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OVERDENKING 

 

Hier in dit dorp 

De oktober-editie van uw lijfblad is deze keer gevuld met veel terug- en 

vooruitblik. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het begin van een 

nieuw seizoen, waarin we eindelijk ook weer normale activiteiten 

kunnen organiseren. En met nagenieten van alles wat in september 

heeft plaatsgevonden. Vooral de viering van het 60-jarig bestaan van 

de Harfsense kerkgemeenschap. We staan er misschien te weinig bij stil 

hoe bijzonder dat is. We zijn er nog! 

Dat is ook de kracht van een kleine dorpsgemeenschap. Mensen zijn 

op allerlei manieren aan elkaar verbonden en beseffen: zonder onze 

inzet kan het niet. 

 

Op de startzondag lazen 

we meerdere brieven: 

handgeschreven groeten, 

geluidsopnames van oud-

voorgangers, Ds. Hannie 

van Boggelen, ds. Johan 

Weijenberg, en de 

aanwezigheid in levenden 

lijve van Ds. Gerard van 

der Brug. En we lazen ook 

een brief van de profeet 

Jeremia: zijn oproep aan 

de ballingen in Babel om 

zich niet terug te trekken in 

hun eigen bubbel, maar 

toch vooral de vrede, het 

welzijn te zoeken van de 

gemeenschap waar ze 

deel van uitmaakten. 
 

 

Een wijze les ook voor de kleine kerk van vandaag: zoek de verbinding 

met het dorp om je heen. Het welzijn van de hele gemeenschap, daar 

gaat het om. 
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Uit liefde voor de kerk, maar die 

van Harfsen in het bijzonder 

schreef ik dit lied. Ik ben blij 

daarvan deel uit te mogen 

maken. 

We zongen het op de 

startzondag (melodie: Lof zij de 

Heer, de almachtige koning der 

ere).  

 

 
Hier in dit dorp staat een huis waar je binnen mag komen. 

Kom met je vreugde en tranen, je angst en je dromen. 

Hier wordt geheeld,   

hier wordt de vrede gedeeld.  

Vrij mag de liefde hier stromen.    

 

Hier in dit dorp staat een huis, waar het licht wordt ontstoken. 

Donker klaart op, want de morgen is nieuw aangebroken. 

Warmte en licht –  

milde gloed op je gezicht. 

God heeft het duister doorbroken. 

 

Hier in dit dorp staat een huis, waar de mensen verlangen,  

tegen de stroom in nog tijd van bestaan te ontvangen. 

En ongedacht - 

kleine gemeenschap met kracht, 

gaan wij de weg, onbevangen. 

 

Hier in dit dorp staat een huis, waar geloven en hopen   

en ook de liefde een pad is om samen te lopen. 

Stilte en lied - 

God is het die ons voorziet.      

Hij doet de deur voor ons open.    

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

03 oktober 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 

10 oktober 10.00 uur Ds. J. Muntendam, Epse 

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

24 oktober 10.00 uur Ds. den Hertog, Vorden 

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

 

Op de derde zondag van de maand verleent 

de cantorij medewerking aan de dienst. 

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. 

 
 

Bijna normaal 

Ook voor de kerk gelden, gelijk op met andere sectoren, vanaf eind 

september versoepelingen van de coronaregels. We mogen weer alles 

zingen, en dat gaan we ook doen. Een coronapas of QR-code heeft u 

niet nodig om naar de kerk te kunnen, maar we doen wel ons uiterste 

best om uw bezoek veilig te laten verlopen. Dat betekent: extra 

aandacht voor de ventilatie. Die is in orde, maar maakt wel wat lawaai. 

Als het goed is, hebben we inmiddels getest of de ventilatie tijdens de 

kerkdienst ook aan kan blijven staan, zonder dat luisteraars thuis en in 

de kerk (en voorgangers) er last van hebben. En verder geven we 

elkaar de ruimte: ook als u liever nog wat afstand houdt tot 

medekerkgangers, dan kan dat. Hoe dan ook: u bent welkom! 

 

Vakantie en inspiratiefestival 

Een vroege zomervakantie betekent ook een vroege herfstvakantie dit 

jaar. Van 3-10 oktober heb ik vrij. En ook het lange weekend van 22 t/m 

24 oktober ben ik weg, en wel naar het inspiratiefestival op Terschelling. 

Is dat werk? Ja, een beetje wel, maar vooral ook erg leuk, met veel 

workshops, vieringen, muziek, mooie activiteiten, en ik hoop met veel 

nieuwe inspiratie terug te komen. 

