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              Beste gemeenteleden, jong en oud, 

                           De kerkenraad nodigt u en jullie van  

                           harte uit voor het  

 

Paasontbijt 

Eerste Paasdag, zondag 17 april 

 

       We hopen samen met de kinderen van de zondagsschool,                                                                                                         

        hun ouders, broertjes en zusjes, van een heerlijk ontbijt  

        te mogen genieten. 

 

                      Het paasontbijt begint om 9.00 uur, aansluitend is de  

                      dienst om 10.00 uur. 

                      Maar u mag ook alleen op het ontbijt, of alleen  

                      in de dienst komen. 

                      De kosten voor het ontbijt zijn € 4,00 voor volwassen  

                      En € 3,00 voor kinderen tot en met de basisschool. 

 

                              U kunt zich opgeven tot dinsdag 12 april bij: 

                              Nel Oolman,  n_oolman@hotmail.com/tel. 431794 

                              We hopen op een goede opkomst 

                                          van harte welkom! 

 

                             Met vriendelijke groet, de kerkenraad 
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OVERDENKING 

 

Alles komt goed?! 

 

Het vraagt wel wat moed om een uitbundig Paaslied aan te heffen als 

de tijd duister is. De beelden die ons dagelijks bereiken wennen niet. 

Een kapotgeschoten stadscentrum, pleinen zonder spelende kinderen, 

flats als lege geraamtes. En vooral een enorme stroom mensen op de 

vlucht. 

Het vraagt ook moed om een uitbundig Paaslied aan te heffen als je 

het zelf uit moet zien te houden met persoonlijk verlies of een onzekere 

toekomst.  

En toch gaan we het doen: zingen en vieren. Misschien niet al te 

uitbundig, maar toch. 

Wanneer ik dit schrijf, zitten we nog midden in de 40-dagentijd, de tijd 

die ons helpt om af te dalen in de diepte. En als ’t op z’n donkerst is, op 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, dan weten we dat het 

ochtendgloren, de opstanding nabij is.  
 

 
 

Het zou ’t allerergst zijn, wanneer we omgeven door het donker zouden 

ophouden te geloven in het licht. De opgestane Heer is het hart van 

ons geloof. Hier komt alles samen. 

In de Oosters Orthodoxe kerk wordt Pasen zeer uitbundig gevierd. Wie 

dat ooit heeft meegevierd, zal diep onder de indruk zijn geweest. Het 

begint in de nacht, het licht wordt aangestoken en doorgegeven 

onder voortdurend zingen: het donker wordt weggezongen tot het licht 

aanbreekt: De Heer is waarlijk opgestaan! 
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Als het ons niet lukt om uitbundig te zingen, laat Pasen dan een 

oefening in geloof zijn, een gebed om vertrouwen dat de zachte 

krachten van de liefde sterker zijn dan de dood en krachtiger dan de 

hardste wapens, en dat God altijd ergens het licht aansteekt. En dat wij 

nergens onbereikbaar zijn voor Hem. 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

 Huub Oosterhuis (Lied 601) 

 

Een gezegend en hoopvol Pasen gewenst! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Oekraïne en Harfsen 

De oorlog in Oekraïne komt op alle mogelijke manieren dichtbij. 

Wanneer u dit leest zullen alweer meer mensen uit Oekraïne in Harfsen 

of in de gemeente Lochem gearriveerd zijn, en spelen er al kinderen op 

het schoolplein, en hopelijk hebben ze er snel vriendjes. 

Ik moet denken aan de mini-interviews die ik vorig jaar in de 40-

dagentijd hield bij de zeven werken van barmhartigheid. Bij ‘de 

vreemdeling onderdak bieden’ vroeg ik gemeenteleden naar hun 

ervaringen in de oorlog en kreeg ik verhalen te horen over het gastvrij 

onthaal van onderduikers. Wie had toen kunnen denken dat een jaar 

later mensen opnieuw hun deuren en harten zouden openen voor 

mensen op de vlucht. Met een hartverwarmende respons: Harfsen op 

z’n best. 

Er is overleg gaande, waarbij ook de kerk van Harfsen betrokken is. 

Samen met de gemeente, met Plaatselijk Belang (coördinatie), met 

Hoeflo, de Veldhoek, de ondernemers, Vrouwen van Nu, kijken we hoe 

we de Oekraïners kunnen opvangen en helpen.  

