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Jaargang 10, nummer 6, juli/augustus 2022. 

 

 

Oekraïnse soep genaamd Borsjtsj. Meer hierover in deze Klokkepraot. 
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OVERDENKING 

 

Uit aarde genomen 

Het was allemaal vol tegenstrijdigheden, het gulle zonlicht, de 

goudgele graanakkers, de weilanden met schapen en koeien – en de 

spreekwoordelijke bom van maatregelen die (zo voelde het) op een 

ongelukkige vrijdag insloeg bij velen. 

De enorme pijn die ik afgelopen tijd hoorde van mensen met een 

boerenbedrijf, en de frustratie die ik zag – hulpkreten op spandoeken 

langs de weg – treffen me. Ook de onmacht en de boosheid. Alsof met 

één pennenstreek je bedrijf tot ongewenst wordt verklaard. De pijn treft 

me, het gevoel niet gehoord en gezien te worden, wel veel ‘óver’ 

gesproken, maar veel te weinig ‘mét’. 

De stikstofcrisis is een onderwerp dat mensen in een oogwenk lijnrecht 

tegenover elkaar kan zetten. Ook dát treft me. Want ik hoop en bid 

vurig dat er ergens gemeenschappelijke grond is om op te staan, dat 

we bereid zijn (spoedig) het gezamenlijke belang en perspectief te 

zoeken, en daar samen vorm aan kunnen geven. Met waardering en 

perspectief voor wie ons voedsel produceren, met respect voor de 

aarde en al wat leeft. 

 

Het aloude scheppingslied aan het begin van de Bijbel komt met een 

wonderlijke visie op de mens. Hij is een ‘Adam’. Nee, dat is geen 

eigennaam, maar een soortnaam. We vertalen het met ‘mens’, maar in 

het Hebreeuws is het vrijwel hetzelfde woord is als ‘aarde, akker’. Adam 

is door God uit de ‘adama’ genomen, een handvol klei uit de akker 

dus. Door de adem van God tot leven gewekt. Met als levensopdracht 

diezelfde aarde en akker waaruit hij genomen is, te bewerken en te 

bewaren. 

Het bewerken vraagt om ijverige handen, hard werken en ploeteren, 

kennis van zaken, voeten in de klei. Het bewaren vraagt om iets anders, 

om rust en bescherming, maar het is dezelfde aarde. 

Er bestaat spanning tussen bewerken en bewaren. Er moet bewerkt 

worden, zonder dat niet genoeg voedsel. Bewerkt, maar niet uitgeput. 

Er moet ook bewaard worden. Het is dezelfde aarde, dezelfde wereld, 

en we zijn er zelf deel van. 

 

Ik hoop en bid vurig dat we het gemeenschappelijke belang en 

perspectief willen zoeken, in de wetenschap dat dat offers vraagt van 

iedereen: eten van dichterbij, minder reizen, minder kopen, minder 
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afval. Verder geloof ik dat een bescheidener leven een grote bron van 

vreugde kan zijn, een zegen voor de aarde, en eerlijker voor de boer. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Zomergroet 

Zoals de halmen buigen in de wind 

– één adem blaast ze naar één kant – 

zo buigen wij ons samen door uw Geest 

naar U, o God, en bidden met één mond. 

 

Soms waait de wind het koren in de war, 

naar alle kanten, naar elkaar; 

zo worden wij ook door elkaar geschud 

en richt uw Geest ons op een ander mens. 

 

Zoals het graan, verzameld tot de oogst 

– met zorg gemaakt tot levend brood – 

de honger stilt van mensen overal, 

maak ons bestaan zo tot een goede oogst. 

 

God van het graan, van mensen en de wind, 

blaas uit uw hemel over ons, 

dan bloeit de aarde in uw zonneschijn – 

zie om naar ons, en vrede zal er zijn. 