In die tijd is ds. Wilma Klein uit Almen achterwacht voor mij. Fijn om 

collega’s dichtbij te hebben 

Hartelijke groet, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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UIT DE KERKENRAAD 

   

Diensten 

De dienst op zondag 5 september jongstleden was voorbereid en werd 

uitgevoerd door de leden van de werkgroep bijzondere diensten. Het 

thema was ‘Bidden.’ Altijd weer geweldig om te zien en te horen hoe 

enkele gemeenteleden met elkaar een dienst mooi weten vorm te 

geven. Rike Oonk hield een mooie overdenking en informatief verhaal 

over de getijden (zie verder in deze Klokkepraot). Zondag 12 september 

hebben we genoten van een feestelijke Startzondag buiten bij Riky en 

Jan Klumpenhouwer. Het thema ‘Van U is de toekomst’ paste ook mooi 

bij ons 60-jarig jubileum. Aan die toekomst werken we dagelijks met 

elkaar: ‘God heeft mensen nodig die hun handen uit de mouwen 

steken.’ (ds Lidy van Prooyen Schuurman). Daarvan hebben we er 

gelukkig heel veel in onze gemeente. 

 

 
 

Vrijwilligersavond 

Al eerder aangekondigd: de vrijwilligersavond op vrijdag 29 oktober 

aanstaande. De vrijwilligers krijgen hiervoor een speciale uitnodiging. 

De bekende schilder Marius van Dokkum (u kent zijn werk vast van 
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kaarten en legpuzzels) en zijn vrouw Ingeborg verzorgen een 

programma van ongeveer vijf kwartier, getiteld ‘Na corona.’ De 

vrijwilligers krijgen hiervoor een aparte uitnodiging waarin hun 

gevraagd wordt zich aan te melden. Vrijwilligers gaan voor, maar 

mocht blijken dat er straks nog plaats is, dan zijn ook niet - vrijwilligers 

van harte welkom. 

 

Amnesty International 

Binnenkort is er weer gelegenheid om brieven te sturen aan 

gevangenen. Nel Oolman zorgt hiervoor. Zie verderop in deze 

Klokkepraot voor meer informatie. 

 

Activiteiten 

We hebben vooruit gekeken naar  de activiteiten die de komende 

maanden op de agenda staan: de Lichtjesregen op vrijdag 12 

november, de kledingactie op 19 en 20 november en weer een week 

later (vrijdag 26 november) ‘Een maal met een verhaal.’ Het is zo fijn 

dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten! 

 

Contact met Almen 

U bent gewend dat er in oktober een geel inlegvel in Klokkepraot is 

ingevouwen, ‘Ontmoeting en inspiratie’, het aanbod van lezingen en 

activiteiten van Harfsen, Almen, Gorssel – Epse en Eefde. Het afgelopen 

jaar hebben we nauwelijks overleg met elkaar kunnen hebben. Op 

uitnodiging van Almen zijn ds Lidy van Prooyen Schuurman, Nel Oolman 

en ondergetekende onlangs een avond in Almen geweest om te zien 

wat we samen zouden kunnen doen. U krijgt nu als bijlage de folder 

met het aanbod van Harfsen; in het voorjaar wellicht van Almen en 

Harfsen samen. 

 

Fruit plukken 

Bertus Schoneveld, Nel Oolman en ondergetekende hebben weer een 

dag peren geplukt in Welsum. Voor het eerst sinds tijden de wekker 

weer gezet! Van 8 tot 16.30  hebben we hard gewerkt, met twee keer 

een pauze van een kwartier (koffie en thee) en een lunchpauze van 

een half uur.  

Thuis wachtten de vier b’s: bad met borrel en bed met boek. Heerlijk!
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Leestip 

Van Oorschot geeft onder de titel 

Terloops een serie prachtige 

wandelboekjes uit. Geen gidsjes 

met routebeschrijving, maar 

mijmeringen en overdenkingen van 

een auteur die loopt, wandelt, 

waarneemt, mensen ontmoet, 

geschiedenis ontdekt. Kleine 

boekjes wat formaat betreft en 

omvang, zo’n 60 tot 70 pagina’s. 

Onlangs verscheen in deze serie 

Gods wegen van Marijke Schermer. 

Het tweede deeltje is van de hand 

van Marjoleine de Vos, Je keek te 

ver. Deze titel is de voorlaatste zin 

van een gedicht van haar: 
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RUIMTEVREES        

Achter weilanden weiden, daar weer achter    

dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 

De blik verliest je met zichzelf in ruimte 

waar aankomst ver en ver te zoeken is. 

Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 

groen het zonlicht en je oog in zwemt. 

Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 

bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 

Voel warmte op je neus, zie ’t vroeg blad 

van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier. 