We weten op dit moment nog niet precies wat van ons gevraagd 

wordt. Wie weet wel onderdak, als de stroom toeneemt, maar in ieder 

geval ook praktische hulp, een warm onthaal, een luisterend oor, 
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misschien wel een gebedsuur met Oekraïense muziek, pastorale zorg, 

ruimte voor ontmoeting of samen eten.  

Laten we elkaar helpen om dit samen te doen! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

Wake voor Oekraïne 

Op zaterdag 5 maart j.l. was er in Ons Gebouw een wake voor 

Oekraïne. 

Goed bezocht, en een grote hoeveelheid lichtjes als een gebed om 

vrede. 

 

 
 

 

Vakantie 

Van 23 april t/m 1 mei heb ik een week vakantie. Indien nodig kunt u 

een beroep doen op collega ds. Wilma Klein uit Almen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

03 april  10 uur  Dhr. B. de Gaay Fortman, Ermelo 

10 april  10 uur  Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen, Palmzondag 

14 april  19.30 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Witte  

   Donderdag, dienst van Schrift en Tafel 

15 april  19.30 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Goede Vrijdag 

17 april  10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Pasen 

24 april  10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar 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.  
 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

In maart heeft de kerkenraad 2 maal vergaderd. Tijdens haar reguliere 

maandelijkse vergadering waren Jan Los en Gerrit Grotenhuis namens 

de bouwcommissie te gast om uitleg te geven over de vorderingen 

m.b.t. de nieuwbouwplannen van Ons Gebouw. De commissie heeft al 

veel werk verzet, ook al in onderzoeken naar subsidiemogelijkheden en 

wilde graag van de kerkenraad uitsluitsel, of ze in deze lijn zouden 

moeten verdergaan.  

De kerkenraad heeft, om zich hierover nader te kunnen beraden, een 

week later een extra vergadering belegd, waarbij onderstaande is 

besloten.  

 

Vernieuwen of verbouwen, hoe staat het ermee? 

In het novembernummer van Klokkepraot heeft de bouwcommissie 

een uitgebreid verslag gedaan van haar werkzaamheden in het kader 

van nieuwbouw, dan wel verbouw van het zalengedeelte van Ons 

Gebouw. 
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De kerkenraad had voor nieuwbouw een maximumbedrag 

aangegeven, maar door de sterk verhoogde bouwkosten werd dit 

bedrag zodanig overschreven, dat de kerkenraad in haar vergadering 

van 17 maart 2022 heeft besloten niet langer de nieuwbouwplannen te 

steunen. In overleg met de bouwcommissie zal bekeken worden hoe 

Ons Gebouw zodanig kan worden gerenoveerd, dat de noodzakelijke 

aanpassingen kunnen worden gedaan, zodat Ons Gebouw de 

komende 10-15 jaar weer in goede staat verkeert. Daarnaast zullen de 

nodige verfraaiingen moeten plaatsvinden van de zalen en het 

uitvaartgedeelte. Zodra deze plannen aan de gemeente kunnen 

worden voorgelegd, beleggen we een gemeenteberaad.  

 

Verder nieuws uit de kerkenraad: 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie, die in het leven is geroepen om nieuwe 

initiatieven te ontplooien voor activiteiten in Ons Gebouw en reeds 

bestaande plannen weer op te pakken, heeft inmiddels een mooi 

aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. De eerste vergaderingen 

zijn geweest en de eerste ideeën naar voren gekomen. Over de 

plannen leest u elders in deze Klokkepraot. 

De commissie zal, naast het bedenken van nieuwe initiatieven, ook de 

activiteiten van de kerk coördineren en ze afstemmen op die van 

Hoeflo en de Veldhoek.  

 

Overleg met de Protestantse Gemeente Almen 

Met het oog op de toekomst van beide gemeenten Almen en Harfsen 

is vorig jaar besloten om 2x per jaar met elkaar te overleggen. Almen 

krijgt binnenkort een probleem met de bemensing van de kerkenraad 

en ook Harfsen kan volgend jaar op dezelfde manier in de problemen 

komen. Daarom oriënteren we ons op samenwerking, op 

kerkenraadsniveau, om elkaar van dienst te zijn bij een (dreigend) 

ambtsdragerstekort, zonder daarbij als gemeenten te fuseren. Om de 

mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, zal er begin april een overleg 

plaatsvinden met de classispredikant ds. Van Beelen. 

