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OVERDENKING 

 

Dat wij volstromen 

 

Dat wij volstromen met levensadem 

en schreeuwen, lachen, weten: eindelijk geboren. 

    (Huub Oosterhuis) 

 

Het is het minst gevierde van de grote christelijke feesten, Pinksteren.  

Een klein vragenrondje in m'n omgeving bevestigt wat ik wel wist: waar 

het met Pinksteren over gaat, weten steeds minder mensen. Jammer, 

want het is misschien wel minder grijpbaar, een lastiger verhaal, maar 

dat God in ons wil wonen, zich over ons uitstort, dat verdient wel een 

groot feest. God is niet alleen boven ons uit, tegenover ons, naast ons, 

maar Hij wil ook ín ons wonen, dichter dan dichterbij. Gods adem met 

onze adem, zijn vuur in ons hart. We hopen er een feestelijke dienst van 

te maken. Want dat zijn toch de associaties die het meest horen bij 

Pinksteren: vurige liefde, onbevangen blijdschap, een aanstekelijk lied, 

enthousiasme. Adem, vuur, licht, beweging. Een geweldige windvlaag, 

die deuren opent, mensen aanjaagt, het stof van onze hersenspinsels 

wegblaast, het einde van de verstarring, de kracht van God, die ons 

bereikt en meeneemt en samenbindt.  

Maar wat, als je geen lied meer op de lippen kunt nemen, als je geen 

gemeenschap kunt ervaren, als je koud en somber bent van alle 

ellendigheid in de wereld - wat zegt het dan? 

Ik geloof dat ergens om ons 

heen de Geest van God is, die 

ons zoekt. 

Misschien zoals in het begin, 

zoals het geschreven staat in 

het scheppingsverhaal. De 

Geest, die als een vogel boven 

de wateren van het begin 

broedt, speurend, wachtend 

om de stilte te kunnen 

verbreken, zoekend naar iets of 

iemand om beweging aan te 

kunnen geven.  
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Zou de Geest zo boven onze hulpeloosheid kunnen broeden, 

wachtend om bij ons en in ons te kunnen wonen, om ons adem te 

geven, om stem te geven aan ons verlangen. 

Als ik het niet meer weet, laat ik me graag troosten door wat Paulus 

daarover zegt. Midden in een indrukwekkend hoofdstuk (Romeinen 8) 

over de vruchteloosheid van de schepping, reikt hij me een beeld aan 

over de Geest, die met ons kreunt en steunt, dichter dan dichterbij, die 

stem geeft aan waar onze pijn ligt, aan wat wij hopen, die met ons 

zucht en bidt. Dat vind ik zo'n troostende gedachte: God zelf, die in ons 

bidt, die het verlangen levend houdt, hoop wekt, adem geeft. 

Ook dat is voor mij Pinksteren. Het hooggestemde lied, maar ook de 

kracht om te verlangen, adem te krijgen. Dat wij volstromen met Gods 

levensadem... 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

29 mei 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

05 juni 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Pinksteren 

12 juni 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, Havekedienst 

19 juni 10.00 uur Ds. J. Mol, Doetinchem 

26 juni 10.00 uur Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden 

 

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.  

 
 

Bij de diensten 

Op 5 juni vieren we Pinksteren. Het geboortefeest van de kerk. Ooit is 

het begonnen met mensen die geloofden: het is niet voorbij. We gaan 

in de Geest van Jezus verder. Uiteraard lezen we het Pinksterverhaal 

over de uitstorting van de Geest. Maar daarnaast ook uit het prachtige 

boekje Ruth. Over een bijzondere vrouw, die haar eigen land verliet om 
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met haar schoonmoeder Naomi mee terug te gaan naar Bethlehem, 

waar ze uiteindelijk de overgrootmoeder van koning David wordt. Het is 

een prachtige novelle over grensoverschrijdende liefde, 

vreemdelingschap, trouw. Waarom het ook een Pinksterverhaal is, 

vertel ik u in de kerk. Maar het boek Ruth is één van vijf feestrollen uit 

het Oude Testament, en wordt bij het Joodse Wekenfeest (Pinksteren) in 

de synagoge gelezen. 

Stef Bos heeft ooit een prachtig lied geschreven over Ruth, daar gaan 

we vast en zeker naar luisteren. 

