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Een nieuw begin 
2 weken vol ontmoeting 

aan het begin van een nieuw seizoen 
31 augustus  – 12 september 2021 

 

Protestantse Gemeente Harfsen 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Vrolijke startactiviteiten. 
 Bijpraten na een lange zomer, elkaar ontmoeten, iets opsteken.  

Vorig jaar begonnen we voor het eerst  
met een uitgebreid startprogramma,  
met allerlei kleinschalige activiteiten,  

die coronaproof uitgevoerd konden worden.  
 

En dat beviel, de belangstelling was groot.  
 

Ditmaal een extra uitgebreid programma,  
want we hebben een jubileum te vieren:  

de kerk van Harfsen bestaat 60 jaar! 
 

Iedereen is welkom,  
dus neem gerust buren of vrienden mee. 

 
 Graag tot ziens bij één van de activiteiten! 

 



Dinsdag 31 augustus: Natuurexcursie              
wandeling met gids over de Gorsselse Heide 

Wandelen is heerlijk, en nog mooier is het om samen een prachtig 
gebied dichtbij te (her)ontdekken. 
De Gorsselse Heide is een 110 ha. groot natuurgebied, met o.a. heide, 
naald- en loofbomen en een aantal vennetjes. Het gebied behoort tot 
de natte heidegebieden en heeft daarmee een specifieke plantengroei. 
Een van de plantensoorten die hier voorkomt is de struikheide en die 
bloeit vooral in augustus. De paarse heide is een lust voor het oog en 
een must voor de insecten, vooral bijen. Natuurgidsen zullen tijdens de 
wandeling meer vertellen over het gebied en de daarbij behorende 
planten en dieren.   

Tijd en plaats: 13.30 -15.30 uur. 
Verzamelen hoek Deventerdijk-
Gerrit Slagmanstraat. Kosten: € 5 
p.p. 
Opgeven: vóór 27 augustus bij 
Nel Oolman, 
n_oolman@hotmail.com  / tel. 
0573-431794 

 

 

Donderdag 2 september: Historische middag             
De Schakel nodigt u uit 

Deze historische middag wordt gevuld met leuke filmpjes van oud-
Harfsen, o.a een filmpje uit 1956 ingesproken door Ab Siebrink, een 
filmpje over 'De drie vrouluu uit de Achterhoek' en vanuit 2001: 50 jaar 
Ons Gebouw. En natuurlijk met een heerlijk kopje koffie of thee met 
iets lekkers uit de oude doos (maar wel vers gebakken)! Daartussen 
wat kleine aardigheidjes en bijpraatmomentjes.  
Uw gastheer en gastvrouwen zijn in stijl gekleed. 
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Tijd en plaats: van 14.30-16.30 uur, in Ons Gebouw. 
Kosten:  geen, al hangt er een bule voor een vrijwillige bijdrage. 
Opgeven: vóór 31 augustus bij  
Arjan Meijerink arcomel@concepts.nl of 0573-431591  
Mini Gase n.gase@chello.nl of 0573-431927  
of Anneke Hogenhout annekehaaksmanhogenhou@online.nl 0573-431986. 
 

 

Vrijdag 3 september: Maria Magdalena  
museumbezoek  

Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende vrouw uit het Evangelie. Al 
ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. Ze heeft nu haar eigen 
tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht! 
Deze laat een indrukwekkende variatie aan historische, moderne en 
eigentijdse werken zien. 
We nemen er de hele dag de tijd voor. We beginnen met koffie in Ons 
Gebouw en reizen gezamenlijk naar Utrecht. 
 

