet ik nog niet precies wat het wint: de dankbaarheid dat 

er weer veel meer kan, of de bezorgdheid dat we met z’n allen weer 

terug zullen vallen in de oude gulzige levensstijl van veel en meer en 

verder weg. 

Ik probeer me al een poos te oefenen in tevredenheid met minder en 

dankbaarheid over wat het leven dichtbij biedt. Ik weet niet wat u gaat 

doen deze zomer, maar ik wens u en jou een mooie tijd toe, met 

ontspanning, plezier, geduld, nieuwe energie of wat u maar nodig 

heeft! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

 

18 juli  10.00 uur Drs. R.G.E. Lutmers, Den Haag 

25 juli  10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

 

01 augustus 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

08 augustus 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman,  

    buitendienst  

15 augustus 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

22 augustus 10.00 uur Ds. J. Mol, Doetinchem 

29 augustus 10.00 uur Ds. D. Bargerbos, Dwingelo-Diever 
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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. 

 
 

 

Bij de diensten 

Wat is het heerlijk om op de zondagmorgen weer gewoon mensen in 

de kerk te kunnen ontvangen, al is het nog met gepaste afstand. Wat 

heb ik dat toch gemist. Zonder iemand tegenover je of naast je, geen 

idee hebben of iets wat je zegt, ook gehoord wordt en landt. Ik ben er 

dankbaar voor. 

We zijn ook weer aan het zingen, met bescheiden volume, maar dat 

geeft niet. Het begin is er weer. 

 

 

Op het moment dat ik 

dit schrijf, ben ik nog 

bezig met de dienst 

waarin 4 kinderen van 

de zondagsschool 

afscheid nemen. Ze zijn 

druk aan het oefenen, 

en als u dit leest is het 

allemaal voorbij. 

Hopelijk hebben we 

Emma Brummelman, 

Eva Oudenampsen, 

Channa ten Dam en 

Naomi Kerkdijk iets 

moois kunnen 

meegeven, nu ze over 

hun zelfgeschilderde 

loper de drempel 

overstappen naar een 

nieuw en spannend 

stuk van hun leven. 

Het ga jullie goed! 
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En verder vraag ik graag aandacht voor iets bijzonders! 

Een buitendienst op 8 augustus in de Haarbroekse Vijvertuin, en wel 

samen met de kerk van Laren. 

 

 
 

Er zal muziek gemaakt worden door leden van SDG en Apollo. Er zullen 

een 7-tal Harfsense zangers en zangeressen meewerken. Er wordt iets 

voor de kinderen georganiseerd. We zijn in een vijvertuin met allerlei 

verwijzingen naar spreuken en gezegden, en dat zal ongetwijfeld 

doorwerken in de invulling van de dienst. In onze taal zijn namelijk 

talloze uitdrukkingen uit de bijbel te herleiden. Iemand wordt immers ‘Zo 

oud als Methusalem’, die overigens 969 jaar werd. Of je ‘zit in zak en as’ 

zoals Mordechai in Esther 4 of je buurman velt een ‘Salomo’s-oordeel’; 

hij kan in een schijnbaar onoplosbaar geschil toch een juist oordeel 

geven. 

Bijbelse uitdrukkingen in onze taal vormen het thema van deze 

openluchtdienst.  

Natuurlijk houden we ons in die tijd ook aan de regels wat betreft het 

zingen en de afstand, maar we hebben goede hoop dat we midden in 

de zomer in de open lucht wel samen kunnen zijn. Als je tegen die tijd 

twijfels hebt of de kerkdienst al dan niet doorgaat check je eenvoudig 

de website van een van de kerken.  

Voorgangers zijn Ds. Jaap Jonk en ondergetekende.  

We hopen u te zien! 