 

 

Thema Havekedienst 

De muren om, de harten open 

In het bouwen van muren zijn we bedreven. Zeker als het erom gaat 

onze standpunten en harten af te schermen.  Ook zijn we er goed in om 

iemand in een hokje te plaatsen, vaak op grond van een enkel weetje. 

De vraag is: wat moeten we met al die muren en hokjes en 

scheidslijnen? 

Voor het antwoord kunt u op zondagmorgen 12 juni terecht in de 

jaarlijkse openluchtdienst op het Eefdese landgoed ’t Haveke (inloop 

met koffie vanaf half tien). Laat u verrassen door de hokjes die we daar 

met elkaar bouwen… èn… afbreken. Groepsgewijs, eigenzinnig en 

terloops. 

Inspirator bij dat bouw- en sloopwerk is Lidy van Prooyen Schuurman, de 

predikante van Harfsen. Zij verschaft bijbelse stof om over na te denken, 

terwijl ze langzaam achter een muur verdwijnt. Volgens het scenario 

komt ze weer heelhuids en openhartig tevoorschijn, met behulp van de 

aanwezige kinderen.  

Tussen de bedrijven door klinkt volop muziek. Begeleid door de 

Harmonie kunt u zelf het liedboek eer aandoen of het zingen overlaten 

aan het projectkoortje van Broer de Boer. Ook de kinderen laten hun 

stem horen, onder meer met het lied van Hanna Lam: Jericho, Jericho. 

Kom dus samen op dat prachtvolle landgoed in zomertooi en beleef 

een speelse eredienst.  

Bij onverhoopt slecht weer wijken we uit naar de Ontmoetingskerk in 

Eefde. Handig om uw (eventuele) auto alvast op het kerkplein neer te 

zetten, aangezien het werk aan de rotonde in de Schoolstraat mogelijk 

parkeren op ‘t Haveke zelf verhindert.    

Homme Krol 
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Wake voor Oekraïne 

Zoals u in de vorige Klokkepraot en in de bijdrage van de scriba al hebt 

kunnen lezen, nemen we het stokje weer over om een regionale 

vredeswake te organiseren in Ons Gebouw. We merken dat hier en 

daar de aandacht wat terugloopt, maar voor de Oekraïense 

vluchtelingen, ook bij ons in Harfsen, voor hun familieleden en vrienden 

thuis, zijn de zorgen onverminderd groot. Laten we hen niet vergeten. 

Wat kunt u verwachten? De kerk is het eerste half uur gewoon open. U 

kunt in- en uitlopen, een kaarsje aansteken, even zitten. Op de 

achtergrond klinkt muziek. Tot slot is er een korte wake, met een 

passend gedicht of lezing uit de Bijbel, met een gebed om vrede en 

muziek. 

I.v.m. het Harfsens feest is de eerste keer op woensdagavond, daarna 

op donderdagavond. 

 

Woensdag 8 juni 

Donderdag 16, 23 en 30 juni 

 

19.00 – 19.30 uur     Inloop, kaarsje aansteken, muziek 

19.30 – 19.45 uur Gebed om vrede, stilte, muziek 

 

 



6 
 

Vrij weekend 

Van 17 t/m 19 juni heb ik een vrij weekend. Nu heb ik wel vaker een 

weekend vrij, en gewoonlijk ben ik dan toch beschikbaar in 

noodgevallen, maar deze keer ben ik ook echt weg en onbereikbaar. 

Gelukkig is ook nu naaste collega Wilma Klein bereid mij te vervangen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Ook in de mei-vergadering hebben we als kerkenraad ons weer 

gebogen over de renovatie van Ons Gebouw. Binnenkort zullen 

we een gemeenteberaad plannen. 

 

College van kerkrentmeesters 

- De conceptjaarrekening 2021 is toegelicht en besproken. Na 

goedkeuring door de kascommissie zullen we hier meer van 

melden. 

- Er is een mobiel pinapparaat aangeschaft. Handig voor in Ons 

Gebouw, maar ook als we ‘op locatie’ zijn, zoals b.v. op de 

Ladies Night XXL in Hoeflo, of begin september tijdens de 

zomermarkt. 

 

Oekraïne en Harfsen 

- De dorpen van ‘oud-Gorssel’ organiseren wekelijks een wake 

voor Oekraïne. We zijn hiermee 5 maart in Harfsen begonnen. 

Daarna zijn er wakes geweest in Eefde en Joppe, steeds op de 

donderdagen.  

