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De kinderen van de zondagsschool hebben  

de nieuwe paaskaars binnengebracht 
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OVERDENKING 

 

De smaak van vrijheid 

Het kan niet anders dan dat het vieren en gedenken van 4 en 5 mei dit 

jaar anders zal zijn. Onze eigen herinneringen, of die van onze ouders 

en grootouders, en de beelden uit ons collectieve geheugen, dit keer 

vermengd met de pijnlijke beelden en berichten uit Oekraïne. 

We vieren vrede en vrijheid terwijl niet ver van ons vandaan gevochten 

wordt, en nog dichterbij mensen om hulp en onderdak vragen, met in 

hun rugzak grote zorgen en angsten om wie hen lief zijn. 

Bij de gruwelijke beelden van verwoesting moet ik regelmatig denken 

aan mijn ouders die als tieners het bombardement van Rotterdam 

meemaakten, maar er nooit veel over kwijt wilden. En aan mijn moeder 

die in haar eentje gastvrij ontvangen werd op een boerderij hier in het 

oosten van het land om aan de honger te ontkomen. 

Na 5 lange jaren van angst en onvrijheid, voortdurend gevoel van 

gevaar, vijandelijke geluiden, onderduik en honger, smaakte de vrijheid 

onweerstaanbaar zoet en vrolijk, maar ze werd vermengd met de 

tranen om de offers die werden gebracht.  

Welke vrede en vrijheid vieren we? 

Je hebt de vrede die tot stand komt aan de onderhandelingstafel, na 

het verlies van vele mensenlevens. Je hebt een vrede, die moeizaam 

bewaard wordt in het diplomatiek verkeer. Vrede ziet er soms uit als 

een kapotgeschoten stad waar het eindelijk stil is; of als een akker die 

voor het eerst in jaren weer mensen te eten geeft. 

Vrede vandaag is vooral een gebed, een woordeloos zuchten en 

hopen: laat het niet te lang duren. Omwille van de kinderen en de 

moeders die in Harfsen rondlopen, en al die anderen. 

Er is ook een innerlijke vrede, zegt Jezus, die geen mens je geven kan. 

Een diep weten dat je aanvaard bent als een kind van God – werkelijk 

gezien in wie je bent en wat je te lijden hebt.  Soms is deze vrede je 

laatste veilige plek, waar niemand bij kan om die kapot te maken. 

Ik ben ervan overtuigd dat het deze innerlijke vrijheid en vrede is, die 

mensen gedragen heeft om te doen wat ze moesten doen in het 

verzet, en die hen gedragen heeft in hun laatste uur. En ik ben er 

eigenlijk ook van overtuigd dat deze innerlijke vrede ons vandaag kan 

helpen onze vrijheid te bewaren. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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Oekraïne en Harfsen 

Voor zover we weten worden er op dit moment drie moeders met 

kinderen gastvrij ontvangen in Harfsen. Wanneer u dit leest kunnen het 

er zomaar meer zijn. Ieder van hen neemt een verhaal mee, heeft 

zorgen over achtergebleven echtgenoten, familieleden. Geen van 

allen weten ze hoe de toekomst eruit ziet voor hen. In de Paasdienst 

hebben we in het bijzijn van twee moeders geluisterd naar het 

Oekraïens Onze Vader. Dat kwam binnen, het was even heel stil. 

De kerk heeft graag contact met Oekraïense vluchtelingen in en rond 

Harfsen, voor zover ze dat zelf willen uiteraard. Graag willen we hen 

welkom heten met een kleine huispaaskaars: licht en hoop in deze 

donkere tijd. Weet u van meer Oekraïners bij ons in het dorp, laat het 

ons weten. 

Wilt u zelf helpen, Plaatselijk Belang coördineert. PB schrijft: Hebt u 

Oekraïense mensen in huis opgenomen en loopt u tegen obstakels 

aan? Laat het weten! Wilt u spullen beschikbaar stellen? Of wilt u als 

vrijwilliger bijspringen, bijvoorbeeld door vervoer aan te bieden of te 

helpen bij administratieve knelpunten, zoals het regelen van een 

bankrekening, taallessen of onderwijs? Meld dat dan s.v.p. aan via een 

mail naar oekraine@plaatselijkbelangharfsen.nl. PB zorgt dan dat vraag 

en aanbod met elkaar in contact komen, waarbij beide desgewenst 

anoniem kunnen blijven. 