Ellen Dupuis 

 

Getijden 

De vakantie zit er voor veel mensen weer op. Een paar weken had je 

de tijd aan jezelf, je kon je eigen gang gaan, doen wat je wilde. Nu 

komen we weer terug in het dagelijkse leven, met het vaste ritme, van 

werk, huishouden, vaste activiteiten. Volgens sommigen: terug in het 

harnas, en anderen vinden het ook wel weer fijn. Een ritme kan ook rust 

geven. De kerk heeft vanouds ook altijd ritmes gehad. Met feesten door 

het jaar, en vroeger, vooral in het kloosterleven, ook een dagritme. De 

Joden in Jezus’ tijd kenden al een vorm van getijdengebeden, en in de 

oude kerk kregen ze steeds meer structuur. In de middeleeuwen werd 

het dagelijks leven in de kloosters bepaald door deze gebeden, waarin 

psalmen een belangrijke rol speelden. 

• Het begon in de kleine uurtjes met de metten  

En omdat iedereen dan stond te tollen van de slaap, was men 

waarschijnlijk blij als de metten niet zo lang waren: als er dus 

korte metten werden gemaakt. De lange versie werd bewaard 

voor feestdagen. Daar komt onze uitdrukking ‘ergens korte 

metten mee maken’ vandaan. 

• Bij het krieken van de dag, bij zonsopgang kwamen dan 

de lauden  

• De priem was rond 6 uur, als de werkdag begon. 

• De terts rond 9 uur 

• Op het midden van de dag was dan de sext aan de beurt. 

• De none werd gebeden rond 15 uur 

• De vespers waren rond 17 uur, als de werkdag erop zat. 

• De dag werd rond 8 uur in de avond afgesloten met 

de completen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metten_(getijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lauden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priem_(getijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terts_(getijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sext_(getijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/None_(getijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vespers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Completen
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Iedere dag weer.  

De indeling is door de tijd veranderd, maar onder andere de lauden, 

het ochtendgebed, en de vespers, het avondgebed, heeft de 

katholieke kerk nog altijd. Ook de Anglicaanse kerk heeft nog steeds 

een ochtend- en een avondgebed. Wie ooit in Groot Brittannië op 

vakantie is geweest, weet dat je in iedere grotere kerk elke dag rond 5 

uur de “evensong” kunt bijwonen. 

Ritme heeft gelovigen al eeuwen rust en structuur gegeven. En voor 

ons? Hebben ze nog zin? Die vaste rituelen, die vaste woorden? Soms is 

God heel dichtbij, en wellen de gebeden en liederen spontaan in je 

op. En soms voel je niets, en zijn er tijden waarin God ver weg lijkt. Dan 

kunnen oude woorden en ritmes je houvast geven, je rechtop houden. 

Voor deze dienst hebben we ons laten inspireren door de opbouw van 

zo’n oud getijdengebed: het morgengebed, volgens ‘ Mijn 

Getijdengebed, Bidden op het ritme van de dag’ van Elise G. Lengkeek 

voor deze zondag van het jaar: de 15de na Pinksteren. 

Rike Oonk 

 

Research van de commissie bijzondere diensten 

Elk jaar verzorgt de commissie bijzondere diensten ongeveer zes 

zondagse kerkdiensten. Wij van de commissie zijn geen predikanten. 

Met onze kennis en vaardigheden zoeken we naar een mooie invulling 

van de diensten waarin onze houding tegenover God en in de wereld 

vorm krijgt. Dat is spannend, leerzaam en verrassend.  

Wij kijken en luisteren 

daarbij ook naar 

christenen uit andere 

kerken en plaatsen.  

Een van de laatste 

keren spraken we in de 

commissie over 

getijdengebeden en 

kloosters en besloten we 

eens in klooster Nieuw 

Sion in Diepenveen te 

gaan kijken. Helaas 

waren we te vroeg voor 

de vesper, het  

 

 

avondgebed in de abdijkerk begon pas om 18.00 uur, maar dat gaan 

we nog een andere keer bijwonen; nu noemen we ons bezoek gewoon 
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research. Wij kregen een rondleiding in het klooster waar nu geen 

monniken meer wonen – de monniken zijn verhuisd naar 

Schiermonnikoog. Maar er wonen wel een paar families die met elkaar 

een gemeenschap vormen en heel veel dingen gemeenschappelijk 

doen. Op het moment dat wij er waren werd er gekookt voor 150 

mensen. Een grote groep jongeren was te gast tijdens een 

kloosterweekend – dan heb je wel wat eten nodig! Enorme pannen op 

het vuur; een oranje pastasaus bubbelde, en één van de vrijwilligers 

was met eindeloos geduld grote hoeveelheden snijbiet aan het snijden. 

De groentes kwamen uit de tuin bij de abdij.  

