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OVERDENKING 

 

In een uniek Psalmboek, bijlage als vakantiecadeau in de uitgave van 

Visie, trof mij de gedachten bij Psalm 1. In de uitgave waren 25 

Psalmmomenten opgetekend. De tekst is van redacteur Pieter Jan 

Rodenburg en Jedi Noordergraaf illustreerde deze psalmen. Maar juist 

die eerste psalm trof mij . Misschien is het goed Psalm 1 vers drie erbij te 

noemen waar deze woorden op gebaseerd zijn: 

“Hij  zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt 

hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.” 

Misschien omdat er zoveel gebeurt in de wereld, waar ik geen grip op 

heb, dingen die heel anders gaan dan ik hoopte of verwachtte. 

Gezondheid die je af en toe in de steek laat. Onzekerheid. 

Dan zijn er deze woorden: 

 

De wereld stroomt maar ik sta vast. 

Zoekend eet ik mij een weg                                                                                                                                                  

door de vette klei van Gods gedachten,                                                                                                                            

genoeg voedsel voor levenslange groei.                                                                                                                                                                                                              

Zolang ik gulzig blijf wortelen                                                                                                                                              

sta ik vast                                                                                                                                                                                               

al stroomt de wereld. 

 

Ik ben geijkt op deze grond                                                                                                                                                            

geplant, geworteld, het is thuis.                                                                                                                                                 

Hier kan ik mijn rug rechten                                                                                                                                              

mijn kleuren laten zien                                                                                                                                                        

en strooien van de rijkdom die ik opdiep. 

 

 
 

Dankzij de weelde uit die aarde,                                                                                                                                            

vaak tot mijn eigen verwondering,                                                                                                                                 

Blijkt mijn schaduw een schuilplaats in de hitte,                                                                                                                                      

mijn stam een staf om op te leunen,                                                                                                                                                           

brengt mijn bladertooi schakering in een zwart-witte wereld.                                                                                                              

En zo nu en dan,                                                                                                                                                                                                

precies op tijd,                                                                                                                                                                                                   

groeit er een vrucht                                                                                                                                                                                         

als voedsel voor een uitgehongerd hart.  

Dan weet ik: alles stroomt. Ik sta vast. 
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Maar er zijn tijden                                                                                                                                                                                              

dat de winden van het leven blazen                                                                                                                                                            

en de aarde door mijn wanhopige klampende klauwen glipt                                                                                                                      

het houvast verdwijnt                                                                                                                                                                                     

ik voel me verdorren                                                                                                                                                                                      

en dreig om te vallen .                                                                                                                                                                                           

Dan rest maar één gebed:                                                                                                                                                                            

 

Eeuwige,                                                                                                                                                                                                             

wees mijn wortels,                                                                                                                                                                                             

stroom als sap                                                                                                                                                                                                   

door mijn verdorde takkenzooi.         

Anneke Hogenhout 

                              

 

DIENSTENROOSTER 

 

14 augustus 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

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

28 augustus 10.00 uur Ds. D. van Alphen, Warnsveld 

 

04 september 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

11 september 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman,  

    startzondag 

18 september 10.00 uur Ds. J. Leijenhorst, Ruurlo, dialectdienst 

25 september 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.  
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Verborgen schatten 

Buitendienst: kom naar de startzondag op 11 september! 

Op zoek naar schatten kun je altijd. Want overal liggen schatten 

verborgen, als je ze maar wilt zien! Je kunt schatgraven in je eigen 

geschiedenis, naar bijzondere momenten, dierbare herinneringen, 

erfstukken die overgeleverd worden van generatie op generatie. Je 

kunt op zoek naar schatten in de Bijbel, de bijzonderste verhalen, of 

naar liederen die je hele leven met je meegaan.  

En soms zijn mensen zelf als een verborgen parel. 

We hebben het tot thema gemaakt voor de startzondag, met een 

hoofdrol de gelijkenis van de schat in de akker. 