 

Begin maart hadden we in Ons 

Gebouw een goedbezochte 

vredeswake voor Oekraïne. 

Daarna kwam er ook initiatief in 

andere gemeentes, zoals Eefde 

en Almen, en misschien wel meer. 

Inmiddels is er een soort estafette 

ontstaan. 

In de maanden mei t/m 2 juni 

(m.u.v. Bevrijdingsdag en 

Hemelvaart kunt u voor de 

vredeswake op 

donderdagavonden terecht in 

de kerk van Joppe. Daarna 

neemt Harfsen het stokje weer 

over. 

 

 

mailto:oekraine@plaatselijkbelangharfsen.nl
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Bij de diensten 

 

Werkgroep bijzonderen diensten: Wat geloof in oorlogstijd kan doen 

Preek van de leek 

Op zondagmorgen 1 mei komt 

Riet Garritsen-Kolkman, van De 

Buisweerd in Laren naar Ons 

Gebouw. Ze heeft een 

documentaire gemaakt over het 

leven van haar opa, voor, in en 

na de oorlog. 

Riet zal, samen met haar zus, dit 

verhaal toelichten.  

De documentaire wordt 

samengevat in een kerkdienst, 

waarin bekende liederen worden 

gezongen. 
 

 

Riet vertelt: “De Buisweerd is een boerderij -aan de grens van 

Laren/Holten- die in de Tweede Wereldoorlog een bron van illegaliteit 

was. Eerst werden er mensen verborgen die niet wilden werken voor de 

Duitsers. Later werden daar mensen ondergebracht die in het verzet 

zaten.  

Ook werden daar Engelse piloten verborgen. Meestal piloten die met 

hun vliegtuigen Duitse steden hadden gebombardeerd en op de 

terugweg werden neergeschoten. 

Later werden daar wapens verborgen die met nachtelijke vluchten 

werden gedropt. Dit alles gebeurde in het illegale netwerk waarin ook 

de boerderij van Slagman was betrokken. 

Helaas werd de boerderij door een razzia bestormd en werden 

onderduikers gearresteerd en afgevoerd. De boerderij werd in brand 

gestoken en ook de hooibergen waarin nog munitie verborgen was 

gingen in vlammen op, gepaard gaand met enorme knallen.” 

Ook komt de informatie van een naar Duitsland gedeporteerde ‘Ome 

Jan’ ter sprake. Hij heeft veel aantekeningen gemaakt waaruit een 

groot Godsvertrouwen bleek. Vandaar de titel. 

Het bijwonen van deze dienst zal dan ook zeker de moeite waard zijn. 
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Hemelvaart 

Na twee jaar is er ook op Hemelvaart weer dienst. Deze dienst wordt bij 

toerbeurt verzorgd door Gorssel/Epse, Eefde, Almen en dit jaar is 

Harfsen aan de beurt. 

Op donderdag 26 mei 9.30 uur bent u welkom in Ons Gebouw! Na 

afloop koffie met lekkers! 

 

DIENSTENROOSTER 

 

01 mei 10.00 uur Mevr. R. Garritsen-Kolkman  

08 mei 10.00 uur Mevr. J. Aantjes, Hall-Voorstonden 

15 mei 10.00 uur Mevr. S. Bijzet, Laren 

22 mei 10.00 uur Nog niet bekend 

26 mei 09.30 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

29 mei 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.  
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UIT DE KERKENRAAD 

 

In onze aprilvergadering hebben we ook weer overleg gehad met de 

bouwcommissie. We pakken de gesprekken over de verbouwing van 

Ons Gebouw met elkaar weer op en houden u op de hoogte, zodra er 

iets te melden valt. 