 

De kerk en vluchtelingen uit Oekraïne 

Als kerk van Harfsen willen we, waar mogelijk, er zijn voor eventuele 

opvang van Oekraïense vluchtelingen. 



8 
 

De gemeente Lochem heeft wat huisvesting betreft in eerste instantie 

gekozen voor huisjes / B & B’s / recreatieparken.  

Daarnaast zijn er ook particulieren, die vluchtelingen hebben 

opgenomen. 

Wij zullen er als kerk zijn voor b.v. opvang of begeleiding, om eventueel 

gezamenlijke maaltijden te organiseren, om de kinderen bij de 

Zondagsschool op te vangen en wat er verder mogelijk en gewenst is.  

 

Paasontbijt 

We verheugen ons erop, na ruim 2 jaar, weer eens een kerkelijk feest te 

mogen vieren in de kerk. Pasen is altijd al een prachtig feest, maar dit 

jaar dus extra. 

En natuurlijk hoort daar traditioneel ook het Paasontbijt bij. Voor groot 

en klein 

Voorin deze Klokkepraot vindt u de uitnodiging, met verdere gegevens. 

Voor de organisatie is het belangrijk te weten hoeveel mensen er 

komen, dus wilt u zich alstublieft opgeven? 

 

Met een hartelijke groet uit de kerkenraad, 

Nel Oolman 

 

Beamer in de kerk 

In de vorige Klokkepraot is uitleg gegeven over het beamteam en zijn 

een aantal vragen gesteld over het gebruik van de beamer. Via de 

mail hebben we een aantal reacties gehad op de vragen en tijdens  

de koffie, na afloop van de dienst van 13 maart zijn we in gesprek 

gegaan met de kerkgangers/koffiedrinkers.  

Op basis van alle reacties kunnen we het volgende concluderen: 

- We gaan door met het gebruik van de beamer. Het is passend 

in dit digitale tijdperk.  

- Voor mensen die graag een Liedboek in handen hebben, staan 

deze achterin de kerk om te gebruiken. 

- In bijzondere diensten wordt nog wel eens een papieren liturgie 

gemaakt. 

- Het is fijn dat je de notenbalk bij elk vers in beeld krijgt. We 

kunnen daardoor wat uitbundiger zingen met het hoofd 

omhoog. Dat klinkt mooier en zingt fijner. 

- Dat het een keer mis gaat omdat de techniek hapert of omdat 

wij als mens haperen, wordt geaccepteerd. Dit waarderen wij 

zeer!  
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- Het contrast van de tekst is niet altijd goed, zeker net als de zon 

schijnt. We kijken of we daar nog iets aan kunnen doen, echter 

de notenbalk en de tekst daarbij kunnen we niet “vetter” 

afdrukken. Dat wordt rechtstreeks als compleet plaatje uit 

Liedboek-online over genomen.  

- Het is belangrijk dat we grote letters gebruiken, zo mogelijk “vet” 

afgedrukt. 

- We gaan nog proberen of het geprojecteerde meer naar 

boven verschoven kan worden, zodat mensen achterin het nog 

beter kunnen zien. Een bijkomstigheid is dat de voorste lamp 

dan ook verder omhoog gehangen moet worden. Of dat lukt? 

Het heeft onze aandacht. 

- We zijn niet van plan om een camera te plaatsten, waarmee de 

mensen thuis zowel geluid als beeld krijgen. Dit vraagt namelijk 

veel vrouw-/ mankracht, naast de mensen van het beamteam. 

Bovendien heb je dan met een statisch beeld te maken (de 

camera staat vast), tenzij je meerdere camera’s installeert, 

maar dat vraagt weer een soort “regiekamer”. En is dat voor 

ons kleine Harfsen wel wat we willen en kunnen? 

- We gebruiken als beamteamleden een gelijkend basisconcept 

van alle dia’s die u ziet. Maar een ieder geeft daar wel haar of 

zijn eigen draai aan. U vindt dat prima, en merkt de verschillen 

niet altijd op. We blijven onze eigen draai eraan geven. Dat is 

ook de uitdaging voor de beamteamleden. 