We worden weer hartelijk ontvangen op het erf van Jan en Riky 

Klumpenhouwer aan de Emsbroekweg. Er komt een schatkist in het 

midden te staan. Wie weet doet de metaaldetector ook dienst. En 

uiteraard is er voor de kinderen ook een belangrijke en spannende rol 

weggelegd in de zoektocht naar een verborgen schat. En natuurlijk is er 

koffie met lekkers erbij. 

Voor de muzikale begeleiding hopen we op een ensemble van SDG.  

Welkom allemaal! 

De voorbereidingscommissie:  

Dorothe van Oene, Riky Klumpenhouwer, Johan Wichers, Gea 

Wilgenhof, Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 
 

 

Wat:  Startzondag - buitendienst 

Wanneer: Zondag 11 september 

Waar:  Emsbroekweg 6, fam. Klumpenhouwer 
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UIT DE KERKENRAAD van 12 juli 

 

- College van kerkrentmeesters 

Samen met de bouwcommissie heeft er een inspectie plaatsgevonden 

van Ons Gebouw. Er wordt een nieuwe berekening gemaakt, 

uitgaande van het renoveren van het absoluut noodzakelijke en 

kijkende wat mogelijk is aan verfraaiing. 

 

- Samenwerking met Almen: eind augustus is er weer een overleg. 

 

- Oekraïne en Harfsen 

In samenwerking met Gorssel wordt er een taalcursus gegeven aan 

Oekraïense volwassenen. Voor Harfsen geeft Deodata de lessen. 

In juni heeft Harfsen 4 wakes verzorgd op de donderdagavonden. Het 

waren goede bijeenkomsten. Met dank aan Bertus Haarman, die 

namens de parochie van Joppe  windlichtjes en andere aankleding 

aan ons heeft uitgeleend.  

 

- Activiteitencommissie 

Op initiatief van Hellen Strik en samen met de activiteitencommissie 

heeft de diaconie op zondag 17 juli een ontmoetingsmiddag voor 

alleenstaanden georganiseerd, waarover verder in deze Klokkepraot 

meer.  

 

- Pastoraat 

Er is gesproken over het preekrooster voor volgend jaar / over het 

drukken van de Klokkepraot in augustus (dit is via Jannie Besselink 

geregeld, i.v.m. vakantie van Jenny) / de wijkavonden / Ontmoeting 

en Inspiratie: in de volgende KP vind u een bijlage met het programma. 

 

- Terugblik en vooruitblik diensten en activiteiten: met dankbaarheid 

hebben we teruggekeken op de inspiratieblokken, die de 

zondagsschool samen met Lidy hebben verzorgd op de basisschool en 

het mooie resultaat: de Ark van Noach.  

En we hebben vooruitgeblikt naar andere mooie initiatieven, waarover 

later meer. 

 

Een hartelijke groet uit de kerkenraad, Nel Oolman 
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ACTIVITEITEN 

 

BOER ZOEKT PLUKKERS VOOR APPELS EN PEREN 

Maandag 29 augustus is de eerste plukdag aan de IJssellinie. 

Voor ons het 3e jaar dat we mee kunnen plukken. De opbrengst is voor 

Ons Gebouw Harfsen. Samen kunnen we weer een mooi bedrag bij 

elkaar plukken! 

Liefst een hele of anders een halve dag  meeplukken in een prachtige 

boomgaard met rijp fruit. Wat een weelde!                                                                                                                                                                             

We zijn weer in goed gezelschap : De Schoof en de Kruiskerk uit 

Daarlerveen leveren ook weer plukkers en uit Harfsen kunnen dan weer 

aansluiten. Iedereen die al eens heeft geplukt  kan je meer vertellen 

over deze mooie en gezonde buitenactiviteit. 

Geef je snel op want vol is vol. Iedereen van 17 jaar en ouder is welkom 

om mee te plukken. 

Er word geplukt op:  

maandag 29 en woensdag 31 augustus 

vrijdag 2, maandag 5, woensdag 7, vrijdag 9, dinsdag 13, woensdag 14 

en vrijdag 16 september.      

De data van de 4e en 5e plukweek zijn op dit moment nog niet bekend.      