Waar, wanneer, hoe laat: Harfsensesteeg 40, 10.00 uur. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Diensten 

Met ingang van 20 juni jongstleden zijn de kerkdiensten weer 

toegankelijk. Dat is feestelijk en spannend: we zijn het ontwend en 

misschien vindt u het wel heel comfortabel, zo thuis te kunnen luisteren, 

wellicht met een kopje koffie onder handbereik. En toch: het is heel fijn 

elkaar weer te zien, weer te kunnen zingen en om na de dienst met 

elkaar bij te praten. Velen krijgen de orde van dienst in hun mailbox, 

maar u kunt deze voortaan ook vinden op de site van de kerk. 

 

Financiën 

De kerkrentmeesters hebben de Jaarrekening 2020 opgesteld en deze 

laten controleren. In de vergadering van 8 juni jongstleden hebben we 

hem vastgesteld: de jaarrekening sluit met een positief resultaat van  

€ 9.178,-.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Enkele jaren geleden hebben we ons Privacybeleid en het 

privacystatement opgesteld. De evaluatie daarvan leidt niet tot 

aanpassingen. 

 

Toekomst PG Harfsen 

In onze extra bijeenkomst op 27 mei met de titel 'Kansrijke dromen voor 

Harfsen' zijn we, onder het genot van heerlijke gerechten 

(ambtsdragers kunnen ook lekker koken) en een glas wijn, over drie 

thema's met elkaar in gesprek gegaan: 
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- Ruimte voor nieuwe vormen van ontmoeten  (vieren en pastoraat); 

- Op welke thema's kunnen we bondgenoten buiten de kerk vinden? 

- Hoe komen we tot een betere spreiding van het werk? 

Van de uitwerking van die eerste twee thema's gaat u in het nieuwe 

seizoen wat merken. Eind augustus is het begin van twee 

activiteitenweken die afgesloten worden met de Startzondag op 12 

september. U kunt, op verschillende manieren, intekenen op diverse 

activiteiten. U weet het, de kerk is er niet voor zichzelf, maar voor het 

dorp, voor de ontmoeting rondom het leven.  Als kerkenraad hebben 

we weer ervaren hoe fijn het is elkaar tijdens een maaltijd te kunnen 

spreken. Met de slogan 'Eendracht maakt ons stark', de slotzin van een 

gedicht dat Stina Wuestman heeft geschreven ter gelegenheid van de 

bouw van Ons Gebouw, zeventig jaar geleden, proberen we u en 

zoveel mogelijk anderen enthousiast te maken voor de verschillende 

activiteiten ter gelegenheid van ons 60 - jarig bestaan als Protestantse 

Gemeente en ten behoeve van de bekostiging van de nieuwbouw van 

de zalen van Ons Gebouw.   

 

 
 

We zullen in het nieuwe jaar soms afwijken van de eredienst op 

zondagochtend, zowel wat betreft de vorm als wat betreft het tijdstip. 

Immers, niet iedereen voelt zich hierbij thuis. Je kunt je geloof ook op 

een andere manier beleven, evenals het deel uitmaken van een 

gemeenschap. 

Het derde thema vonden we het lastigst - we laten ons graag helpen, 

dus als u zegt: ' Dat zou je zo en zo kunnen doen (en daar wil ik wel bij 

helpen'), zeggen wij daar geen 'nee' tegen. Wij hebben echt de 

wijsheid niet in pacht. We hebben elkaar nodig. 
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Communicatie en publiciteit 

Het Beraad van kerken heeft, zoals voor elke zomerperiode, een 

overzicht samengesteld van de kerkdiensten in Eefde, Gorssel - Epse, 

Harfsen, Almen en Joppe, dat verspreid is onder campings en 

recreatieparken. U zult ons ook tegenkomen in Laren Magazine en in 

het eerstvolgende nummer van De Uitkijk.  

Hebt u de gezamenlijke dienst met Laren genoteerd? Zondag 8 

augustus om 10.00 uur in de Haarbroekse Vijvertuin! 