Tijd en plaats: 10.00 uur in Ons 
Gebouw 
Deelnemers: 3-12 personen 
Kosten: we delen de 
vervoerskosten (auto tot P&R 
Utrecht, daarna OV), plus 
museumticket  
Volwassene 17,- euro; 
Museumkaart 3,-   65+: 15,50 
Tijdig opgeven is noodzakelijk 
i.v.m. reservering van de tickets. 
Opgeven: vóór 27 augustus bij 

lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl 0575-510553 
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Maandag 6 september – schilderen                       
dotten (stippen) op hout of servies 

De naam zegt het eigenlijk al, dot painting is een schildertechniek 
waarbij je met verfdruppels (stippen) schildert. In plaats van verf met 
penseelstreken op een ondergrond aan te brengen, doop je een stokje 
in de verf om vervolgens de verfdruppel voorzichtig op de ondergrond 
te zetten. 
Je hebt dus geen schilderervaring nodig om een workshop dot painting 
te kunnen volgen. Hierdoor kan je heel onbevangen dotten en dus echt 
op je gevoel afgaan. 
Dit alles onder leiding van José Braakhekke. 
 
Tijd en plaats: van 14.00-16.00 uur, 
in Ons Gebouw. 
Kosten: € 20 p.p. inclusief alle 
materialen. 
Aantal: minimaal 3 deelnemers.  
Opgeven: bij José Braakhekke: 
info@mooizoworkshops.nl,  
vóór 1 september. 

 

Woensdag 8 september: Slaap, Tijger, slaap!           
poppentheater  voor de kinderen     

Poppentheater Dubbele Jan komt naar Harfsen. Want ook aan de 
kinderen is gedacht in deze startweken. 
 
Ga je mee naar India? Daar woont de kleine tijger. 
Kleine tijger houdt van spelen, van dansen en van springen. Maar alleen 
dansen en springen is niet leuk. 
Laten we allemaal met hem meedoen. 
Van al dat dansen wordt kleine tijger moe, hij gaat een middag-dutje 
doen.  
Maar dan… 
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De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten en is geschikt voor 
kinderen tot ongeveer 8 jaar. 
Er is natuurlijk ook iets lekkers te eten en te drinken. 
Het wordt een leuke 
middag, kom je ook? 
 
Neem vriendjes en 
vriendinnetjes mee, het 
kost niets! 
 
 
Tijd en plaats:  
Ons Gebouw, 14.30 uur 
Er is begeleiding aanwezig. 

 

 

Donderdag 9 september: Ad hoc-koor          
repeteeravond o.l.v. Marloes Kippers  

In de feestweek in 2011, toen 
de kerk van Harfsen 50 jaar 
bestond, heeft Marloes ook een 
ad hoc koor geleid en ze deed 
dat zo inspirerend, dat we haar 
opnieuw gevraagd hebben. 
Marloes is tot enkele jaren terug 
ook dirigente geweest van Ons 
Genoegen, dus we verwachten 
ook zeker leden van dit koor, nu 

er weer de mogelijkheid is om onder haar leiding te zingen. Meld je 
aan, ook als je geen koorervaring hebt. We oefenen op donderdag 9 
september en zingen de daar geleerde liederen in de feestelijke 
jubileumdienst van zondag 12 september. 
 



Tijd en plaats: 19.30 uur, kerkzaal van Ons Gebouw 
En zondag 12 september, 10.00 uur in de jubileum-buitendienst bij de familie 
Klumpenhouwer. 
Kosten: geen 
Opgeven: vóór 27 augustus bij Nel Oolman, n_oolman@hotmail.com / tel. 
0573-431794 
 
 
 

Zondag 12 september – Startzondag en 

jubileumviering  

We besluiten onze startweken met een extra feestelijke startzondag, 
zo mogelijk in de buitenlucht. Uiteraard met een  inspiratiemoment, 
met muziek o.a. van het ad-hoc-koor, met een programma voor de 
kinderen. Een aangezien we ons 60-jarig jubileum vieren met een korte 
terugblik op afgelopen jaren. En na afloop uiteraard een rijk 
aangeklede koffie. En laat u verder maar verrassen. 
 
Ook hiervoor is opgeven fijn, al was het maar iv.m. de stoelen en de 
catering. Maar laat het u niet weerhouden om toch op het laatst nog 
aan te sluiten! En voor het geval het weer roet in het eten gooit: houd 
de website in de gaten. 
 

 
 
 

Tijd en plaats: 10.00 uur. Fam. Klumpenhouwer, Emsbroekweg 6 
Opgeven bij: diaconieharfsen@gmail.com 
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