Ook is in de vergadering de concept jaarrekening 2021 van de 

diaconie goedgekeurd.  

 

Rondom Pasen 

Wat hebben we een mooie Paascyclus mogen meemaken! Een mooie 

Avondmaalsdienst op Witte Donderdag, met aansluitend het op groot 

scherm bekijken van The Passion. Op deze manier beleef je het geheel 

nog beter. Vervolgens een ingetogen viering op Goede Vrijdag en een 

mooie wandeling op Stille Zaterdag. 

Op Eerste Paasdag begonnen we met een feestelijk Paasontbijt, met 

maar liefst zo’n 50 gasten aan het ontbijt. En wat was het heerlijk. Leuk 

dat nieuwe mensen in de organisatie ook weer nieuwe ideeën 

meebrengen. 

 

 
De aansluitende viering van de Paasdienst was bijzonder 

indrukwekkend. Met name het Oekraïense Onze Vader (van de 

Zandtovenaar) maakte veel indruk. (https://youtu.be/5bKEXa5i9_o) 

https://youtu.be/5bKEXa5i9_o
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En wat fijn dat de Oekraïense gasten van de familie Hoentjen zowel bij 

The Passion, als bij het Paasontbijt en de Paasviering aanwezig waren.  

 

 
Een still uit het youtubefilmpje van de zandtovenaar 

 

 

 

 

 

 

Activiteitencommissie 

In zo’n 15 huizen in Harfsen 

hangt of staat een mooie 

paaskrans, gemaakt tijdens de 

gezellige workshop van 

Janneke. Voor herhaling 

vatbaar! 
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Oekraïners en de kerk van Harfsen 

We hebben hierover in de kerkenraad uitgebreid gesproken. Lidy heeft 

er in haar artikel in deze Klokkenpraot over gemeld. 

 

Taakgroep Pastoraat 

We hebben de bezoekersdienst, die onder deze taakgroep valt, nieuw 

leven ingeblazen. 

Maar liefst 20 mensen hebben we bereid gevonden regelmatig op 

bezoek te gaan bij een vast adres (ouderen / alleenstaanden). Dinsdag 

19 april hebben we de bezoekers ontvangen op de koffie en wat 

toelichting gegeven. Fijn was, dat we nog 5 adressen hadden, waar we 

nog geen bezoeker aan gekoppeld hadden. Spontaan boden 

bezoekers aan een extra adres voor hun rekening te nemen. Wat een 

fijne groep mensen!  

Als u aangegeven hebt wel bezoek te willen ontvangen, kunt u dus 

verwachten dat uw vaste bezoeker binnenkort contact opneemt.  

Mocht u nu denken: eigenlijk zou ik ook wel bezoek willen hebben of als 

u iemand weet, die wel graag een vaste bezoeker wil, laat het dan 

even weten. Dan kunnen we nog iets regelen. Graag melden bij mij 

(n_oolman@hotmail.com of 0573-431794).  

Namens de kerkenraad, Nel Oolman 

 

Paaskaars 2022 

Paasmorgen werd de nieuwe Paaskaars de kerk in gebracht. 

Op de Paaskaars 2022 staat de afbeelding van “de levensboom”.                                                                                                      

In vele culturen bestaat het concept van de levensboom. Bij de 

Germanen was het de wereldboom Yggdrasil, de es. In Zuidwest-Azië 

was het vaak een olijf of ceder. De machtige boom reikt hoog met zijn 

takken naar de hemel, stevig geworteld in de aarde, de stam als 

verbinding. Zelfs het kruis van Christus zou men als variant op de 

levensboom kunnen beschouwen, ware het niet dat het meer een 

doodsboom is, maar dan wel met een Christusfiguur die weer is 

opgestaan. In het concept van de levensboom is vervat leven en 

dood, begin en einde, hemel en aarde onlosmakelijk verbonden.  

 In de Bijbel heeft de levensboom  meerdere symbolische functies. De 

christelijke openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde”. Een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel 

neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom.                                                                                 

In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor wijsheid.                                                                                   
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In Genesis  ook de boom der 

kennis van goed en kwaad.                                                                                                                          

De boom op deze kaars is 

gevuld met Goddelijke liefde. 