 Henri Capieu, lied 715 
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Vanaf deze plek wens ik u en jou een mooie zomerperiode toe. Met 

genoeg om van te genieten. Ik realiseer me ook dat 'met vakantie 

gaan' niet voor iedereen is weggelegd, en dat voor anderen de zomer 

vooral een tijd van wachten is, tot de kinderen weer veilig van vakantie 

terug zijn, tot het bezoek weer komt. 

Aan ieder van u wens ik toe, wat u het meest nodig hebt: ontspanning, 

geduld, rust, troost, plezier. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Vakantie 

Ik heb vakantie van 16 juli t/m 14 augustus. De plannen zijn ‘op de fiets 

naar de Veluwe’ en daar dan ook weer fietsen en wandelen. Er gaan 

mooie boeken mee, een fototoestel, een wekker voor de vroege 

ochtendfoto’s en een flesje wijn voor na de avondwandeling.  

Meer heeft een mens (nou ja, ik dan) niet nodig.  

In geval van nood zijn er een drietal collega’s bereid mij te vervangen, 

te weten ds. Wilma Klein, ds. Hannie van Boggelen en mw. Jansje 

Ruiterkamp. Ze zijn niet alle drie telkens beschikbaar, maar indien nodig 

kunt u overleggen met Ageeth Veeneman (06-10062812) of Piet 

Meininger, pastoraal ouderling (06-23825488) 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman   

 

 
Bij de diensten 

Op zichzelf is dat al heel bijzonder: een hele zomer lang gaan alle 

diensten gewoon door. Met hier en daar een twist. Zoals op 31 juli. 

Voor de zekerheid: regelmatig was er begin juli een vrolijke 

buitendienst, met bijzondere aandacht voor de kinderen van de 

zondagsschool. Maar 3 juli wordt een hele gewone binnendienst. We 

hebben net de Havekedienst achter de rug, en hopelijk kunnen we net 

als vorige jaren de startzondag in september buiten vieren. 
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DIENSTENROOSTER 

 

03 juli 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

10 juli 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

17 juli 10.00 uur Mevr. G. Braam, Borculo 

24 juli 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

31 juli 19.00 uur Zangdienst 

07 aug 10.00 uur Ds. van Doorn, Eefde 

14 aug 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

21 aug 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

 

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 van 21 juni 

 
College van kerkrentmeesters 

- De conceptjaarrekening 2021 is, na goedkeuring door de 

kascommissie, ook door de kerkenraad goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Oekraïne en Harfsen 

- We hebben in Harfsen 4 maal een wake gehouden voor Oekraïne. 

Het waren mooie bijeenkomsten. Of er een vervolg op komt (is 

gekomen) in één van de andere HAGE-gemeenten is ons nog niet 

bekend. 

- 3 juni hebben we heerlijk gesmuld van een echte Borsjtsj, bereid door 

Darina uit Oekraïne. Verderop in deze KP leest u er meer over.  

 

Ladies Night XXL 

- De kerk heeft zich hier gepresenteerd in een stand, waar o.a. 

handdoeken, kaarsen en zeep (gemaakt door Lidy) te koop werden 

aangeboden. Goed, dat we ons hier hebben laten zien. En heel wat 

zeepjes verkocht! 
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Pastoraat 

- In de Taakgroep Pastoraat is afgesproken om in het najaar  

4 wijkavonden te organiseren. Het worden avonden met een 

verrassende opzet, waarover we binnenkort meer zullen melden.  

 

HAGE-overleg 

- In mei is er weer overleg geweest tussen afgevaardigden van de 

kerkenraden van Almen, Eefde, Gorssel-Epse en Harfsen.  

Er is onder andere gesproken over het al dan niet handhaven van de 

gezamenlijke diensten: de Hemelvaartdienst en de Havekedienst.  

We hebben beide diensten in de kerkenraad geëvalueerd.  

Naar onze mening zijn dit mooie diensten, om de contacten tussen de 

dorpen te onderhouden. 

 

Overleg ontmoetingsplekken en De Uitkijk 

- We hebben onlangs weer als kerk met Plaatselijk Belang, Hoeflo, de 

Veldhoek en de ondernemersvereniging overleg gehad.  