Ellen Dupuis  

 

We bedanken Tonny Wichers 

Woensdagavond 2 juni bezochten Klaas en ik Tonny Wichers in hun 

onlangs betrokken woning aan de Lochemseweg. De koffie met 

heerlijke koek wordt door haar geserveerd. 

 

 

Een welverdiend boeket bloemen 

en de kubus worden haar 

overhandigd. Natuurlijk onder 

dankzegging voor de vele jaren 

administrateurswerk, dat Tonny 

met veel accuratesse en plezier 

heeft verricht. De malheur aan 

een van haar ogen, waardoor 

haar gezichtsvermogen enigszins 

was verminderd, noopten haar 

het werk voor de kerk te moeten 

beëindigen. 

Ruim 10 jaren betalingen 

verrichten, administratie ordenen, 

factureren etc., een niet geringe 

wekelijkse klus, waarvoor de leden 

haar dankbaar zijn.  

 

 

Gelukkig is haar opvolgster Geke Wilgenhof met enthousiasme al weer 

geruime tijd aan haar nieuwe taak begonnen. 

 

Namens het college van Kerkrentmeesters,  

Bertus Schoneveld  
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45 jaar Financieel medewerker! 

Na 45 jaar trouwe dienst heeft Aly ter Maat aangegeven nu te willen 

stoppen als financieel medewerker. Vanaf deze plek bedanken we Aly 

voor al die jaren.  

Gelukkig hebben we in Marina Hoebert een nieuwe financiële 

medewerker gevonden. Fijn Marina dat je Aly wilt opvolgen. Hartelijk 

welkom bij de club. 

 

Daarbij bedanken  we ook alle andere mensen die op deze manier 

vaak onzichtbaar bezig zijn voor Kerk Harfsen. Geweldig dat er zoveel 

vrijwilligers zijn, die steeds weer de handen uit de mouwen steken! En 

niet alleen op de plek van financieel medewerker en/of 

contactpersoon, ook bezoekdames, helpers met van alles en nog wat 

en voor straks niet te vergeten de zomermarkt, waar al zoveel mensen 

druk bezig zijn, dit evenement tot een succes te maken. 

Voor ieder een schouderklopje,  dit is de kracht van Harfsen! 

 

 
IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Wij gedenken Hendrika Johanna Blankenberg- Schekman 

Riek is 22 juni 2021 overleden op 88 jarige leeftijd. Ze was woonachtig 

aan de Wakelweg 2 in Harfsen. 

Na een kort verblijf in de Molenberg in Groenlo is ze aldaar overleden. 

De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden in Dieren. 

Wij wensen de familie sterkte met dit verlies. 

 

 

Wij gedenken 

In de vroege ochtend van zondag 27 juni overleed Gerritjen Jantjen 

Wassink-Barink (Broekweg 2a) in de leeftijd van bijna 92 jaar. Haar 

gezondheid ging al langere tijd achteruit, maar telkens wist ze weer op 

te krabbelen. Het bericht van haar overlijden kwam voor velen toch 

onverwacht. 

Gerrie werd in 1929 geboren als jongste dochter in een gezin met vier 

kinderen, uit het tweede huwelijk van haar moeder. Ze groeide op aan 

de Broekstraat, ging in Harfsen naar school, maar kon helaas de 

Nijverheidsschool in Gorssel niet afmaken, vanwege de oorlog. In 1952 

trouwde ze met Hendrik Wassink. Ze begonnen hun leven samen in een 
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blokhut op de Gorsselse hei, zonder electriciteit en stromend water, 

maar ze waren gelukkig, met elkaar, hun moestuin, hun dieren. Na een 

aantal jaren konden ze hun eigen huis bouwen, opnieuw aan de 

Broekstraat.  

Het gezin werd verblijd met drie kinderen. Tijdens het afscheid vertelden 

zij over hun zorgeloze jeugd vol gezelligheid, waar vriendjes en 

vriendinnetjes welkom waren, waar gespeeld en geravot kon worden. 