De gouden harten en blaadjes 

symboliseren dat. Zoals God lief 

heeft moeten wij elkaar 

liefhebben en voor de aarde 

zorgen. Ook dat symboliseert de 

boom. Met  boven en onder de 

afbeelding  de letters Alpha en 

Omega. Tekens voor het begin 

en het einde. God staat aan 

het begin en hij komt aan het 

einde.                                                                                                                            

De regenboog is het symbool 

van de hoop die wij mogen 

houden.                                                                                            

Het Goddelijke Licht wordt 

uitgebeeld als de zon. 

Anneke Hogenhout 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Ladies Night XXL 22-05-2022 

Kerk Harfsen is natuurlijk ook als standhouder aanwezig op de Ladies 

Night XXL, op vrijdag 20 mei van 19-22 uur in Hoeflo. 

In hun kraam verkoopt Kerk Harfsen fleurige handdoeken in vijf 

verschillende kleuren met daarop het logo van de alom bekende 

Klokkenstoel, een herkenningspunt op Ons Plein in Harfsen, naast de 

kerk Ons Gebouw. 

Ook worden heerlijk ruikende en verzorgende stukken zeep verkocht. 

Deze worden door ds. Lidy van Prooyen Schuurman met veel liefde en 

bezieling gemaakt. Er zijn stukken zeep te koop met verschillende 

ingrediënten en daardoor verschillende geuren. Allemaal op natuurlijke 

basis, zacht en verzorgend. Een verrijking voor ieders huid.  

En wellicht zijn er nog andere leuke hebbedingetjes te koop.  

Kortom; kom naar de Ladies Night XXL. Er wordt geen entree gevraagd, 

maar wel volop plezier, gezelligheid en leuke dingen aangeboden. 
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Neem wel uw portemonnee mee, want er is nog veel meer te koop. 

Hou daarvoor de huis aan huis bladen in de gaten en de 

facebookpagina’s van Kerk Harfsen, Dorpshuus Hoeflo en Mooi Zo.  

Met de verkoop van de producten in de kraam van de kerk, worden 

kosten zoals die van de renovatie van Ons Gebouw, activiteiten en 

andere kerkelijke acties betaald. Kerk Harfsen verwelkomt iedereen 

graag bij hun kraam bij dit leuke evenement! 

 

 

 

 

 

Rozenactie middelbare scholieren Harfsen 

Op 8 mei worden vanuit Kerk Harfsen aan 21 jongeren in Harfsen rozen 

uitgedeeld om hen succes te wensen bij het maken van hun 

middelbare school examens, die op 12 mei starten.  

Sommige jongeren zijn al eerder dit jaar gestart met het doen van 

examens. Ook zijn er jongeren die middels het behalen van certificaten 

hun middelbare school afronden. Ook zij krijgen een roos. 

 

Van de volgende jongeren is bekend dat ze examen doen: 

Aniek, Bram, Britt, Daan, Finn, Anders, Friso, Gijs, Harm, Indra, Jet, Jimmy, 

Judith, Lonneke, Luuk, Mees, Nienke, Owen, Roy, Sanne, Seb en Tom.  

 

Mochten er volgens u namen ontbreken, dan kunt u dit zo spoedig 

mogelijk doorgeven aan Annette Zwaaij, diaconieharfsen@gmail.com 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Dan krijgen ook zij een roos. 

We hopen dat ze allemaal beloond worden met een diploma. En dat 

ze ondanks de coronajaren terug kunnen kijken op een mooie 

middelbare schoolperiode.  

Allemaal heel veel succes toegewenst! 