Het klooster heeft verschillende werkgroepen: vrijwilligers werken in de 

tuin, zetten zich in voor de gebouwen, voor de bibliotheek… en er is 

een speciale werkgroep die zich ervoor inzet om de getijdengebeden 

in stand te houden. Bezoekers kunnen deze gebeden bijwonen: 

dagelijks om 8.00 en 18.00 uur, en op woensdag en vrijdag is er een 

middaggebed om 12.00 uur. De 150 psalmen uit de Bijbel vormen het 

hart van deze gebeden.  
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In de kapittelzaal hoorden we van 

de gids waar de uitdrukking ‘over 

iemand heen lopen’ vandaan 

komt. Als de abt in een 

vergadering iemand terecht had 

gewezen over taken die 

bijvoorbeeld niet goed waren 

uitgevoerd, moest die persoon op 

de drempel gaan liggen, waarna 

iedereen over hem heen moest 

stappen om naar buiten te gaan. 

De gids vertelde verder iets 

inspirerends over de manier van 

vergaderen in zo’n klooster: kwam 

iemand met een idee, dan 

haakte een ander daarop in: 

‘Aha, ja, en dan zou je ook dit 

nog kunnen doen…’  

Niet onmiddellijk allerlei ‘ja-maars’ of ‘dat kan nooit’. Ja – met zo’n 

houding bouw je kloosters als kastelen!  

Clasina van den Heuvel 
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IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Bij het sluiten van de kopij ontvingen we het overlijdensbericht van Jan 

Beltman, tot voor kort wonend in de Veldhoek, en de laatste maanden 

in Gudula, Lochem. Een uitgebreider In Memoriam kunt in de volgende 

Klokkepraot verwachten. Wij wensen zijn kinderen en 

(achter)kleinkinderen sterkte toe. 

 

 
 

ACTIVITEITEN 

 

Brieven voor Amnesty International 

Zo’n 40 jaar geleden begonnen een paar mensen in Harfsen met een 

schrijfgroep om brieven te schrijven naar overheden in landen, waar 

mensen gevangen zitten om hun strijd voor de mensenrechten. De 

eerste jaren kwamen we bij elkaar in Ons Gebouw om samen de 

brieven te schrijven, maar op een gegeven moment is er voor gekozen 

de voorbeeldbrieven, die nageschreven moesten worden, uit te delen 

in de kerk. 

Door de coronatijd, toen er geen live diensten waren, is het uitdelen 

van de brieven stil komen te liggen. 

En vanaf nu gaat het nog weer op een andere manier: u/je kunt zich/je 

opgeven om de brieven via de mail te ontvangen. Die hoeven dan 

alleen nog maar ondertekend en uitgeprint te worden, waarna ze 

kunnen worden opgestuurd.  

Om de brieven via de mail te ontvangen, kunt u zich melden bij Nel 

Oolman, n_oolman@hotmail.com  

 

Kunst in de kerk. 

In Coronatijd was het rustig wat de kunst in de kerk betreft. Een hele 

winter en een groot gedeelte van de zomer hingen er in de kerkzaal 

schilderijen van Henk Vermeul en Bauk Zwaan, jammer dat we zo 

weinig in de kerkzaal konden zijn met z’n allen. Maar iedereen herinnert 

zich vast de danseressen die de muur in de hal opvrolijkten. In de 

kerkzaal waren doeken te zien met doorkijkjes naar mooie tuinen, 
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portretten en non-figuratieve schilderijen. Bauk schildert intuïtief en Henk 

vanuit beelden in zijn hoofd. 

Wie nog meer  wil zien van het werk van Henk en Bauk kunnen na 

afspraak terecht in het eigen atelier aan de Lochemseweg in Harfsen, 

waar ze wonen en werken. Momenteel hangen ook een aantal 

schilderijen in Hoeflo. 

Als overbrugging naar de volgende tentoonstelling hing er wat werk 

van mij, maar ik maakte graag plaats voor het werk van de Larense 

kunstenares Jip Kruis.  

 

 

 

Jip heeft haar eigen atelier 

aan de Horstweg in Laren. Zij 

volgt haar opleiding  aan de 

Akademie Vogue in 

Amsterdam . Op haar website 

www.mindyourhead, zijn tal 

van kunstuitingen te zien, van 

haar hand. Vormgeving van 

ideeën is haar hoofdactiviteit. 

Dat leidt van essays, digitale 

werken, columns, 

wandvullende dessins tot 

schilderijen en prints.                                                                                        

 

Voor de kerk Harfsen heeft ze een 

aantal schilderijen en prints 

uitgezocht om tentoon te stellen. 

Werkelijk de moeite van het 

bekijken waard! Prachtige prints 

met libelle ’s , spinnenwebben en 

honingraat zijn mijn favoriet. Maar 

we nodigen iedereen uit om zelf 

een kijkje te nemen in de kerk!  

Zondag na de dienst en 

dinsdagmiddag is daar 

gelegenheid voor en anders op 

afspraak met één van de 

kerkenraadsleden. 

Anneke Hogenhout. 
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Wie komt gezellig kaartjes maken? 