Opzet is goed te overleggen met elkaar over activiteiten. Iedere 

organisatie heeft in principe haar eigen doelgroep, maar soms kunnen 

we ook samen wat organiseren. We zullen al onze activiteiten weer 

regelmatig in de agenda op harfsen.nl publiceren, om zodoende een 

dubbeling te voorkomen. Daarnaast zullen voortaan ook de bijzondere 

activiteiten van Hoeflo in de Klokkepraot en in de Veldpost worden 

opgenomen, zoals kerk en Veldhoek elkaars activiteiten ook al 

deelden. En zullen ook bijzondere activiteiten van kerk en Veldhoek op 

de Hoeflo-flyer vermeld worden.  

- Met dezelfde organisaties hebben we ook weer overleg gehad over 

de inhoud van de nieuwe De Uitkijk, die in september weer op uw mat 

(of in de brievenbus) valt.  

 

Zangdienst 

- Zondag 31 juli houden we ’s morgens geen dienst, maar is er ’s avonds 

om 19.00 uur een zangdienst. Het belooft een mooie avond te worden, 

met vooral dus veel liederen. We zijn nog bezig de avond vorm te 

geven, maar houdt u alvast een plaatsje in uw agenda vrij. Zingen 

verbindt, zingen maakt blij, ook in lastige tijden. Laten we er met elkaar 

een blije dienst van maken. Neem eens uw buurman of buurvrouw 

mee, of de kinderen: iedereen is van harte welkom (dat geldt trouwens 

ook voor andere kerkdiensten      ).  
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IN MEMORIAM 

 

Op 3 juni overleed toch nog plotseling op 72-jarige leeftijd   

Reint Teunis Klumper. 

Sinds enige tijd woonde hij, samen met Rikie, in De Veldhoek. 

We wensen Rikie, Roy en verdere familie veel sterkte met dit verlies. 

 

 

 
ACTIVITEITEN 

 

Zondag 17 juli; gezellige middag voor alleenstaanden 

Vind u/jij de weekenden ook vaak saai en lang duren? Mis(t) u/jij ook 

de aanspraak? Wetende dat veel mensen alleen wonen en in het 

weekend (met name op de zondag) vaak geen bezoek krijgen. Of je 

nou jonger bent of ouder. Een doel om ergens naar toe te gaan en 

naar uit te kijken, zodat de dag een invulling heeft. Een dag om 

iemand te ontmoeten. Een gelijkgestemde.  En nadien weer thuis te 

komen met een hopelijk voldaan gevoel. En uit te kijken naar een 

volgende gezellige middag? Is dat niet wat we allemaal willen? 

Daarom nodigen we met name alleenstaanden, jong of ouder, uit om 

op zondagmiddag 17 juli om 14.30 naar Ons Gebouw aan het 

Sporkehout 4 in Harfsen te komen voor een gezellige middag.  

U/ jij krijgt koffie/thee met wat lekkers en een drankje en een hapje 

aangeboden. Een praatje, misschien een spelletje. We gaan het nog 

nader invullen ook aan de hand van wat u/jij leuk vindt om te doen. 

Samen eten is iets wat vaak aanslaat, dus wie weet kunnen we daar 

samen iets moois mee doen. Aan deze eerste bijeenkomst zijn voor u 

geen kosten verbonden.  

Als u vragen heeft, of als u zich aan wilt melden of als u vervoer nodig 

heeft, neem dan contact op met: 

Hellen Strik 06-42050353/ harfsenenwelzijn@gmail.com 

of Annette Zwaaij 06-15470337 / diaconieharfsen@gmail.com  

mailto:harfsenenwelzijn@gmail.com
mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Zomermarkt zaterdag 3 september                                                         

Komt u ook naar de Zomermarkt? Deze vindt plaats tussen 11.00 en 

15.00 uur in Ons Gebouw en op Ons Plein. 