 

 Samen eten in Ons Gebouw of een mooi cadeau voor Moederdag: 

“een maal met een verhaal” 

  

Gelukkig mag het weer: samen 

buitenshuis eten! Graag doen we 

dat binnenkort ook weer eens in 

Ons Gebouw. Op vrijdag 13 mei 

komt kookdominee Han Wilmink 

naar Harfsen voor een maal met 

een verhaal. Hij zou in november 

vorig jaar komen, dat moest 

worden afgezegd. Terwijl we 

allemaal intussen wel heel 

benieuwd waren naar dat 

Romeinse ei uit het jaar nul, het 

breekbrood met het sausje uit het 

oude Egypte, en de bijzondere 

wijnen! 

 
 

Tijdens een vijfgangendiner vertelt Han Wilmink -auteur van onder 

andere ”Bijbels culinair”- allerlei wetenswaardigheden over voedsel in 

Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van ooit. Wat niet betekent 

dat gasten iets stoffigs zullen proeven: alles is vers en heel erg lekker. 

Vanaf 16 uur begint een groepje onder de bezielende leiding van de 

kookdominee met koken. Het diner zelf duurt van 19 tot ongeveer 22 

uur. 

De kosten voor dit diner (inclusief een wijnarrangement) zijn 25 euro per 

persoon. 

Kookt u mee vanaf 16 uur? Of komt u eten vanaf 19 uur? Opgeven kan 

van tot en met 29 april bij Anneke Hogenhout 

(annekehaaksmanhogenhout@online.nl of 06-20623603) of bij Clasina 

van den Heuvel (cjvdheuvel@gmail.com).  

 

mailto:annekehaaksmanhogenhout@online.nl
mailto:cjvdheuvel@gmail.com
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HAVEKEZANGERS gezocht uit Harfsen, Eefde, Almen, Gorssel en Epse. 

Beste mensen, op zondag 12 juni hopen we de Havekedienst te kunnen 

houden, en hopelijk dit keer weer echt buiten op het landgoed van de 

familie von Wedel. Broer de Boer gaat met liefhebbers enkele liederen 

instuderen, om die in de dienst ten gehore te brengen. 

Vindt u dit iets voor uzelf, geef u dan op voor dit Projectkoor. 

Ervaring is niet vereist, genieten van samen zingen wel! 

broerdb@planet.nl  is het mailadres waar u zich op kunt geven, of belt u 

met 0615620782 Gerda. Het oefenen zal in Eefde gebeuren in overleg 

met Broer. 

We zien u graag! 

Namens de voorbereidingsgroep,  

Gerda Kamphuis 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

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

 

Collecten: 

Diaconie    Kerkrentmeesters 

01 mei Transportkosten kledingactie   Klokkepraot 

mevrouw Te Wierik, Lochem 

08 mei K.i.a./Noodhulp Nigeria  Bloemenfonds 

15 mei K.i.a. /Binnenlands diakonaat Alg. Harfsens kerkenwerk 

22 mei Oase in de Jordaanse woestijn Pastorale zorg 

26 mei Diaconie    Pastorale zorg 

29 mei Dokters van de wereld.   Klokkepraot 

mailto:broerdb@planet.nl
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Toelichting bij de collecte: 

8 mei:  K.i.a.: Noodhulp Nigeria, noodhulp en werken aan vrede. 

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op 

de vlucht voor  geweld in eigen land. Een deel van hen wordt 

opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de  meesten zijn terecht 

gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen  

komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan 

voedsel, water en hygiëne.  Nigeriaanse kerken steunen de 

vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke  terugkeer en 

het verwerken van trauma's.  

Wat betekent dit project 

voor Mawa?  

“Toen mannen mijn dorp 

aanvielen, ben ik met drie 

van mijn kinderen 

gevlucht”, vertelt Mawa. 

“Meer dan drie uur 

hebben we ’s nachts 

gelopen naar een dorp in 

de buurt.   

De volgende dag zijn we verder gegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn 

man en mijn andere twee kinderen terug zal zien. Het leven in dit dorp 

waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. 

Mijn baby en ik hebben cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt 

om schoon drinkwater naar ons te brengen. Dan worden mijn kinderen 

niet meer ziek.” 

Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid 

ook. Daarom collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria. 