In juni is Harfsen aan de beurt. De eerste keer zou donderdag 9 

juni zijn, maar omdat de combinatie met het Harfsens Feest niet 

zo geslaagd is, houden we de wake in die week op woensdag 8 

juni; de volgende keren in Harfsen zijn dan wel op donderdag, nl. 

op 16, 23 en 30 juni. 

- Darina, één van de dames die bij de familie Hoentjen te gast is, 

zal binnenkort een Oekraïense maaltijd bereiden. In overleg met 

hen wordt de lijst van genodigden samengesteld.  
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Activiteitencommissie 

Deze commissie is enthousiast bezig met bestaande plannen en 

met nieuwe. Ze zullen hier zelf binnenkort meer over melden. 

 

Pastoraat 

- Bezoekersdienst: deze loopt inmiddels. We zullen in de TG 

Pastoraat begin juni evalueren. 

- De Zondagsschool krijgt een financiële bijdrage, om hun 

belangrijke werk goed te kunnen uitvoeren. 

- Maal met een verhaal: hebben we besproken. Een verslag 

staat elders in de Klokkepraot.  

 

4 en 5 mei 

Na de stille tocht, waarin weer veel mensen meeliepen, was Ons 

Gebouw open voor het bezoeken van de prachtige 

tentoonstelling, waar Piet Meininger heel veel tijd in gestopt 

heeft.  

De tentoonstelling kon ook 5 mei overdag worden bezocht en 

dat hebben heel veel mensen gedaan. In totaal zijn er zo’n 500 

mensen geweest! 

Mooi opgezet, goed georganiseerd: goed ontvangen door de 

bezoekers. 

Nel Oolman 
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ACTIVITEITEN 

 
 

 
 

Zomermarkt zaterdag 3 september                                                         

Deze vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur in Ons Gebouw en op Ons 

Plein. 

Er zijn al heel wat standhouders die allemaal leuke en lekkere dingen 

gaan verkopen. Ook zijn er optredens en demonstraties. Daarover in de 

volgende Klokkepraot meer. 

Kunt u ons nog helpen aan het volgende: 

- Wie heeft er nog vazen in de kast staan die niet meer gebruikt 

worden en die we mogen hebben om te verkopen samen met 

bloemen. Hele grote vazen of hele kleine zijn niet handig. We 

zoeken een beetje de gangbare maten.  

- Wie wil bloemen/ grassen drogen en aan ons geven ter 

verkoop? 

- Wie kan er soep koken? 

- Wie kan taart of cake of koek bakken, die wij mogen verkopen?  

- Wie kan helpen op vrijdag 2 september met de 

voorbereidingen 

- Wie kan op zaterdag 3 september helpen tijdens de 

Zomermarkt of tijdens de opbouw en of het afbreken en 

opruimen. We horen het graag!  

Stuur een mail naar diaconieharfsen@gmail.com of geef het door aan 

een van de leden van de Zomermarktcommissie, Anneke Hogenhout, 

Jannie de Jong, Rietje Slettenhaar, Marinus Regelink, Marijke 

Schoneveld of Annette Zwaaij. Al vast bedankt!  

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Schilderijententoonstelling van Helene Gandolfi uit Laren. 

Na de prachtige WO 2 

tentoonstelling nu weer heel iets 

anders in de kerk. 

Een aantal mooie jonge mensen 

prachtig geportretteerd door 

Helene Gandolfi uit Laren.  

Zij beoefent al jaren de 

schilderkunst en is heel gedreven. 

Zo gaat ze over een paar weken 

naar Rome voor een paar 

schildersweken.  

Zij krijgt daar les van een 

kunstenaar uit Amerika, en ”ik leer 

nog steeds” zegt ze. 

 

 

 
 

Ondergetekende heeft een aantal jaren met veel plezier in Laren en 

Lochem bij haar op les gezeten.  

 

 

 

Nu kan heel Harfsen 

meegenieten op 

dinsdagmiddag, als er 

markt is bij een kopje koffie 

of thee. 

 

Entree is gratis of op 

zondagmorgen tijdens en 

na de kerkdienst waar we 

ook gezamenlijk een 

“bakkie doen.”                                    