Het wordt een gezellige dag. We geven een inkijkje in wat er staat te 

gebeuren; 

er staan kramen met leuke en lekkere dingen te koop zoals: boeken, 

bloemen, kaarten, handdoeken en zeep, houtproducten, kussens en 

knuffels, sieraden, decoraties, wol en borduurgaren, jam en chutneys, 

oudheidkundige spullen van de Elf Marken, grabbelton, het Rad van 

Avontuur, etc. 

Voor de inwendige mens wordt natuurlijk ook gezorgd met soep, 

broodjes knakworst, poffertjes, cake en koek en natuurlijk koffie en thee 

en ranja.  

Ook is er een straattheater in de vorm van korte optredens door 

poppentheater Dubbele Jan, djembé-spel met Nico van Kan, line 

dance, cabaret door de Olde Deerns, accordeonmuziek door Vios en 

pianomuziek. Scouting Graaf Otto staat er met een grote 

familieschommel en een vuurkorf voor het bakken van marshmallows.  

Kortom voor jong en oud is er wat leuks te zien en te beleven! We zien u 

graag op 3 september. 

En o ja, misschien kunt u ons nog aan het volgende helpen:  

- 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.  

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

verkoop? 

- Wie kan er soep koken? 



9 
 

- 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!  

 

TERUGBLIK 

 

Een mooie avond met Oekraïense Borsjtsj 

Op 3 juni heeft een groep van ruim 30 volwassenen en kinderen 

genoten van heerlijke borsjtsj en de gezelligheid eromheen. 

Darina, een van de Oekraïense moeders die bij Ingrid en André 

Hoentjen verblijft, had aangeboden een keer te willen koken voor een 

groep mensen. De keus was al snel gemaakt. Het moest een Oekraïens 

gerecht worden: Borsjtsj. Dit is een goed gevulde soep gebaseerd op 

witte kool en rode bieten. Volgens Darina is elke borsjtsj weer anders. 

Iedere Oekraïense vrouw leert de kookkunst van haar moeder of oma. 

En er zat nu natuurlijk ook een vleugje van Darina zelf in! 

Samen met Annette heef Darina alle boodschappen gedaan. Alle 

kosten zijn door de Diaconie betaald. Wat mooi om ook eens een 

dichtbij-huis actie te ondersteunen. We waren immers bezig met 

ontmoeting en bemoediging.  

Darina is een paar dagen druk geweest met koken. Tegenwoordig heet 

dat ”slow-cooking”.  

Gelukkig mochten we twee hele grote pannen van Bertus en Willy 

Voortman lenen. 

Inna, de andere Oekraïense gast bij Ingrid en Andre, en Ingrid hebben 

uitnodigingskaartjes gemaakt voor de eters. En dat was nog wel een 

dingetje. Wie zouden we uitnodigen? Uiteindelijk is de keus natuurlijk 

gevallen op de drie Oekraïense dames (Darina, Inna en Katya) en hun 

kinderen, hun gastadressen (Ingrid, Andre en Mia) en de Harfsenaren 

die dicht om deze gastadressen staan en de leden van de Kerkenraad. 

We hadden graag meer mensen willen uitnodigen maar het moest ook 

nog een beetje beheersbaar blijven. Want zeg nou zelf, hier had u 

eigenlijk bij willen zijn?! 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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En wat een mooie 

avond hebben we 

gehad. De kerkzaal was 

omgetoverd tot een 

fijne eetzaal met een 

lange tafel, gedekt in 

de kleuren van de 

Oekraïense vlag. Er was 

een overvloed aan 

heerlijk geurende en 

smakende borsjtsj.  Met 

daarbij vers 

afgebakken brood, 

gedipt in een olijfolie 

met heel veel dille en 

knoflook. Natuurlijk 

hoorde daarbij de 

nationale drank van de 

Oekraïne: Wodka.  

 

 

De een wilde wel een klein glaasje, terwijl de ander aan een drupje al 

genoeg had en meteen “vieze gezichten” trok. Het verhoogde de sfeer 

nog meer! Als dessert werd heerlijke (Hollandse-Griekse) yoghurt en vla 

geserveerd met verse aardbeien. 