 

15 mei: K.i.a. /Binnenlands diaconaat. Op adem komen in  De Glind. 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, 

uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte 

dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn 

en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook 

wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende 

kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren 

worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 

verder gewone dorp. 
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22 mei:  Een oase in de Jordaanse woestijn 

Lieve mensen, 

Misschien hebben jullie in december ons artikel in De Stentor gelezen: 

Predikant uit Almen op missie in het land van Jezus. Daarin vertelde ik 

over mijn grensoverschrijdende liefde voor Atallah en zijn Jordaanse 

stamgenoten in Wadi Rum. Over de lange-afstandsrelatie die we al 

ruim 15 jaar hebben. Over de prachtige woestijnplek die we daar 

mogen beheren. Een plek die tijdens gemeente-reizen in 2012 en 2018 

ook door verschillende Almenaren en buurtdorpsgenoten bezocht is. 

Atallah is in dat beschermde natuurgebied – waar Mozes ooit rond trok 

– opgegroeid. Hij is er pastor over een deel van de dorpspopulatie. Die 

vertrouwenspositie, muktar, is daar een – onbezoldigde - functie binnen 

de lokale bedoeïengemeenschap. 

Helaas heeft de corona-pandemie de afgelopen twee jaar voor veel 

ellende voor hem en zijn grootfamilie daar gezorgd. De meeste mensen 

leefden er van het toerisme en die zijn hun bestaanszekerheid 

kwijtgeraakt. Er was geen overheid die bijsprong, afgezien van dat men 

uitstel van sommige betalingen kreeg. Ook nu is het nog armoe troef. 

Om iets voor de gemeenschap te kunnen betekenen in deze zware 

tijden, hebben Atallah en ik een begin gemaakt met een hulpproject 

voor jonge kinderen. Die hebben een zeer beroerde tijd achter de rug 
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en een grote achterstand opgelopen vanwege schoolsluitingen tot 

eind februari. 

We willen zoveel mogelijk dagtripjes voor de jonge kinderen verzorgen, 

zodat ze even heerlijk kunnen ontspannen. 

Het dorp heeft ruim 200 kinderen in de basisschoolleeftijd. Per keer 

kunnen er zo’n 10 meedoen. 

We halen ze op met jeeps en brengen ze naar het kampterrein 

(www.welkominwadirum.nl). 

Daar krijgen ze twee maaltijden en worden er leuke activiteiten met 

hen gedaan. Knutselen, samen spelen, eten klaarmaken, voetballen, 

schommelen of het zandduin beklimmen. Ook leren we ze 

spelenderwijs iets over duurzaam en gezond leven. 

We zijn op zoek naar sponsors voor dit project. We hopen dat personen 

of kerkgemeenschappen die ons kennen of van bekenden over ons 

project horen, ons willen steunen. 

Alle kleine beetjes helpen ook al kost een uitstapje per keer rond de 750 

euro. We werken met vrijwilligers, maar alles bij elkaar kost het veel. Er is 

geen water-, gas-, of elektriciteitsnet ter plekke. De prijzen voor 

boodschappen zijn vergelijkbaar met hier en ook de benzinekosten 

blijven stijgen. We hebben het geloof dat we met deze kleine stapjes 

ook de vrede in het Midden Oosten dienen. En met de jaren een 

nieuwe generatie zien opgroeien die een zonnige toekomst heeft en 

leeft vanuit gelijke rechten voor ieder mensenkind, van welke 

geaardheid of religie ook. 

Mocht er iemand willen bijdragen aan ons project dan kan dat op 

rekeningnummer: NL38INGB0524460779 tnv W. Klein onder vermelding 

van Wadi Rum. 

We kijken ook uit naar mensen die onze kampeerplek kunnen helpen 

marketen als supermooie locatie voor een retraite met bijvoorbeeld 

yoga, meditatie of sacrale dans. 

Heb jij daar je talenten liggen of weet je iemand met mogelijke 

interesse, neem dan gerust contact met me op. Dat kan het beste door 

te mailen naar: wklein@lijbrandt.nl 

Ook voor aanvullende informatie over het project kun je me mailen.  