In de periode van september tot april komt een groepje enthousiaste 

dames op de maandagavond, een keer per 14 dagen, tussen 19.30 en 

21.30 uur in Ons Gebouw samen. Onder het genot van koffie of thee, 

gaan ze samen kaartjes maken. Er wordt dan lekker geknipt en geplakt 

(en gepraat).   

Wekelijks worden door kerk Harfsen een of meer bossen bloemen 

gebracht naar Harfsenaren (al dan niet verbonden aan kerk Harfsen) 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook worden er bloemen 

bezorgd als er reden is tot feest zoals bij een geboorte, een 

huwelijksjubileum o.i.d. 

Elke bos bloemen wordt vergezeld door een mooie, eigengemaakte 

kaart. En die kaartjes worden door de leden van de kaartjesmaakclub 

gemaakt. 

Ook zijn er rond  Pasen, Kerst, verjaardagen en bij de Rozenactie (m.b.t. 

de examenkandidaten), kaartjes nodig.  Allemaal handgemaakt. 

Dankzij de ijver van de leden van de kaartjesmaakclub zijn er altijd 

kaartjes.  

Maar we kunnen nog wel wat knippers of knipsters gebruiken!  

Dus vind je het leuk om creatief bezig te zijn, samen met een groepje 

gezellige mensen, kom dan een keer op een maandagavond langs. 

Het kost je niks, alleen een beetje tijd. Maar het levert je een gezellige 

avond op en dankbare mensen die de kaartjes ontvangen. 

Overigens hoef je geen lid te zijn van de kerk, en speelt leeftijd ook 

geen rol. En ook mannen zijn welkom!  

Heb je vragen of wil je een keer langs komen, neem dan even contact 

op met Annette 06 – 15470337 of stuur een mail naar 

diaconieharfsen@gmail.com.  

 

  

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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UITNODIGING 

Huub Oosterhuis komt maandagavond 25 oktober in de Gudulakerk in 

Lochem 

 

Componist Antoine Oomen en zijn 

dochter Heleen komen ook. 

Wij zijn heel blij dat Huub 

Oosterhuis maandagavond 25 

oktober onze gast zal zijn. Na een 

kennismaking zal hij ons kort 

vertellen wat hem na aan het hart 

ligt. “En toch!” en “liefde doen” 

zijn kerngedachten van hem. 

Begeleid door Antoine Oomen 

aan de piano zullen wij enkele 

liederen van hem zingen. 

  

Antoine Oomen, bekend componist van melodieën van de liederen 

van Huub Oosterhuis, waaronder “Licht dat ons aanstoot in de 

morgen”, en zijn dochter Heleen Oomen en Mark Walter (zang) en 

Huub Oosterhuis (spreekstem) voeren deze avond ook de 

"Abrahamcyclus" uit.  

 

Antoine Oomen geeft de volgende toelichting: “Huub Oosterhuis en ik 

hebben samen de Abrahamcyclus geschreven. Tien gedichten over 

Abraham, Isaäk, Ismaël, Sara, Hagar, door mij op muziek gezet voor 

twee zangstemmen, spreekstem en piano. We hebben dit al twee keer 

gedaan, één keer in de Bavo in Haarlem en één keer in de Zijp in 

Arnhem.” 

 

Komt allen, deze mooie en beslist zeer bijzondere avond mag u niet 

missen! Iedereen is welkom, van binnen en tot vér buiten onze 

gemeente Lochem. 

 

De avond wordt gehouden in de Gudulakerk, Markt 1, Lochem, en 

begint om 20.00 uur precies. Wij vragen u om ruim op tijd in de kerk 

aanwezig te zijn. Na afloop is er voor onder het napraten voor iedereen 

wijn en fris. 
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De toegang is gratis, het is wel wenselijk dat u aan het einde van de 

avond bij de uitgangscollecte aan de kosten van de avond bijdraagt. 

Neemt u daarvoor contant geld mee? Wij verheugen ons op een 

onvergetelijke avond! 

 

HEEL BELANGRIJK is dat de meest actuele informatie over deze avond 

op de website van onze Protestantse Gemeente Lochem 

(www.kerklochem.nl) zal komen te staan.  

Kijkt u daarom vooral op deze site ook nog vlak voor de 25e oktober 

voor het laatste nieuws. Er kunnen immers i.v.m. Covid-19 op het laatste 

moment aanpassingen en/of beperkingen nodig zijn. 

 

Graag tot de 25e oktober!  

 

Met vriendelijke groet, Wim Boelens, contactpersoon Protestantste 

Gemeente Lochem, tel. 0575-491123, wjboelens@boelens.net, bij wie u 

voor meer informatie terecht kunt.  

 

TERUGBLIKKEN________________________________________________________ 

 

 

Terugblik startactiviteiten 

We kunnen wel terugblikken op een 

paar mooie startweken!  