Zelfs kinderen uit Berlijn waren jarenlang in de zomer welkom. Het 

gebeurde allemaal vanuit hun geloof en goede hart. Ook de 

kleinkinderen deelden herinneringen aan gezellige logeerpartijen en 

verjaardagen vol met spelletjes. 

 

Na 1999 moest Gerrie alleen verder. Dat was moeilijk, maar ook daar 

heeft ze haar weg in gevonden. 

Haar beperkte gezichtsvermogen was een handicap, maar gelukkig 

was er een ruim netwerk van mensen voor een praatje, een fietstochtje, 

een wandeling, gezelligheid, samen muziek maken. 

Tijdens de afscheidsdienst lazen we uit de trouwbijbel de trouwtekst uit 

1952 ‘Ook Jezus was ter bruiloft genodigd’. Zoals ze zelf had 

opgeschreven in een brief aan kinderen en kleinkinderen: ‘Dit woord 

heeft als een rode draad door ons leven gelopen’. Een verhaal over 

water en wijn, over liefde en overvloed en delen. 

 

Veel mensen zullen Gerrie missen. Ze was bescheiden aanwezig, maar 

had haar eigen plek. In de kerkgemeenschap, de Veldhoek, De 

Schakel, en veel meer. En vooral in haar familie. 

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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ACTIVITEITEN 

 

 
 

 

Zomermarkt een jaar uitgesteld 

Helaas hebben we moeten besluiten dat de Zomermarkt dit jaar niet 

kan plaatsvinden. 

De landelijke en gemeentelijke voorschriften zijn zo streng voor het 

houden van een evenement, dat een leuke, ontspannen, gezellige 

markt niet haalbaar is.   

Maar niet getreurd. We reserveren zaterdag 27 augustus 2022 als 

nieuwe datum. We hopen dat alle standhouders en vrijwilligers dan 

alsnog mee willen doen. 

We hebben nu dus geen cake, koek, taart en soep nodig. Maar we 

hopen volgend jaar wel weer een beroep op u te mogen doen.  

Alle mensen die toegezegd hebben iets te willen doen of maken, heel 

erg bedankt! En we komen bij u terug! 

Anneke, Rietje, Marijke, Jannie en Annette 

 

Mooi Harfsen! 

Aan alle fotografen in Harfsen en omstreken!! 

Kerk Harfsen wil graag een verjaardagskalender maken met mooie 

foto’s van Harfsen en de directe omgeving.                                                                                                                                                                                                           

Eigenaren van foto’s die op de kalender geplaatst worden, krijgen de 

verjaardagskalender gratis. 

Langzaam druppelen er zo nu en dan ook al heel wat foto’s binnen, en 

wij weten dat er héél véél ouderen en jongeren in Harfsen zijn die héél 

mooie foto’s  maken. Wacht niet langer maar stuur ze digitaal op 

Naar: actiekerkharfsen@gmail.com  

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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Om naar uit te kijken: Startweken! 

Er wordt alweer druk gewerkt aan een paar mooie startweken aan het 

begin van het nieuwe seizoen. 

Vorig jaar voor het eerst hadden we zo’n week vol met activiteiten. Dat 

was ingegeven door de coronamaatregelen: we wilden graag iets 

organiseren waar veel mensen aan mee zouden kunnen doen, maar 

die kleinschalig genoeg waren om afstand te kunnen bewaren. Dus in 

plaats van één grote activiteit meerdere kleine activiteiten. Hoewel, 

herinnert u zich de gemeentepicknick van vorig jaar nog? Heel veel 

mensen in het gras aan de Emsbroekweg (en toch netjes op afstand)… 

Dit jaar hebben we een jubileum te vieren. De kerk van Harfsen bestaat 

60 jaar!! 

Reden om er een nóg feestelijker start van het seizoen van te maken. 