Er was een waterval aan talen: Oekraïens, Engels, Nederlands en 

Achterhoeks en gebaren met handen en voeten.  

Er ontstonden op deze manier prachtige gesprekken tussen de 

verschillende gasten. Sommigen kenden elkaar niet. Maar wat mooi 

om op deze manier samen te zijn. De aanleiding is natuurlijk niet mooi. 

Want eigenlijk hadden we hier niet met z’n allen moeten zitten.  

Waartoe een oorlog al niet kan leiden. Het is wel fijn dat we toch, op 

deze manier het verdriet van onze buitenlandse gasten een heel klein 

beetje mogen verzachten. We hebben bewondering voor hun 

doorzettingsvermogen en optimisme! 

 

We hopen dat deze vorm van ontmoeting een vervolg gaat krijgen, op 

welke manier dan ook en met welke mensen dan ook. Eten en drinken 

is altijd een mooie manier van ontmoeten en verbinden.   

Namens de diaconie,  

Annette Zwaaij  
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Beste mensen,  

Bijgaand 2 foto’s om een sfeerimpressie te geven van de 

openluchtdienst die we hebben gehad op 12 juni op landgoed  

’t Haveke. Eindelijk mochten we weer in grote getale bij elkaar zijn. 

En dat hebben we geweten, er waren ruim 200 mensen op het 

landgoed. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman heeft ons met een collage van 

verhalen meegenomen in het thema:‘De muren om, de harten open…’ 

Er was prachtige muziek door de Harmonie Gorssel/Eefde en een 

gelegenheidskoortje onder leiding van Broer de Boer. 

Er heerste een ontspannen sfeer en iedereen heeft genoten van de 

dienst, de entourage, de muziek en natuurlijk de koffie. 

 

Alle medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet. 

Jannie Zoerink 
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UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Nieuws uit Almen 

Ook deze zomer zal de 

Protestantse kerk in Almen weer 

haar deuren openen voor 

belangstellenden. 

Van maandag 20 juni tot 

zaterdag 10 september is er door 

de week gelegenheid de kerk te 

bezoeken van 14.30 tot 16.30 uur.  

 

Gastvrouwen en gastheren zijn 

aanwezig om u wat te vertellen 

over de historie van de kerk en/of 

over het kerkleven van nu. 

Er is een plek ingericht als 

stiltehoek, voor een moment van 

bezinning. Hier kunt u een kaarsje 

branden, en is er de mogelijkheid 

voor overdenking of om iets op te 

schrijven. 

Er zal een expositie te zien zijn met 

thema “Talen naar Vrede”. 

Betreffende een 20-tal cartoons 

gebaseerd op spreekwoorden die 

allen met vrede te maken 

hebben. De cartoons zijn van Len 

Munnik en Lex Dirkse. 

 

 

Vanaf juli is er op de zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur een 

inloopconcert 

waarvoor u van harte uitgenodigd bent. 

 

Op het programma staan dit jaar de volgende muziekgroepen: 

2 juli  - Gemengd Koor InBetween Brummen, zij brengen een mix van 

musicalnummers, ballads en prachtige Nederpop 
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9 juli  - Het Muze Trio,deze 3 dames brengen met fluit en cello met   

warmte en gevoel een overwegend klassiek repertoire 

 

16 juli  - Eva Botosova en Eugen Molnar brengen “Liedjes van 

verlangen” 

o.a. in het Oekraïens, Zuid-Amerikaans, Engels en Hongaars 

 

23 juli  - Het Almens Shanty Koor zorgt voor een vrolijke noot met 

bekende en minder bekende shanty liedjes 

 

30 juli  - Trio Vents et Vins brengen muziek uit de renaissance tijd tot en 

met  eigentijdse muziek 

 

6 aug.  - Annelies Lamm, mezzosopraan en Willem Kersing, piano 

brengen het programma “Song of Songs”. Liederen van Engelse 

en Amerikaanse componisten 

 

13 aug.- Peter Koetsveld - deze professionele klarinettist laat o.a. wat 

 horen van zijn CD “Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 

 Kreuze” van Haydn 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: 

    Diaconie   Kerkrentmeesters 

03 juli 

 

10 juli 

17 juli 

24 juli 

 

 

31 juli 

 

7 aug 

14aug 

K.i.a./Werelddiaconaat. 