*Als u zich snel opgeeft kunnen we definitief gaan plannen en 

overleggen met de kweker. In alle boomgaarden plukken wij “aan een 

treintje”, rekken, strekken en klimmen is niet meer nodig. Stuk makkelijker 

dus! 

Opgeven bij Anneke Hogenhout 

tel. 0620623603 of 0573 431986. Of 

vul je naam in op de 

appel/perenpluk-lijst in de kerk.     

Ook  kunt u weer heerlijke verse  

appels  bestellen voor familie, 

vrienden en collega’s in en buiten 

Harfsen, zodat u zeker bent van 3 

kg Elstars, vers van de boom.  

Afhalen kan op dinsdag 4 

oktober, wij hopen weer bij de 

Spar en/of Ons Gebouw.                                                                                                                                             
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Zomermarkt zaterdag 3 september                                                         

Eindelijk zover. De Zomermarkt! Komt jij ook? Je bent welkom tussen 

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, thee en 

ranja.  

Ook is er een vorm van straattheater met 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!  

En o ja, als je nog wilt helpen op 2 of 3 september? 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 en tot 3 september! 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Er zijn prachtige gastendoekjes geborduurd voor de zomermarkt! 

Deze week mocht ik ze ophalen en ze zijn ons (de kerk) geschonken. 

Heel bijzonder en heel erg mooi. Heel veel dank. 

Hier  een voorproefje, (foto) En als ik over proeven schrijf schieten mij de 

heerlijke baksels in de gedachten die beloofd zijn . 

Houd evt. vast een plekje vrij in de diepvries.  

ZOMERMARKT  YES...dat wordt smullen en genieten. 

 

Hartelijke groet; Marijke. Joke, Caroline, Marinus. Annette en Anneke. 

 

Zondag 4 september; gezellige middag voor Harfsense alleenstaanden 

We kijken met plezier terug op de eerste gezellige middag van 17 juli j.l.  

Met een groep van 9 dames hebben we een leuke middag gehad. 

Een aantal mensen, waaronder ook heren, wilden graag komen maar 

hadden al een andere afspraak. Het lijkt dus dat er wel behoefte is aan 

een dergelijk initiatief.  

Met de groep hebben we afgesproken dat we elke eerste 

zondagmiddag van de maand om 14.30 uur bij elkaar komen. De 

eerste keren in Ons Gebouw, maar de daarop volgende keren gaan 

we wellicht ook eens naar andere locaties zoals De Veldhoek, Hoeflo, 

o.i.d.  

Bij het uitkomen van deze Klokkepraot heeft de gezellige middag van 7 

augustus ook al plaatsgevonden in Ons Gebouw, maar deze tekst is 

voor die tijd geschreven.  
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De invulling van de middag zal bestaan uit gezellig praten, spelletjes 

doen, zoals rummikuppen, kaarten, etc.  (voor degenen die dat willen. 

Maar ook creatief bezig zijn is een optie. Niks moet; het bij elkaar zijn 

kan ook al voldoende zijn. 

Dus mocht jij de zondagen ook vaak saai en lang vinden duren, of je 

nou jonger bent of ouder, je bent van harte welkom. Je kan vrijblijvend 

de eerste zondagmiddag van de maand komen zonder ergens aan 

vast te zitten. Je bent niet verplicht om elke keer te komen. Maar 

aanmelden is wel handig zodat we genoeg cake/ koek hebben. Let op 

de aankondigingen waar de bijeenkomsten gehouden worden. 

De diaconie heeft de kosten van de eerste middagen vergoed. 

Daarna zal een kleine bijdrage gevraagd worden i.v.m. de gemaakte 

kosten. 