 

Om te beginnen was er een 

natuurexcursie over de Gorsselse hei, 

nog net op tijd om de hei in bloei te 

zien staan.  

Onze gids Magda Bolt vertelde 

honderduit over de historische 

achtergrond van de hei, nam ons 

mee de bult op voor prachtig uitzicht. 

En we dronken zelfs een paar slokjes 

gagelbier, gebrouwen met o.a. de 

gagel die groeit in dit gebied. 

 

 
 

 

 

http://www.kerklochem.nl/
mailto:wjboelens@boelens.net
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De leiding van de 

Schakel had zichzelf 

historisch uitgedost om 

leden en gasten te 

ontvangen in Ons 

Gebouw. Onder het 

genot van koekjes en 

snoep uit de oude 

doos werden filmpjes 

bekeken van oud 

Harfsen en haar 

inwoners. ‘O kijk, daar 

heb je Jan, en Gerrie’! 

Heel herkenbaar, 

vooral voor wie hier 

geboren en getogen 

zijn. 
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Maandag 6 september was een 

leuke middag voor 

creatievelingen onder leiding 

van José Brokers. Zij hielp ons bij 

het ‘dotten’, een 

schildertechniek om bijv. 

serviesgoed een leuke, 

persoonlijke twist te geven. Het 

leverde, naast een gezellige 

middag, ook een verrassend 

resultaat op! 
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Ook het poppentheater voor de kinderen was een groot succes. De 

kinderen luisterden ademloos en werden, dankzij het prachtige spel 

van poppenspeelster Willy Snel van Dubbele Jan, helemaal 

meegenomen in het verhaal van Tijger. 

 

 
 

O.l.v. Marloes Kippers oefende het ad hoc koor met veel plezier enkele 

liederen voor de startzondag. 

Dat was een feestelijke dienst buiten bij Jan en Riky Klumpenhouwer. 

Behalve het koor zorgde ook SDG voor feestelijke muziek, en de 

kinderen speelden een spel en schreven brieven over de toekomst aan 

zichzelf.  
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Ooooooooooo wat gaan de doppen goed. 

Dank jullie allemaal wel!! Waar een klein dorp groot in kan zijn. 

Ik denk dat jullie, net als ik, een vaas op het aanrecht hebben staan en 

daar je hard plastic doppen in doen. En ach, die paar dopjes, die 

zetten geen zoden aan de dijk. Nee, maar al met al!!!! 

Ik heb in augustus 180 kilo doppen weggebracht. 180 KILO Weeg voor 

de aardigheid eens één enkel dopje. Dat weegt niets! En samen 

hebben we zoveel bij elkaar gespaard. 

 

Voor de mensen die het nog niet weten. Ik spaar SCHONE HARDE 

doppen van bv frisdrankflessen, melkpakken enz en lever die in. De 

doppen worden verkocht en de opbrengst is voor het Koninklijke 

Nederlandse Geleidenhonden Fonds. Met het geld worden honden 

opgeleid om mensen met een beperking te helpen. Denk daarbij aan 

de (bekende) blindengeleidehond  maar ook aan autisme honden, 

hulphonden, en zo zijn er zoveel manieren waarop een hond een mens 

echt kan helpen. En niet alleen fysiek, maar ook hebben de mensen  
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een maatje en ze moeten naar 

buiten en zo komen ze weer in 

contact met andere mensen. En 

daarom maak ik mij sterk voor dit 

goede doel.. 

 

De doppen worden verzameld in 

Ons Gebouw en bij mij thuis 

(Oude Larenseweg 83) 

Statiegeldlessen mogen 

ingeleverd worden in de 

supermarkt ZONDER dop. Wilt u 

weten welke doppen er geschikt 

zijn? Kom even bij me aan, bel me 

of kijk even op het grote internet. 

 

Groetjes van Diana 

  

 

 

De Schakel 

 

De Veldhoek en Schakel vieren Sint pannenkoek 

Woensdag 15 september vierden de Schakel en de Veldhoek samen 

Sint pannenkoek, of eigenlijk het oogstfeest. In veel streken worden er 

pannenkoeken gegeten na de oogst of als het meeste gewas van het 

land is. Zo niet in Harfsen werd mij verteld, daar eten ze knorhanen of 

bradertjes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Riek Voortman en Bennie Beltman speelden eerst een aantal oud 

Hollandse liedjes waar vrolijk werd meegezongen. Arjan maakte er een 

klein concert van op piano met achtergrondmuziek. En op het orgel 

speelde hij het oogstlied van de dichter Staring: Sikkels blinken, sikkels 

klinken. Gerda vertelde over Stoppelhaene in Raalte, Miny bracht de 

Bijbelse toets met het gedichtje van Adam en Eva. Anneke las het 

verhaal van Sint pannenkoek en ; Hoe sterke Jan rijk werd van het 

pannenkoeken eten. Er waren pannenkoeken in overvloed, gebakken 

door Sientje, Jannie en Frieda. Het was een  heerlijke, gezellig en vrolijke 

middag! 
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Ontmoetingsplek de Veldhoek: voor 65-plussers uit Harfsen en Kring van 

Dorth: 

Informatie over levenstestament en vrouwen in de kunst 

Een levenstestament kan niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk zijn 

om problemen in de toekomst te voorkomen. Daarover geeft 

notariskantoor Tap & Van Hoff op dinsdagmiddag 5 oktober informatie. 