India.  

K.N.R.M. 

 “Regenboogkinderen”  

See you. Oogzorg in 

Afrika en Azië. (voorheen 

“Light fort he world”) 

Noaberhulp Zutphen 

 

Open Doors 

K.i.a./Zending 

 

Alg. Harfsens kerkenwerk 

 

Pastorale zorg 

Klokkeproat. 

Bloemenfonds 

 

 

Pastorale zorg. 

 

Algemeen Harfsens Kerkenwerk 

Onderhoudsfonds 
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Toelichting bij de collecte: 

3 juli: K.i.a./Werelddiaconaat India.  

In India worden duizenden 

kasteloze Dalit-kinderen 

achtergesteld en buitengesloten. 

De schooluitval is hierdoor hoog. 

Samen met een Indiase 

partnerorganisatie wil Kerk in 

Actie via deze kinderen het 

onderdrukkende kastensysteem 

doorbreken. De organisatie biedt 

kinderen voor en na schooltijd 

huiswerkbegeleiding, muziek-, 

dans- en sportlessen. Zo krijgen ze 

zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisatie 

besteedt ook veel aandacht aan 

het verbeteren van de 

thuissituatie en het gezinsinkomen 

om zo samen met kinderen en 

ouders de armoede te 

doorbreken. Onderwijs geeft 

kansarme kinderen een toekomst. 

 
 

 

 

10 juli: K.N.R.M. 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt 

mensen in nood op het water. De vrijwillige redders en reddingboten 

zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-

spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de 

KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt 

en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo. 

De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie 

met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door 

donaties, giften en nalatenschappen. 

 

17 juli:  “Regenboogkinderen” van de Nederlandse stichting  Kuychi 

De Nederlandse stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan Fundación 

Niños del Arco Iris in Peru, die aan de allerarmsten onderwijs en 

medische zorg geeft. Helpt u mee aan ons goede doel? Meer 

informatie op www.kuychi.nl 

http://www.kuychi.nl/
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24 juli: See you. Oogzorg in Afrika en Azië.  

(voorheen “Light fort he world”) 

“Het raakt ons als mensen 

met een (visuele) beperking 

worden buitengesloten, 

want zij zijn net zo 

waardevol en getalenteerd 

als ieder ander. Daarom 

zetten wij ons in voor 

toegang tot (oog)zorg, 

onderwijs en werk! Natuurlijk 

is het belangrijk dat 

gemeenschappen ook op 

lange termijn inclusief 

blijven. 
 

Daarom investeren wij in mensen met een beperking zelf, hun families 

én in het inclusief maken van de omgeving en systemen. Zodat de 

gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een (visuele) 

beperking gezien worden en er mogen zijn! En in noodsituaties? Ook 

dan zijn wij er voor mensen met een (visuele) beperking, zodat zij niet 

vergeten worden.” 

 

31 juli: Noaberhulp Zutphen 

De meeste mensen sterven het liefst thuis in de eigen vertrouwde 

omgeving. Naasten willen hun dierbaren in die laatste levensfase graag 

de nodige steun en verzorging bieden, maar regelmatig wordt de last 

voor deze mantelzorgers erg groot. 

Vrijwilligers van Noaberhup kunnen dan de helpende hand reiken. Dat 

doen ze door één of meer dagdelen of nachten de ondersteuning van 

de mantelzorgers over te nemen, zodat deze even op adem komen en 

in deze moeilijke tijd overeind kunnen blijven. 

 

07 augustus: Open Doors.  

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd 

versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. 

Dit doen we door gebed en: 

• We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere 

communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen 

en verlenen we praktische hulp. 
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• In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen 

voor op mogelijke vervolging en lijden. 