- We blijven af en toe filmpjes of plaatjes  tonen, ter 

ondersteuning van de dienst of van het collectedoel. Het 

versterkt datgene wat gezegd wordt en maakt het soms ook 

wat luchtiger. We gaan niet overdrijven.   

- We laten geen Bijbelteksten zien, omdat dit erg nauw komt met 

de tekst die de voorganger/lector voorleest. We luisteren.  

Hopelijk is dit een samenvatting van wat er gezegd en geschreven is. 

Mocht u desondanks nu of op een later tijdstip vragen of opmerkingen 

hebben, dan horen we die graag. 

En mocht u toch nog iemand weten die af en toe mee kan helpen bij 

het beamteam, dan horen we ook dat graag. Bedankt!   

Met vriendelijke groeten van het Beamteam: Jaap Buitelaar, Joris 

Jochemsen, Clasina van den Heuvel, Diana Kroeze, Annette Zwaaij. 
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Noteer vast in uw agenda: 12 juni 2022 Openluchtdienst op Landgoed ’t 

Haveke. 

Bovenstaande foto is enkele jaren geleden in 2019 gemaakt. Toen 

hadden we ontzettend veel geluk dat er een trouwerij was in de tuin 

van ’t Haveke en dat we gebruik mochten maken van de mooie 

tenten. De jaren daarna hebben we zoals u weet alleen maar digitale 

diensten gehad. 

We hopen dat we dit jaar elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 

De voorbereidingen zijn begonnen. 

Voorganger zal dan zijn ds. L. van Prooyen Schuurman. 

Nadere informatie komt t.z.t. via de kerkbladen en via de lokale krantjes 

en affiches. 

 

Namens de voorbereidingscommissie 

Jannie Zoerink  
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ACTIVITEITEN 

 

KLEDINGINZAMELING 

De diaconie gaat ook dit voorjaar weer kleding inzamelen voor de 

projecten van mevrouw Te Wierik. Alle kleding en beddengoed is 

welkom, zolang het maar schoon en in goede staat is. 

Deze maand verzamelen we niet alleen kleding. Door de oorlog in de 

Oekraïne zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen.  Zij worden 

opgevangen bij de grensovergangen met Polen, Hongarije en 

Moldavië. Er is daar een enorm tekort ontstaan aan badartikelen (zeep, 

shampoo, tandpasta, tandenborstels), hygiënische artikelen ( b.v. 

maandverband), verbandmiddelen (pleisters, verbandgaas) en 

medicijnen.   

Bij medicijnen moet u denken aan eenvoudige pijnstillers, zoals 

paracetamol,  in de originele, gesloten verpakking.  

Op vrijdag 8 april (van 19.00 tot 19.30 uur) en zaterdag 9 april (van 10.30 

tot 11.30 uur) staan wij weer klaar om uw gaven in ontvangst te nemen. 

Om mevrouw Te Wierik wat werk uit handen te nemen vragen wij u om 

kleding en badartikelen enz. gescheiden in te leveren. 

 

OPROEP 

Elk jaar zijn er vrijwilligers genegen om de ingeleverde zakken met 

kleding bij mevrouw Te Wierik in Lochem af te geven. Helaas, voor 8 en 

9 april a.s. hebben wij nog niemand kunnen vinden. Bent u in het bezit 

van een busje? Mogen we dan een beroep op u doen? Aanmelden 

kan bij Dineke Weijenberg (tel 06 20088157) of via 

diaconieharfsen@gmail.com . 

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw medewerking! 

 

 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Zomermarkt zaterdag 3 september                                                         

Vorig jaar hadden we een zomermarkt gepland.  Door alle 

maatregelen rondom corona is dat toen niet doorgegaan. 

We gaan ons nu helemaal richten op een gezellige Zomermarkt op 

zaterdag 3 september a.s. 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 heeft de draad weer opgepakt 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 3 september van 11.00 – 15.00 uur in Ons Gebouw en 

op Ons Plein 

- We gaan de mensen die vorig jaar hun medewerking wilden 

verlenen weer benaderen. Maar wacht daar niet op af. Je kan 

ook zelf een mailtje sturen.  

- 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. 

- 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. 
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- Verenigingen uit Harfsen die zich willen presenteren kunnen een 

tafel/plek huren voor € 20. 