En we hebben zoveel in gedachten dat we onze activiteiten spreiden 

over 2 weken. 

Omdat de volgende Klokkepraot dicht op de startweken zal 

verschijnen, geven we u alvast een voorproefje van waar we mee 

bezig zijn. Alles met een zeker voorbehoud natuurlijk! 

 

- Een natuurexcursie op de Gorsselse hei, o.l.v. een gids, dinsdag 

31 augustus 

- Een creatieve workshop (met verf en kwast), datum onbekend 

- Een historische middag van De Schakel, woensdag 1 september  

- Een ad-hoc koor dat liederen oefent voor de startzondag, 

datum onbekend 

- Een spelmiddag voor de kinderen, woensdag 8 september 

- Een bezoek aan het Catharijneconvent, expositie Maria 

Magdalena, vrijdag 3 september 

- Een feestelijke jubileum/startzondag, zo mogelijk buiten, met 

muziek en veel lekkers, zondag 12 september 

 

Heeft u belangstelling voor één of meer van deze activiteiten, noteer 

dan alvast in uw agenda. En u kunt u zelfs al aanmelden of opgeven. 

In het geval van het museumbezoek op 3 september, is dat zelfs 

verstandig (i.v.m. reservering tijdsslot museumticket): meldt u zich bij mij 

(Lidy). 

In de volgende Klokkepraot vindt u een flyer met definitieve data, 

eventuele kosten, en bij wie u zich voor elke activiteit kunt opgeven. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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TERUGBLIK 

 

Beste mensen uit Almen, Eefde, Gorssel/Epse en Harfsen 

 

 

Op 13 juni j.l. hebben we een 

‘digitale openluchtdienst’ gehad 

met opnamen vanaf landgoed ’t 

Haveke in Eefde. De dienst werd 

gedraaid vanuit Gorssel. 

Voorgangster was Jenny Mooij. 

Alles was van tevoren op ‘t 

Landgoed in gedeelten 

opgenomen. 

De familie Beltman heeft de 

prachtige opnamen gemaakt en 

aan elkaar gemonteerd. Super 

mooi gedaan! 

We hebben vele leuke reacties 

hierover gehad. 

 
 

Mocht u het gemist hebben en denken van ik wil dit ook wel eens zien. 

U kunt het nogmaals bekijken op www.kerkdienstgemist.nl en zoeken 

op Gorssel, datum 13 juni. 

 

In het volgende kerkblad zullen we vermelden wat de opbrengsten van 

de collecten zijn geweest. 

 

Tevens een dankjewel voor de mensen die meewerkten aan de 

interviews, de samenspraak, de ouderling van dienst Nel Oolman, 

zangers en zangeressen o.l.v. Broer de Boer, de zondagsschool Harfsen 

voor het verzorgen van een filmpje, de zorgboerderij Harfsen ook voor 

het verzorgen van een filmpje, de fam. Von Wedel voor het 

beschikbaar stellen van het landgoed en de medewerkers van de 

commissie.  

De kerk van Gorssel en de koster Bernard van Dijk. 

Kortom om niemand te vergeten, iedereen bedankt! 

 

Namens de commissie, Jannie Zoerink 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

18 juli:  1. Klokkepraot   2. Open Doors 

25 juli:  1. P.I.T.    2.  Bloemenfonds 

   

01 augustus: 1. Pastorale zorg  2. K.N.R.M. 

08 augustus: Buitendienst samen met Laren 

15 augustus: 1. Onderhoudsfonds  2. Z.O.A. 

22 augustus: 1. Artsen zonder grenzen 2. Bloemenfonds 

29 augustus 1. Pastorale zorg  2. Leger des Heils 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

18 juli: Open doors 

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd 

versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit 

doen we door gebed en het verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen 

en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in 

kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. 

In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op 

mogelijke vervolging en lijden. 

Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. 

Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. 