We hebben geprobeerd ook via Kerk in Actie gelden te krijgen, maar 

die steunen alleen projecten voor (Syrische) vluchtelingen in de 

kampen in het noorden van Jordanië. 

Veel hartelijks uit Almen en Wadi Rum, ds. Wilma Klein 

 

http://www.welkominwadirum.nl/
mailto:wklein@lijbrandt.nl
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29 mei: Dokters van de wereld. Medische hulp voor de meest 

kwetsbaren, in binnen- en buitenland 

Iedereen moet naar een dokter kunnen. Dit is in Nederland ook zo 

geregeld – voor mensen mét en mensen zónder paspoort. Alleen: niet 

iedereen weet dat. Mensen zonder geldige verblijfspapieren hebben 

bijvoorbeeld vaak geen idee waar en bij wie ze terecht 

kunnen. Dokters van de wereld zet zich voor hen in. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld bieden wij 

medische hulp aan kansarme mensen. In meer dan tachtig landen 

helpen we hen die geen of slechte toegang hebben tot medische 

zorg. Gezondheidszorg is geen privilege, maar een mensenrecht. Onze 

missie is ervoor te zorgen dat dit recht wordt nageleefd. 

‘Dokters van de wereld’ verleent momenteel ook noodhulp in Oekraïne 

en is tevens medisch partner van giro 555. 

 

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 
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Overzicht giften 1e kwartaal 

Ontvangen via: 

D. Weijenberg     5,- B S. Uenk   10,- D 

NN    15,- D NN     5,- KRM 

D. Nijenhuis   10,- D D. Wichers    5,- tvb 

NN    10,- km NN   10,- D 

NN    10,- B W. Vrielink  20,- tvb 

G. Wilgenhof   50,- B M. Gase  10,- tvb 

H. Makkink   20,- KP W. Smale  10,- B 

A. Brummelman  10,- D P. Meininger    5,- B 

D. Weijenberg ̀   10,- D M. Gase    5,- B 

L. van Prooyen Schuurman 10,- KP W. Vrielink    5,- D 

W. Vrielink     5,- D  

 

Totaal aan giften een bedrag van € 240,-. 

Allen heel hartelijk dank! 

 
 

De Schakel 

 
 

In de meimaand organiseert Stichting de Ontmoetingsplek weer een 

aantal bijzondere activiteiten. 

Veilige internetbankieren 

Je hoort tegenwoordig zulke rare dingen over criminelen die met 

slimme trucjes de argeloze burger geld afhandig maken, ja soms zelfs 

iemand hele bankrekening plunderen. Marieke van de Kolk van de 

Rabobank vertelt op maandagmiddag 2 mei hoe je veilig kunt 

internetbankieren. Ze legt uit wat je wel kunt doen en vooral ook wat je 

absoluut niet moet doen. Aanvang 14.15 uur. Entree: vrijwillige bijdrage. 

 

Leesclub 

Op maandag 9 mei komt ’s middags de leesclub o.l.v. Cecile Hermsen 

bijeen. Besproken wordt het boek ‘De Pelikaan’ van Martin Michael 
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Driessen, een verhaal vol humor, dat zich afspeelt in het voormalige 

Joegoslavië. Er is nog plek voor een paar nieuwe leden. Deelname is 

gratis. 

 

Glaskunst 

Hermine van der Does, glaskunstenaar, komt op vrijdagmiddag 13 mei 

vertellen over haar werk. Dat is zeer veelzijdig en varieert van prachtige 

schalen tot glas-in-lood ramen voor kerken, tehuizen, in deuren en als 

wand. Door motieven en kleuren verkrijgen ze een betoverende 

lichtval. Hermine, die in het buitengebied van Laren woont en werkt, 

vertelt over de techniek en toont prachtige voorbeelden.  Entree 4 euro 

voor abonnementhouders en 6 euro voor externe bezoekers (inclusief 

koffie/thee en een Gouden Drankje naar keuze). 