- De opbrengst van de markt wordt besteed aan de 

renovatie/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?  

 

UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Laren: 

Dinsdag 5 april 2022 Laren en WO 

II 20.00 uur, kerkzaal Berry 

Swarthoff en Christiaan Harkink 

nemen ons mee naar het Laren 

van 1940-1945. Een informatieve 

avond over ons dorp in de 

tweede wereldoorlog.  

 

 

 
 

Iconen in Eefde. 

De Ontmoetingskerk in Eefde een 

kerkje zoals in Griekenland. Zeker 

niet en toch, van harte welkom bij 

de iconenexpositie van Piet van 

der Heide. Vrij te bezoeken op 

zondag 13-20-27 maart en 3 april 

van 11.30 t/m 16.00 uur. 

In de eeuwenoude regel van de 

icoonschilder staat geschreven: 

Vergeet nooit om de iconen in de 

wereld te verbreiden. 

Aan deze oproep geeft Piet van 

der Heide graag gehoor gezien  

 

 

 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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de tentoonstelling van door hem geschilderde iconen in de 

Ontmoetingskerk van Eefde. 

Het kerkgebouw in Eefde is dan wel geen kathedraal of museum, noch 

een kerkje zoals wij dat kennen uit Griekenland of elders uit Oost-

Europa, waar de bezoeker vanuit helder daglicht komt in een door 

olielampjes en kaarsen mystiek verlichte ruimte. 

 

Zeker niet en toch, met veel liefde en zorg is in Eefde  een ruimte 

ingericht waar de icoonheiligen zich thuis zullen voelen en waar de 

bezoekers Maria, haar Zoon en andere heiligen kunnen ontmoeten, 

bereikbaar door de materie heen van hout, krijt en pigment; waar een 

ieder zich gezien en gehoord mag weten door de heilige die nabij is, 

zonder woorden en toch veelzeggend. 

 

De expositie omvat geschilderde paneel-iconen, voorstudies en 

portretten van heiligen op papier. 

Piet van der Heide is verbonden aan de A.A.Brediusstichting te Hernen. 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Hoe ziet de kerkelijke kaart in Oekraïne eruit? 

Geloof speelt al eeuwenlang een grote rol in Oekraïne. Ongeveer 

zeventig procent van de bevolking noemt zichzelf christelijk, daarnaast 

is er een brede schakering van andere religies in het land. Een kijkje op 

de kerkelijke kaart in deze verdrietige dagen van oorlog en strijd.  

 

Orthodoxe traditie 

Naast een christelijke meerderheid in Oekraïne is er een joodse 

gemeenschap, neemt de islam een plek in en is er ook een zeer kleine 

vertegenwoordiging van het hindoeïsme, het boeddhisme en andere 

religies. Het christendom kent er een brede schakering van kerken. De 

orthodoxe traditie neemt verreweg de grootste plaats in.  

Oekraïne kent verschillende kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere 

protestantse en evangelische kerkgemeenschappen, diverse kerken 

die met de Rooms-Katholieke Kerk verbonden zijn - waarvan de Grieks-

Katholieke Kerk de grootste is - en er zijn verschillende Oekraïens-

Orthodoxe Kerken. Lange tijd was de Oekraïens-Orthodoxe Kerk 

(Moskou-Patriarchaat) de grootste kerk van Oekraïne.  
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Wereldwijde familie 

In het afgelopen decennium heeft een groot deel van de Oekraïens-

Orthodoxe Kerk zich - mede als gevolg van de steeds verder 

toenemende spanningen met Rusland - afgescheiden van dit Moskou-

Patriarchaat en is de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Kiev-Patriarchaat 

ontstaan. Sinds 2018 is deze laatste kerk binnen de wereldwijde familie 

van orthodoxe kerken ook erkend door het oecumenisch-patriarchaat 

van Constantinopel. Die kerkgangers en kerkleiders die tot de 

Oekraïens-Orthodoxe Kerk Moskou-Patriarchaat behoren hebben vaak 

het gevoel dat ze in een spagaat zitten, en tegelijkertijd dat ze een 

kans hebben om aan verzoening en vrede bij te dragen. De patriarch 

van deze kerk, Onufry, spreekt zich onomwonden uit voor de territoriale 

integriteit en de soevereiniteit van de staat Oekraïne. Tegelijkertijd 

wordt het lijntje met de zusterkerk in Moskou niet doorgesneden. 

Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk is de hoofdstad Kiev een ongelooflijk 

belangrijke plek. Eeuwenlang was daar het patriarchaat gevestigd. 

Hoewel dat patriarchaat inmiddels verplaatst is naar Moskou, is in de 

beleving van veel Russische gelovigen de band met Kiev nog altijd 

sterk. 

 

Band van de Protestantse Kerk in Nederland met Oekraïne 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft langs heel verschillende lijnen 

contact met de kerken in Oekraïne. Kerk in Actie heeft diverse 

samenwerkingspartners in Oekraïne. Via partnerorganisatie Lviv 

Education Foundation (LEF), jongerenorganisatie van de Grieks-

Katholieke Kerk), versterken we al jaren lokale kerken in het ontwikkelen 

van sociale initiatieven ten bate van lokale gemeenschappen. Tijdens 

de eerste week van de oorlog bleek LEF al direct een belangrijk kanaal 

om informatie te krijgen en om noodhulp te kunnen bieden.  

 

Meeleven met Oekraïne 

Via de gemeenschap van protestantse kerken in Europa is in de 

afgelopen weken intensief contact geweest om te kijken op welke 

wijze er meegeleefd kon worden in de oplopende spanningen in 

Europa. Aanvankelijk betekende dat dat er videogesprekken 

gehouden werden. Inmiddels is het meeleven in pastorale zin 

aangevuld met substantiële concrete hulp: noodhulp in Oekraïne en 

hulp aan vluchtelingen onderweg, zowel binnen Oekraïne als in de 

omringende landen.  
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Voor alle noodhulp die nu nodig is werkt Kerk in Actie samen met het 

wereldwijde kerkelijke netwerk van ACT Alliance (Action by Churches 

Together) en met partner Lviv Education Foundation (LEF), die meer 

dan honderd kerken in Oekraïne ondersteunt.  

 

Toon van verbondenheid 

In de Wereldraad van Kerken komen de verschillende kerken, ook uit 

Rusland, samen. Daar wordt de toon gezocht van luisteren naar elkaar 

in dagen van oorlog. Het is helder dat de Wereldraad van Kerken het 

geweld van het Poetin-regime veroordeelt en de patriarch vraagt om 

zijn invloed te gebruiken om deze oorlog te stoppen. Daarnaast wordt 

gezocht naar mogelijkheden tot gesprek, om een toon van 

verbondenheid te vinden. Daar hoort het gebed bij dat de vijandschap 

niet uitvergroot wordt en dat de gemeenschappelijke grond van vrede 

en recht hervonden wordt. 

 

Karin van den Broeke, Kerk in 

Actie 

 

 
 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

03 april  K.I.A. Werelddiaconaat  Klokkeproat 

10 april  PKN Paaschallenge  Bloemenfonds 

14 april  St. H.O.E. Hulp Oost Europa Pastorale zorg 

17 april  K.I.A. Werelddiaconaat Algemeen Harfsens  

      kerkenwerk 

24 april  Leger des Heils  Onderhoudsfonds 
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Toelichting bij de collecte: 

 

3 april: K.I.A. Werelddiaconaat: Moldavië – kinderen en ouderen 

worden gezien 

 

Door werkloosheid en armoede 

werkt ongeveer een kwart van de 

bevolking van Moldavië in het 

buitenland. Ouderen én kinderen 

blijven alleen en eenzaam achter. 

Veel kinderen zijn al op jonge 

leeftijd op zichzelf aangewezen. 

Ze gaan daardoor niet regelmatig 

naar school en lopen groot risico 

slachtoffer te worden van geweld 

en mensenhandel. Vele ouderen 

hebben een klein pensioen waar 

ze onmogelijk van rond kunnen 

komen. Hierdoor raken veel 

ouderen ondervoed en kunnen 

hun gas- en lichtrekening niet 

betalen. De christelijke organisatie 

Bethania, partnerorganisatie van 

Kerk in Actie, wil verandering 

brengen in de levens van deze 

kinderen en ouderen.  

In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  

en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en 

buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de 

kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, 

fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit 

haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de 

dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.  

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie 

zoals Bethania in Moldavië. 