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere 

meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle 

volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle 

deuren openstaan voor het evangelie. 

 

25 juli: Protestants Interkerkelijk Thuisfront/hulp voor helden 

Hulp voor Helden steunt projecten die bijdragen aan het realiseren van 

onze missie; het bevorderen van het welzijn van Nederlandse militairen, 

veteranen en hun thuisfront. Vanaf het moment dat een militair met zijn 

opleiding start, tot het moment dat hij of zij Defensie verlaat, en alle 

jaren daarna! Met de giften van onze particuliere donateurs, 

vermogensfondsen, bedrijven en kerken steunen wij verschillende vaste 

en tijdelijke projecten en verlenen wij subsidies. 
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1 augustus: K.N.R.M. 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt 

mensen in nood op het water. De vrijwillige redders en reddingboten 

zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-

spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de 

KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt 

en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo. 

De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie 

met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door 

donaties, giften en nalatenschappen. 

 

15 augustus: Z.O.A. 

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 

1000 mensen. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder 

oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. 

Op die manier willen we mensen in staat stellen om in vrede een 

waardig leven te leiden. Dat kunnen we niet alleen. We werken waar 

mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door 

duizenden vrijwilligers. We vinden het geweldig om samen te werken 

met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn 

we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een 

ramp. 

 

22 augustus: 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. 

 

29 augustus: Leger des heils 

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de 

universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn 

dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn 

opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam 

menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met 

professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen 

we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u 

mee naar zingeving en antwoord op levensvragen 
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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 ontvangen giften in het tweede kwartaal: 

Via: 

De brievenbus:  10,- B  Brievenbus 10,- D 

Brievenbus   10,- K  brievenbus 10,- onderh.f. 

Brievenbus   10,- Alg. Harfsens Kerkenwerk 

M. Regelink   10,- B  M. Lensink 10,- tvb 

E. Dupuis   10,- tvb D. Nijenhuis 10,- B 

N. Oolman   10,- tvb Ds. v. Prooyen 35,- Alg. kerk 

W. Vrielink   10,- B  W. Vrielink 20,- D 

W. Smale   10,- D  D. Wichers 10,- tvb 

Ds. van Prooyen Schuurman 20,- tvb M. Lensink 10,- B  

Ds. van Prooyen Schuurman 20,- tvb D. Nijenhuis 15,- tvb 

D. Meijninger     5,- B  A. Hogenhout 20,- B 

NN    10,- Gamrupa D. Weijenberg 20,- tvb 

D. Weijenberg   10,- tvb M. Gase 20,- tvb 

 

Totaal is er binnengekomen in deze periode € 335,- waarvoor hartelijk 

dank aan de gevers én aan de doorgevers. 

 

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 

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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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 woensdag 17 augustus via 

rikaelkink@hotmail.com  

 

 
 

 

 

Op zondag 11 juli nemen Eva Oudenampsen, Emma Brummelman, 

Naomi Kerkdijk en Channa van Dam afscheid van de zondagsschool. 

 Zij hebben een groot aandeel in deze dienst. Het verhaal dat de 

kinderen hebben gekozen is: De arme weduwe uit Marcus 12. 

  

Het verhaal wordt door hen nagespeeld en er wordt meer verteld over 

het thema delen. 

mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Tevens nemen we in deze dienst afscheid van onze leidster Ludwine 

Klumpenhouwer, zij is 28 jaar leidster geweest. 

  

 

 

 

 

 

Op 4 juli zijn we met z’n 

allen naar De educatieve 

stadsboerderij De Ulebelt in 

Colmschate geweest. 

 We hebben hier fijn 

gespeeld en wat lekkers 

gegeten. 

 

  

We wensen jullie allen een fijne vakantie en starten weer in september. 

  

Hartelijke groet, 

  

Leiding zondagsschool 

  

Rietje, Marijke, Saskia, Dorothe, Ageeth en Gea 
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