Anneke Hogenhout. 
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TERUGBLIK 

 

Een spannende maaltijd met bevlogen verhalen en piepkleine preekjes 

 

Het Maal met een Verhaal, 

vrijdag 13 mei in Ons Gebouw, 

was eigenlijk een reis. De gasten 

reisden via de verhalen van 

kookdominee Han Wilmink de 

eeuwen door. Een ei in een klein 

bakje riep bijvoorbeeld beelden 

op van baby Mozes in een rieten 

mandje. En van Romeinen die 

verse oesters te paard vanaf de 

kust naar Rome vervoerden, waar 

een maaltje oesters een jaarsalaris 

kostte. 

 

 

 
 

Romeinen aten van alles, best 

vieze dingen ook, maar hun 

keuken werd beter toen ze de 

wereld veroverden en allerlei 

gerechten die ze onderweg 

tegenkwamen samenvoegden 

tot nieuwe recepten. En zo 

ontstond hun recept voor het 

gekookte ei, met een toefje 

geroosterde pijnboompitten met 

kruiden, honing en lavas erop.  

Hoe gaan we dát doen: vanaf 

16.00 uur koken en dan tot 22.00 

uur eten? Want dat was het plan 

voor deze avond: eerst gingen 

tien mensen onder leiding van 

Han Wilmink aan het koken en om 

19.00 uur begon dan het 

vijfgangendiner.  
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Misschien is er wel veel te 

veel tijd. Of te weinig. 

Straks staan de eters voor 

de deur en is het 

Romeinse ei mislukt, de 

soep aangebrand, de kip 

nog niet gaar… Zoiets 

hebben sommige 

koksmaatjes vast 

gedacht. De stoppen in 

Ons Gebouw hadden 

kunnen doorslaan, want 

de twee 

inductiekookplaten van 

dominee Han hadden 

nogal veel stroom nodig.  

Maar nee hoor. Oké, de 

humus kreeg een beetje 

te veel water waardoor hij 

wat dun werd, 

maar wat was-ie lekker, met die rooksmaak van de oranje olijfolie. Alles 

liep gesmeerd en lukte gewoon. Iedereen kon opeens supergoed 

koken. Han Wilmink haalde potten, pannen, schalen en zijn staafmixer 

uit de auto, plus een bijzondere houten lepel die van de Amish 

vandaan komt en die beslist niet mocht smelten. Hij sjouwde tassen vol 

biologische groente, bevroren roodfruit, bakjes mascarpone, kruiden en 

een extreem lekkere soort zeezout naar binnen. Tussendoor hief hij een 

kleine lofzang aan op, bijvoorbeeld, verse kikkererwten: ‘Die komen niet 

uit een blikje - lekker hè, net nootjes zijn het!’  

 

Han Wilmink is predikant en schrijver van boeken zoals ”Bijbels culinair”, 

”Koken met passie” en ”Aan tafel! Koken met groepen”. Hij blijkt ook 

een chef-kok die feilloos een groep van zo’n tien mensen aanstuurt 

zodat de geschilde groente, de salade, de rondloopkip en het fruit 

veranderen in een vijfsterrendiner.  

 

De wijn die hij erbij serveerde kwam uit Moldavië, dat tot de oudste 

wijnlanden van de wereld behoort. Bij elk gerecht gaf Han Wilmink een 

uitgebreide, boeiende toelichting. 
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In de tijd van de Bijbel werd bepaald eten heel lang gekookt, vertelde 

hij, want een deel van de oogst was vaak niet zo best, een tikje 

beschimmeld zelfs, maar door de ingrediënten goed door te koken was 

een gerecht nog prima eetbaar. Ook al zag het er dan bruinig uit. De 

dadelsoep -ook bruinig- zat deze vrijdagavond in een koffiekopje. En 

dat was maar goed ook, want het was een krachtige, voedzame 

soep.  

 

De toetjes werden opgegeten tot 

de laatste kruimels. De laatste 

piepkleine preekjes werden 

verteld en daarna vertrok 

iedereen goedsmoeds.  

En toen was de deksel van de 

enorme soeppan zoek. De 

kookploeg zocht tot diep in de 

nacht in de duistere keukenkastjes 

van het kerkgebouw. Waar was 

die deksel?  

Thuis, bleek later. Gewoon thuis bij 

de kookdominee.  

Clasina van den Heuvel 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

29 mei  Dokters van de wereld Klokkepraot 

05 juni  K.i.a. Pinkstercollecte Z.Afrika Pastorale zorg 

12 juni  Diaconie   N.B. 