Als je vragen hebt, of als  je je aan wilt melden of als je vervoer nodig 

hebt, 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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BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: 

 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

14 aug. K.I.A. zending Egypte  Onderhoudsfonds 

21 aug. Amref Flying doctors  Pastorale zorg 

28 aug. Voedselbank Zutphen Bloemenfonds 

 

 4 sept.  K.I.A. werelddiac. Myammar Onderhoudsfonds 

11 sept. Zonnebloem   Alg. Harfsens kerkenwerk 

18 sept. K.I.A. zending Syrië  Klokkepraot 

25 sept. Vredesweek K.I.A. zending Pastorale zorg 

  Colombia 

 

Toelichting bij de collecte: 

14 augustus: K.i.a./Zending. Egypte. De kerk staat op tegen armoede in 

het dorp. 

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. 
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21 augustus: Amref Flying Doctors 

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie 

gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. 

We zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van 

de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. We leiden zorgverleners in 

Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met 

Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de 

gezondheidszorg blijvend zijn. 

 

28 augustus: voedselbank, Zutphen 

De Voedselbank Zutphen wil een bijdrage leveren aan het verzachten 

van (verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door 

kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens 

iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. 

Ook stellen zij zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere 

bewustwording binnen de samenleving met betrekking tot armoede en 

armoede-bestrijding.  

 

04 september:  K.i.a./werelddiaconaat. Myammar. Een volwaardige 

plek voor mensen met een beperking. 

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, 

zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben 

daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie 

ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar 

helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk.  

Daarnaast krijgen 

lokale kerken en 

gemeenschappen 

voorlichting en 

training over hoe zij 

mensen met een 

beperking een 

volwaardige plek 

kunnen bieden en 

hen diaconaal 

kunnen 

ondersteunen. 
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11 september: Zonnebloem 

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke 

beperking 

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking en 

vooral voor hen die hierdoor in een sociaal isolement dreigen te 

komen. De vrijwilligers van de Zonnebloem verwijzen mensen met een 

andere medische conditie, zoals bijvoorbeeld dementie, door naar 

organisaties die hen passende zorg kunnen geven. 

 

18 september: K.i.a./zending  Syrië. De kerk als plek van hoop en 

herstel. 

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 

vluchten en zijn er veel veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in 

Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. 

Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, 

scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het 

weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. 

Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - 

betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de 

toekomst. 

 

 
 

 

25 september: Vredesweek K.i.a./zending Colombia. Vrouwen als 

vredestichters 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend 

conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering 

en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de 
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samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken 

verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen 

die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor 

verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is 

hierbij een belangrijke inspiratiebron. 

 

 
 

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 

 

Overzicht giften tweede kwartaal: 

Via: 

H.J. Wilgenhof   5,- KP D. Meijninger  10,- tvb 

Brievenbus   5,- WD Brievenbus    5,- BD 

Brievenbus             10,  OF A. Brummelman 20,- KP 

S. Uenk    3,- B Kistje   10,- D 

NN    4,- PC NN     4,- B 

N. Oolman             10,- tvb NN nav bloemen 20,- tvb 

NN              10,- tvb M. Lensink  10,- D 

Nav bloemen             50,- tvb A. Brummelman 10,- B 

A.Hogenhout             10,- tvb W. Smale  10,- tvb 

D. Nijenhuis             10,- D D. Vriezekolk  10,- KP 

 

Tussen begin april en eind juni is er aan giften een bedrag van € 226,- 

Binnengekomen. Hartelijk Dank! 
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KP = Klokkepraot  tvb = ter vrije besteding  

OF = onderhoudsfnd  WD = werelddiaconaat   

BD = Binnenlands diaconaat B = bloemenfonds 

D = Diaconie   PC = Paaschallenge 

 

   
 

 
 

 

 

 

Gaat u mee naar ‘De Kribbe’? 

In augustus is het programma van Ontmoetingsplek De Veldhoek ook 

weer iets aangepast en gaan we er gezellig op uit. Alle 65-plussers uit 

de regio zijn hartelijk welkom om mee te gaan! 

 

Op vrijdagmiddag 5 augustus stond een bezoek aan melkveehouderij 

Klein Reeve op het programma. Ageeth Veeneman ontving ons gastvrij 

en leidde ons rond in de nieuwe stal, die helemaal is gebouwd en 

ingericht volgens de laatste wet- en regelgeving op het gebied van 

onder meer dierenwelzijn. Ook is er de prachtige pluktuin, een 

paradijsje voor vlinders en bijen. 