 

10  april: Palmpasen. P.K.N./Jong protestant. PaasChallenge: inleven in 

het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen 

mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong  
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Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, leren de 

jongeren de karakters uit het 

paasverhaal kennen. Door middel 

van allerlei opdrachten leven ze 

zich in in bijvoorbeeld Petrus, 

Judas en Maria en wordt hun de 

vraag gesteld welke keuzes zij 

zouden maken in de situatie van 

toen. Jongeren 

 ervaren de PaasChallenge als 

ontdekkend en verrijkend. 

 
 

 

 

14 april: Witte donderdag. Stichting H.O.E. – Hulp Oost Europa.  

HOE geeft voorlichting en informatie aan kerken, instellingen, 

particulieren en lokale werkgroepen in Nederland over de situatie en 

de problematiek van de christenen in Oost-Europa en de hulpverlening 

aan hen. HOE werft fondsen door middel van het ontwikkelen van 

activiteiten om geld en middelen te verwerven om de missie van HOE 

te verwezenlijken. 

 

 

17  april: Pasen K.I.A. werelddiaconaat Libanon: kansen voor jongeren 

in achterstandswijk. 

In Bourj Hammoud, een 

overbevolkte en arme wijk in Beiroet, 

zijn de problemen niet te overzien. 

Geweld, verslaving, criminaliteit, 

werkloosheid en gebrek aan goed 

onderwijs ontneemt de jongeren die 

er wonen elk perspectief op een 

betere toekomst. Kerk in Actie steunt 

het werk van het Manara Youth 

Center van Youth for Christ. 

 

 

Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun 

trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en 

kunnen er een vaktraining volgen. 
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24 april:  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 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 
 

De Schakel stopt 

 

Woensdag 16 maart, waren er verschillende gasten uitgenodigd. Het 

werd  een gezellige middag met het verhaal van Gerdien Jimmink en 

de prachtige natuurbeelden van dhr. Teunissen. Van onze ‘oude 

schakel’ zijn  helaas nog maar weinigen over, zodat we besloten 

hebben om de schakel niet meer voort te zetten.  

Arjan heeft er bijna 15 schakeljaren opzitten en Miny en Anneke allebei 

zo’n jaar of 10.  

Wij hebben van veel Schakels afscheid moeten nemen in deze jaren. 

En er zijn niet genoeg nieuwe schakels bij gekomen.  

Gelukkig staan er in de weken voor Pasen veel activiteiten op stapel 

waar iedereen aan kan deelnemen. Een prachtige flyer zit in deze KP. 

Wij (Arjan, Miny en Anneke) hopen ons aan te sluiten bij de Veldhoek 

om voor kerkelijke hoogtijdagen een ander gezellig samen zijn te 

creëren. Zoals gezegd, voor Pasen zijn er al heel veel activiteiten waar u 

bij kunt aansluiten. Wij hebben met plezier alle woensdagmiddagen 

voorbereid. Wij hebben tegen elkaar gezegd dat we elkaar zeker niet 

uit het oog zullen verliezen. 
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Miny Gase en Gerdien Jimmink in gesprek 

 

Elisabeth Bode 

Wij brengen nog steeds elke maand de Elisabeth Bode rond bij Schakel 

leden. Op de Schakelmiddagen werd deze ook uitgedeeld en met de 

paasattentie krijgt iedereen de Elisabethbode (E.B.) erbij. De E.B. is een 

mooi christelijk blad met veel mooie verhalen en vaak ook een paar 

gedichten. Wij hopen dat u kenbaar wilt maken of u er prijs op stelt dat 

wij die blijven bezorgen.  

De E.B. wordt nu door de diaconie gefinancierd. Maar u kunt ook zelf 

een abonnement nemen. Een proefabonnement van 6 nummers kost € 

12,-- een abonnement met 23 nr. per jaar kost € 39,95. 

Arjan stelt het op prijs als u hem laat weten of u het blad via hem wilt 

ontvangen, of zelf een abonnement neemt, of liever helemaal geen 

blad meer wilt ontvangen. 

U kent zijn tel. nummer 0573-431591. 
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Modeshow, kunst en muziek staan in april op het programma 

van Ontmoetingsplek De Veldhoek 

 

Interessante lezingen en blij makende muziek voor alle 65-plussers uit de 

regio. Ontmoetingsplek De Veldhoek heeft in de maand april weer tal 

van activiteiten gepland! 