19 juni  Ronald McDonaldhuis BLoemenfonds 

26 juni  K.i.a. Binnenlands diaconaat Onderhoudsfonds 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

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. 

 

5 juni: Kerk in actie Pinkstercollecte: zuid Afrika: bijbel brengt arme 

boeren in actie 

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven 

al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 

verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 

inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het 

kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist 

ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 

leefomstandigheden optreedt. 
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19 juni: Ronald McDonaldhuis 

Als een kind ziek is, willen de ouders het liefst zo dicht mogelijk bij hun 

kind zijn. En natuurlijk wil een ouder een ziek kindje geen minuut alleen 

laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een 

paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook 

broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis. 

 

 
26 juni: K.i.a. binnenlands diaconaat. Hulp en perspectief voor mensen 

zonder papieren. 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 

van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte 

asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van 

herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig 

rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke 

initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de 

Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en 

dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. 
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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 

 

 
 

Uitje naar ‘De Winde’ en robotisering in de zorg 

Een superinteressante lezing over robotisering in de zorg, iets waar we 

niet omheen kunnen, staat op 30 mei op het programma in 

Ontmoetingsplek De Veldhoek. En ook voor het uitje naar De Winde zijn 

alle 65-plussers uit de regio welkom! 

 

Heel interessant wordt de lezing op maandagmiddag 30 mei over 

robotisering in de zorg door Harfsenaar Annemarie Johannes. Zij 

ontwikkelde een ‘robot’, die mensen helpt om langer prettig en veilig 

thuis te wonen. De robot, die ze ook meeneemt en demonstreert, helpt 

bij het tijdig gebruiken van medicijnen, maar kan ook spelletjes spelen, 

vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren enz. Heel nuttig en 

misschien zelfs noodzakelijk omdat het personeelstekort in de (thuis)zorg 

schrikbarend toeneemt! 
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Op vrijdagmiddag 10 juni staat geen lezing gepland, want dan begint 

het Harfsens Feest en is er in het dorp van alles te doen en te beleven. 

En op maandagmiddag 13 juni komt de leesclub bijeen om het boek 

‘Archipel van de hond’ van Philippe Claudel te bespreken.  

 

Wel eens bij De Winde geweest, de land- en bloemenwinkel en 

mosterdmakerij van Janneke en Gerard Zoetbrood? Op vrijdagmiddag 

24 juni staat een uitje daarheen gepland, waarbij koffie/thee met een 

lekkere plak krentenwegge wordt geserveerd en heerlijk boeren-

Pastelle-ijs van Manja Verbaan wordt geproefd. Graag vooraf opgeven 

via activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl, dan wordt vervoer 

geregeld. 

 

In de Ontmoetingsplek – Gentiaan 1 in Harfsen – wordt nog veel meer 

georganiseerd. Het complete programma is te vinden op de website 

www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en de aankondigingen staan 

ook op Facebook. 

De toegangsprijs voor de lezing is 6 euro voor een externe bezoeker en 

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

Gouden Drankje naar keuze; voor het uitje naar De Winde betalen de 

deelnemers respectievelijk 8 en 6 euro. Aanvang steeds om 14.15 uur. 

 

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:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
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 22 juni via rikaelkink@hotmail.com  

 

 
 

 

Inspiratieblokken Beatrixschool 

De leiding van de zondagsschool en Ds Lidy zijn bezig met de 

voorbereidingen voor de inspiratieblokken van de Beatrixschool. 

Met dit keer als thema: de Ark van Noach. 

Samen met Wim Makkink, Diederik Oosterveld en Bertus Schoneveld 

wordt er gewerkt aan een basis voor een bouwpakket van de Ark. 

 

 

 

mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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De kinderen mogen tijdens de inspiratieblokken verder timmeren, 

schroeven, verven aan de Ark. 

Ze luisteren naar het verhaal, en maken mooie versieringen voor de Ark. 

Op 30 juni zal de Ark, in optocht, door alle leerlingen van de Beatrix 

school naar Ons Gebouw worden gebracht. 

Alwaar hen een theatervoorstelling wacht gespeeld door Dominee Lidy 

en organist Hugo Boer. 

 

We verheugen ons enorm op dit leuke project! 

 

Hartelijke groet, 

Dorothe, Saskia, Marijke, Gea en Ageeth 

 

 

 