 

Wel eens in De Kribbe geweest? Deze uitspanning in het buitengebied 

van Twello heeft grote terrassen met uitzicht op Gorssel en . . . met een 

landbouwwerktuigenmuseum. Op vrijdagmiddag 19 augustus gaan we 

daarheen, naar de andere kant van de IJssel, voor koffie/thee en ter 

plekke gebakken taart. 

 

Binnenkort wordt ook het uitgestelde verwenuitje naar De Winde, de 

land- en bloemenwinkel en mosterdmakerij van Janneke en Gerard 

Zoetbrood nog georganiseerd. De datum volgt. 
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Omdat er voor al deze uitjes steeds vervoer moet worden geregeld 

verzoeken we u zich vooraf op te geven via 

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

gastvrouw/vrijwilligster. 

 

Gaat u mee? Het uitstapje naar De Kribbe kost respectievelijk 6 en 8 

euro per persoon. Na afloop staat er altijd een Gouden Drankje naar 

keuze voor de deelnemers klaar. Aanvang/vertrek steeds om 14.15 uur 

vanaf Ontmoetingsplek de Veldhoek. 

 

Eenmalige energietoeslag ontvangen? Vraag ook naar gratis energie-

bespaarproducten! 

De energieprijzen blijven helaas waarschijnlijk nog een lange tijd hoog. 

Is uw energiecontract kortgeleden verlengd, of gaat dit binnenkort 

gebeuren, dan kunnen de nieuwe tarieven 2 of 3x hoger liggen. 

Betaalde u tot dusver bijvoorbeeld €100 per maand voor uw energie 

dan kan uw nieuwe nota wel op € 200 of meer uitkomen. Meer dan 

1000 huishoudens in de gemeente Lochem kregen daarom al een 

eenmalige energietoeslag van 800 euro. Wilt u weten of u ook in 

aanmerking komt en hoe u het kunt aanvragen bel ons dan op 

onderstaand telefoonnummer. 

 

 
 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
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Gratis tips, bespaarproducten en huishoudelijk apparaat 

Naast de 800 euro kunt u ook gratis energiebesparende artikelen 

aanvragen. U kunt besparen op uw energieverbruik met gratis 

bespaarproducten zoals radiatorfolie, tochtstrip en ledlampen. Ook 

hebben wij handige tips waarmee u al snel meer dan € 50 per jaar kunt 

besparen. Het vervangen van een oude energieslurpende 

wasmachine, koelkast of vriezer kan per jaar tot wel € 100 aan energie 

besparen. Maar niet iedereen kan een nieuw apparaat betalen.  

Onze energieconciërge komt zonder verplichtingen bij u thuis bekijken 

wat de meeste energiebesparing oplevert en of u in aanmerking komt 

voor een gratis nieuw en zuinig bruikleenapparaat.  De apparaten 

worden gratis thuisgebracht en aangesloten. Natuurlijk wordt het oude 

apparaat meegenomen en verantwoord gesloopt.  

 

Voor meer informatie: energierekeningonbetaalbaar.nl 

Het centrale telefoonnummer is 06 11 22 06 92 of er kan gemaild 

worden naar hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl U mag ook 

namens u laten bellen of mailen! 

 

AGENDA 

29 augustus Appels en peren plukken 

03 september Zomermarkt 

04 september gezellige middag in Ons Gebouw 

 

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:hulp@energierekeningonbetaalbaar.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 21 september via 

rikaelkink@hotmail.com  

 
 

De Zondagsschool 

Op zondag 10 juli jl. hadden we ons jaarlijkse uitje met de kinderen van 

de zondagsschool. 

Dit keer gingen we naar speeltuin De Pot in Markelo. 

Ondanks een buitje regen was het dikke pret. 

Nu is het vakantie en we beginnen weer op zondag 28 augustus. 

Fijne vakantie! 

 

Groetjes, 

Marijke, Rietje, Dorothe, Ageeth en Gea  

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