 

Modeshow Vreeman Mode 

Vreeman Mode in Laren is gespecialiseerd in betaalbare mode voor de 

60-plus vrouw. De winkel van eigenaresse José Pakkert-Vreeman hangt 

momenteel vol met kleding in vrolijke lentekleuren: vlotte lange vesten 

en klassieke V-hals vestjes, soepele, korte vestjasjes, pantalons, jeans en 

driekwart broeken - zowel effen als in trendy dessins - en leuke topjes, 

blouses en shirts in nieuwe, frisse dessins. E.e.a. wordt nog aantrekkelijker 

door de accessoires, geleend uit de winkel van de buren. Op 

vrijdagmiddag 1 april komen vijf dames – twee uit Harfsen en drie uit 

Laren – een deel van de nieuwe collectie showen in Ontmoetingsplek 

De Veldhoek in Harfsen. Hun leeftijden variëren van 70 tot 85 jaar en 

hun maten van 38 tot en met 48. Een bron van inspiratie om er straks op 

je paasbest uit te zien! 

 

Vrouwen in de kunst 

Door de pandemie uitgesteld, maar nu gaat de Holtense kunstenaar 

Wim Kwakernaak echt met prachtige beelden vertellen over Vrouwen 

in de kunst. In de 17de eeuw waren vrouwelijke kunstschilders 

zeldzaam. Judith Leyster was destijds het enige vrouwelijke lid van het 

Haarlemse schildersgilde. Tegenwoordig is dat anders, maar zo heel 

lang is dat nog niet het geval. En in de musea is werk van hen veruit in 

de minderheid. De lezing op maandagmiddag 4 april toont o.a. 

beelden van het werk van Charley Toorop, Lizzy Ansingh, Marlene 

Dumas en Nikki de Saint Phalle.  
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Kent u deze liedjes nog? 

Op vrijdagmiddag 15 april komt troubadour Hans van Gorp met 

bekende luisterliedjes uit de jaren zestig en zeventig. Zijn optreden heeft 

als titel: ‘Kent U deze nog……’ en is een mix van Nederlands- en 

Engelstalige evergreens van bijv. Boudewijn de Groot, Frans Halsema, 

John Denver, Roger Withaker enzovoort. Een programma waarbij het 

publiek zelf ook suggesties mag aandragen. Hoe dan ook: een 

fantastische ode aan de kleinkunst staat u te wachten! 

 

Reis om de wereld in 80 minuten 

Wie kent niet het beroemde boek ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van 

Jules Verne? Op vrijdagmiddag 29 april neemt globetrotter Theo 

Leerintveld u mee op een ‘Reis om de wereld in 80 minuten’! In deze 

lezing met schitterende beelden worden de bezoekers getrakteerd op 

interessante verhalen en leuke 'zit dat zo' feitjes van een breed scala 

aan landen. Meestal worden een stuk of tien landen uitgekozen, 

waarover verhaald wordt bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Indonesië, 

Ethiopië, Cambodja, China, Transmongolië, Argentinië en Chili. 

Allemaal te ‘bezoeken’ vanuit de luie stoel. . . 

 

De toegangsprijs voor de lezingen is 6 euro voor een externe bezoeker 

en 4 euro voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee en een 

Gouden Drankje naar keuze. Soms wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd. Natuurlijk is er nog veel meer te doen: kijk daarvoor op 

www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 

 

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 

http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
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. 06-82 10 24 26 

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 20 april via rikaelkink@hotmail.com  

 

 
 

De zondagsschool 

In de 40 dagentijd zijn we met het werkboekje “Ben je klaar voor het 

feest” aan het werk.  

De kinderen nemen het boekje mee naar huis en elke dag is er een 

gedicht, verhaal, lied, puzzel of opdracht. Zondag nemen we het door 

en maken vlaggetjes voor onze slinger. Bij feest horen slingers. Op de 

vlaggetjes schrijven we mooie teksten uit het werkboekje. Deze slinger 

hangt met Pasen in de kerk. 

Op Goede vrijdag gaan we met de kinderen naar de kerk. Ook zijn we 

bij het paasontbijt en daarna natuurlijk eieren zoeken. 

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