• Christenen in de vrije wereld lichten we voor over 

christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen 

meevoelen en hen actief helpen. 

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere 

meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle 

volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle 

deuren openstaan voor het evangelie. 

 

14 augustus K.i.a./Zending. Egypte.  

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een 

groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk 

de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan 

een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang 

samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 

werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen 

georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en 

huizen worden gerepareerd. 

 

 
 

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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GEZELLIG EROP UIT IN JULI: 

Amerika mét beeld en muziek en naar sierglasblazerij 

 

In de zomermaanden is het programma van Ontmoetingsplek De 

Veldhoek iets aangepast en staan er allerlei gezellige uitjes op het 

programma. En in juli krijgt de superinteressante lezing over Amerika 

een herkansing! Alle 65-plussers uit de regio zijn hartelijk welkom! 

 

Op vrijdagmiddag 29 juli staat 

een bezoek aan de kunst- en 

sierglasglasblazerij van Mart 

Martorell gepland. Die bevindt 

zich in het oude stationsgebouw 

tussen Laren en Ehzerwold. Eerst 

gaat er koffie met gebak rond, 

dan volgen uitleg en een 

demonstratie glasblazen aan de 

brander en de blaaspijp en wordt 

er een film over dit bijzondere 

ambacht vertoond. Vervoer 

vanaf de Ontmoetingsplek wordt 

geregeld.  

 

 

Er staan meer excursies/uitjes op het programma deze zomer. Eerder is 

er al een excursie naar Museum Staal in Almen georganiseerd en een 

verwenuitje naar De Winde, de land- en bloemenwinkel en 

mosterdmakerij van Janneke en Gerard Zoetbrood. En in augustus 

volgen nog een paar. Omdat er steeds vervoer moet worden geregeld: 

graag vooraf opgeven via activiteiten@ontmoetingsplek-de-

veldhoek.nl of bij een gastvrouw/vrijwilligster. 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
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Door technische problemen moest de lezing van mevrouw Zdenka 

Wagenaar het zonder beeld en muziek doen. Heel jammer, maar nu 

komt er een herkansing op vrijdagmiddag 8 juli. Haar boeiende en 

persoonlijke verhaal over het leven in Amerika krijgt opnieuw extra sfeer 

met heerlijke Amerikaanse hapjes en drankjes.  

In de Ontmoetingsplek is nog veel meer te doen. Het complete 

programma is te vinden op de website en de aankondigingen staan 

ook op Facebook. Gewoon gezellig buiten op het terras zitten met een 

kop koffie of thee is natuurlijk ook een prettige manier om mensen te 

ontmoeten. 

 

De toegangsprijs voor de lezing is 8 euro voor een externe bezoeker en 

6 euro voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee en hapjes en 

drankjes; voor het uitje naar de glasblazerij betalen de deelnemers 

respectievelijk 10 en 8 euro (inclusief koffie met gebak). Na afloop staat 

weer een Gouden Drankje naar keuze voor de deelnemers klaar. 

Aanvang/vertrek steeds om 14.15 uur. Komt u ook?! 

 

AGENDA 

 

17 juli 14.30 uur Ons Gebouw, gezellige middag alleenstaanden 

03 september     Zomermarkt 

 

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 10 augustus via 

rikaelkink@hotmail.com  

 

 

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

Noach en zijn timmermannen- en vrouwen hebben de Ark bijna klaar 

en deze “vaart” donderdag 30 juni om 13 uur van de Beatrixschool 

naar Ons Gebouw. 

Alle kinderen van de basisschool nemen een dierenknuffel mee en 

zetten deze in De Ark. 

In optocht gaan we met z’n allen naar Ons Gebouw waar ds Lidy en 

organist Hugo Boer ons opwachten voor een mooi verhaal van De Ark 

van Noach. Het verhaal wordt verteld aan de hand van prachtige 

beelden met speciale effecten, gespeeld op het orgel. 

We horen verschillende dieren, het belooft een mooi spektakel te 

worden. 
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