 

Themamiddag Amerika mét hapjes 

Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden, de 

wolkenkrabbers, de Twin Towers, de Hot Dogs en de popcorn. Op 

maandag 16 mei wordt een themamiddag over Amerika verzorgd door 

Zdenka Wagenaar. Deze Harfsense heeft jaren in de Verenigde Staten 

gewoond en deelt graag haar belevenissen, haar kijk op het land, de 

zorgen en de successen van de bewoners en de muzikaliteit van het 

land met u allen. Natuurlijk zijn er ook Amerikaanse hapjes en drankjes. 

Entree 8 euro voor abonnementhouders en 10 euro voor externe 

gasten, inclusief koffie/thee, drankjes en hapjes. 

 

Naar Museum Staal in Almen - tentoonstelling over Jeanne Bieruma 

Oosting 

Almen ligt vlakbij, maar bent u wel eens in Museum STAAL geweest? 

Daar is momenteel een tentoonstelling over kunstenares Jeanne 

Bieruma Oosting. Deze in Den Haag geboren jonkvrouw woonde in 

haar jonge jaren op kasteel De Cloese in Lochem en verbleef geruime 

tijd in Parijs, waar haar carrière als schilderes vleugels kreeg. Op latere 

leeftijd woonde ze ’s winters in Amsterdam en in de zomermaanden in 

Almen in haar buitenhuis ‘Het Elger’. Vanaf de Ontmoetingsplek gaan 

we op vrijdagmiddag 27 mei per auto naar Almen voor een rondleiding 

met na afloop een kop koffie of thee. 

Wilt u mee? Geef u dan vóór 10 mei op via 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl of bij een van de 

vrijwilligers. Hebt u een auto en wilt u wel passagiers meenemen, laat 

dat dan ook even weten vóór genoemde datum. 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
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Deelnemers betalen alleen de entree van 7,50 euro. De rondleiding en 

de vergoeding voor automobilisten worden betaald uit de bijdrage van 

Wim Kwakernaak, die onlangs hier een lezing hield over Vrouwen in de 

kunst en zijn honorarium aan de Ontmoetingsplek heeft geschonken 

voor dit doel. Vertrek naar Museum STAAL om 14.15 uur. 

 

Robotisering in de zorg 

In Harfsen wonen veel ondernemende mensen. Annemarie Johannes is 

er één van. Zij heeft een robot ontwikkeld, waarmee mensen (ouderen, 

gehandicapten) de regie over hun leven behouden. Een digitale zorg-

assistent zeg maar. Met de robot, Anne, kun je heel eenvoudig 

gesprekken voeren, spelletjes spelen en haar ook opdrachten geven, 

zoals de radio aanzetten, telefoneren en nog veel meer. Ze helpt 

structuur te geven aan de dag en niks belangrijks te vergeten, zoals 

tijdig medicijnen innemen. Op maandagmiddag 30 mei komt 

Annemarie erover vertellen en ze demonstreert haar robot ook. 

Anne4Care is trotse winnaar van een Parel van ZonMw, de organisatie 

voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De entree is 4 euro voor 

abonnementhouders en 6 euro voor externe gasten, inclusief 

koffie/thee en een Gouden Drankje naar keuze. 

 

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. 06-82 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 18 mei via rikaelkink@hotmail.com  

 
 

  

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

In de 40-dagentijd hebben we gewerkt uit het boekje “Op weg naar 

het feest”. 

Elke dag was er een gedicht, lied, verhaal of knutselopdracht. 

Op zondag gingen we dit bespreken en werken aan een slinger met 

teksten uit het boekje.  

Slingers horen bij een feest net als een lied.  

Op Palmpasen hebben we stokken versierd en een kleine optocht door 

de kerk gehouden. 

Op het paasontbijt hebben we lekker gesmikkeld van ons haantje en 

de eieren. Na het ontbijt gingen we naar de kerk. Ethan mocht samen 

met dominee Lidy de kaars binnendragen. 
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Nadat de kinderen hielpen om de kaarsen aan te steken tijdens het 

gebed, gingen we de kerk uit om eieren te zoeken bij Jan en Riky 

Klumpenhouwer. Dit was weer zeer geslaagd! 
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