Er staat echter nog veel meer op het programma van de 

Ontmoetingsplek. Alle 65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth zijn van 

harte welkom. 

In een levenstestament legt iemand vast wat diens wensen zijn als hij of 

zij niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. Dat kan gaan over de 

verkoop van het eigen huis, over zorgkwesties, het sociale media-

account of bijvoorbeeld financiële aangelegenheden. Het kan heel 

vervelend zijn als daarover geen duidelijke, rechtsgeldige afspraken zijn 

gemaakt. 

 

Film over 100-jarige fanfare 

Vrijwel elk dorp heeft één, soms zelfs meerdere fanfares, die vaak al 

lang geleden zijn opgericht. Op vrijdagmiddag 8 oktober vertoont dhr. 

Louis Spoelstra, oud-docent aan de filmacademie in Den Haag, zijn 

documentaire over een 100-jarige Brabantse fanfare. Met interviews vol 

herkenbare emoties en met veel muziek! Als toegift na de pauze laat hij 

een korte film zien over de grote, vele eeuwen oude Gudulakerk in 

Lochem. Een aanrader! 

 

Vrouwen in de kunst 

In de 17de eeuw waren vrouwen in de schilderkunst zeldzaam. Judith 

Leyster was destijds het enige vrouwelijke lid van het Haarlemse 

schildersgilde. Vandaag de dag zijn er veel vrouwelijke kunstschilders, 

maar zo heel lang is dat nog niet het geval. In de musea is werk van 

hen veruit in de minderheid. De Holtense kunstenaar Wim Kwakernaak 

heeft over ‘Vrouwen in de kunst’ een prachtige lezing samengesteld 

met daarin o.a. beelden van het werk van Charley Toorop, Lizzy 

Ansingh, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra en Nikki de Saint Phalle. 

Maandagmiddag 11 oktober komt hij naar de Ontmoetingsplek. 

 

Oud-butler vertelt 

Alleen in heel rijke families komen ze nog voor: de butler. De heer Sietze 

Visser was butler op kasteel het Warmelo in de tijd dat prinses Armgard, 

moeder van prins Bernhard, er woonde. Waaruit zijn taken allemaal 
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bestonden? Dat vertelt hij op vrijdagmiddag 22 oktober. En hij toont er 

beelden bij, vooral van de prachtige tuin. 
 

Zin en onzin van vitaminepillen 

Eerst komt op dinsdagmiddag 19 oktober nog diëtiste Nelleke Dillema 

uit Zutphen naar de Ontmoetingsplek in Harfsen. Zij vertelt niet alleen 

over gezonde en ongezonde voeding, maar ook over het nut of 

misschien wel de onzin van voedingssupplementen zoals vitaminepillen. 

Spekken ze alleen de kas van fabrikanten en winkels of ondersteunen 

ze de gezondheid? 
 

Poolse lekkernijen proeven 

Wist u dat er al eeuwenlang veel contacten zijn tussen Nederland en 

Polen? Kent u Poolse tradities en hebt u wel eens Poolse lekkernijen 

geproefd? Op maandagmiddag 25 oktober staat de Ontmoetingsplek 

helemaal in het teken van Polen. De heer Wojtek Hutorowicz, 

Harfsenaar van Poolse afkomst, vertelt graag over zijn voormalige 

vaderland en laat onder meer beelden zien van de indrukwekkende 

natuur en de huizen in de Hanzestad Danzig (Gdansk), die qua 

architectuur grote gelijkenis vertonen met die in Amsterdam. Dat de 

Polen een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Nederland 

tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog, is minder 

bekend. Hoor meer over dit land en zijn bevolking! 
 

Gewoon even binnenlopen 

Gezellig even binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of het 

lezen van de krant kan natuurlijk ook. Wees welkom in de ‘huiskamer’ 

van Harfsen en kring van Dorth. 

De toegangsprijs voor de activiteiten is 6 euro voor een externe 

bezoeker en 4 euro voor een abonnementhouder; soms wordt alleen 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de Poolse middag wordt 10 en 8 

euro gevraagd; dat is inclusief koffie/thee en hapjes. 

Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via: activiteiten@ontmoetingsplek-

de-veldhoek.nl, maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk welkom. 

In de Veldpost, op de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en 

op Facebook wordt het volledige programma steeds bekend gemaakt. 

 

Ontmoetingsplek De Veldhoek, Gentiaan 1 in Harfsen. Aanvang steeds 

om 14.15 uur. Alle geldende coronaregels worden uiteraard in acht 

genomen. 

 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

03 oktober: 1. K.N.G.F.   2. Klokkepraot 

10 oktober 1. Bloemenfonds  2. Warchild 

17 oktober 1. K.I.A. Werelddiaconaat 2. Alg. Harfsens kerkenwer 

24 oktober 1. Pastorale zorg  2. Mercy Chips 

31 oktober 1. Te Wierik, transport kleding 2. Onderhoudsfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

3 oktober KNGF Geleidehonde 

“Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een 

beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. Een 

geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF 

Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar 

honden. 

Wat doet KNGF Geleidehonden? 

Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold 

voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al deze ervaring 

hebben wij een schat aan kennis op het gebied van hond en 

handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen 

met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, 

personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met 

autisme. Daarvoor houden wij ons bezig met: 

• Fokken van toekomstige geleidehonden. 

• Socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met 

puppypleeggezinnen. 

• Opleiden van blindengeleide-, assistentie- en buddyhonden. 

• Instructie, begeleiding, advies en nazorg bieden aan de 

mensen die een geleidehond krijgen. 

• Geleidehondeninstructeurs opleiden. 

• Fondsenwerving en voorlichting. 

• Belangen behartigen van onze cliënten.” 

 

10 oktober: Warchild 

Wij zetten ons in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen 

in oorlog. We helpen ze met het verwerken van hun ingrijpende 

ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en 

het opbouwen van zelfvertrouwen. We zorgen ervoor dat ze leren 
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lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëren een veilige 

omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele, en 

vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doen we 

wereldwijd. Van Colombia tot de bezette Palestijnse gebieden . Niet 

omdat we dat zo leuk vinden. Maar omdat kinderen daar recht op 

hebben.  

 

17 oktober: Kerk in actie: Kameroen 

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een 

regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle 

inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met 

een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast 

worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele 

samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven. 

 

24 oktober: Mercy Ships 

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in 

navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in 

de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.  

"Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat 

moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht 

om in een welvarend land te leven, maar moeten onze 

verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te 

helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als 

gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en 

ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in 

Afrika." 

 

31 oktober: transportkosten kledingactie te Wierik 

De gezamenlijke diaconieën in de voormalige gemeente Gorssel 

houden 2 keer per jaar een kledinginzamelingsactie. 

Dit gebeurt in samenwerking met de fam. te Wierik uit Lochem. De fam. 

te Wierik steunt al sinds eind jaren tachtig mensen in Oost-Europa. Zij 

doen dat door persoonlijke contacten die zij door de jaren heen 

hebben opgebouwd in: Polen, Rusland, Oekraïne en Moldavië. Dit 

betreft ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in 

tehuizen. 

De collecteopbrengst is voor de financiering van de transportkosten. 

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 

https://www.warchild.nl/hier-werken-wij/
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Harfsen, onder vermelding van het collectedoel. De diaconie zorgt er 

dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt. 

 

AGENDA 

 

Vrijdag 29 oktober:  Vrijwilligersavond 

Vrijdag 12 november  Lichtjesregen 

Vrijdag 19 en 

Zaterdag 20 november Kledingactie 

Vrijdag 26 november  Een maal met een verhaal 

 

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 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:jan.sluys@gmail.com
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  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 19 oktober via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 
 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Loofhuttenfeest met de kinderen van de zondagsschool 

 

Op de boerderij van Ageeth vierden de kinderen loofhuttenfeest. 

Eerst luisterden we naar het verhaal. Saar en Noor vieren hun 

verjaardag met een lekkere traktatie. 

 

Daarna gingen we zelf een loofhut bouwen. 

Aangezien de magnolia net gesnoeid was, hadden we al een mooie 

basis voor een bladerdak. 

Aneira wist een mooie plek onder de notenboom. 

Ethan, als echte scout gaf de aanwijzingen voor het maken van het 

dak. 

We plukten bloemen, Etienne zocht walnoten en in de tuin zochten we 

mooi gekleurde kalebassen. 

Elise gaf ze zelfs namen. 

 

Tot slot plukten we zonnebloemen om die vervolgens door het 

bladerdak te steken. 

Al met al een prachtige hut, waarin we ons konden inbeelden hoe het 

was dat de Israëlieten veertig jaar lang in de woestijn onder de 

bescherming van God rondtrokken en waarbij ze woonden in tenten of 

hutten. 

 


