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OVERDENKING 

 

De Tafel van Samen 

 

Bij toeval – niet helemaal natuurlijk, ik was op zoek naar eetverhalen – 

stuitte ik op Buurtbuik. Bij Buurtbuik is iedereen welkom om voor niets 

een maaltijd te komen eten die gemaakt is van ‘gered’ voedsel. 

Vrijwilligers halen bij lokale ondernemers en bijvoorbeeld de 

voedselbank eten op dat weggegooid zou moeten worden omdat het 

net niet of net wel over de datum is. Elke week toveren ze dat om tot 

een driegangenmaaltijd en iedereen is welkom om aan te schuiven en 

mee te eten. Gratis. 

Niet alleen wordt zo voedselverspilling tegengegaan, maar het blijkt de 

contacten in de buurt te bevorderen. En voor mensen met een krappe 

beurs is het een uitkomst, en voor wie te vaak alleen eet eveneens. 

Spannend is het ook. De kokers moeten het doen met wat er die dag 

aan eten binnenkomt, als gast weet je nooit met wie je aan tafel zit en 

er is geen menukaart om te kiezen wat je het lekkerst vindt. En het blijkt 

een enorm succes. Jong en oud, mensen die soms komen of elke week, 

van allerlei herkomst – ze vinden elkaar samen aan tafel. 

 

Het Jaarthema van de kerk is Aan Tafel. 

Dus dat gaan we in Harfsen ook doen, samen aan tafel. De 

wijkavonden uit voorgaande jaren (van vóór corona) maken in ieder 

geval dit jaar plaats voor wijkmaaltijden. We zorgen voor lekker eten 

(van wat de pot schaft natuurlijk) en gezelligheid en het gesprek komt 

vanzelf. 

In de Ontmoeting & Inspiratiefolder vindt u meer, en hoe u zich kunt 

opgeven. 
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De tafel van samen, de tafel wordt gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.    (Hanna Lam) 

 

Schuift u ook aan bij een van onze wijkmaaltijden? 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

DIENSTENROOSTER 

02 oktober 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

09 oktober 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

16 oktober 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

23 oktober 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

30 oktober 10.00 uur Mevr. J. Aantjes, Hall-Voorstonden 

 

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 zondag 16 oktober geeft de kalender aan dat het 

wereldvoedseldag is. Een dag om stil te staan bij de overvloed van de 

aarde en hoe we die overvloed eerlijker kunnen verdelen. Het is toeval 

dat we die zondag ook brood breken en de wijn doen rondgaan, maar 

het is wel een mooi toeval. Zeker nu ook het jaarthema van de kerk 

Aan Tafel is. We zullen daar op meerdere momenten in het jaar 

aandacht aan besteden, maar zeker ook op deze zondag. 
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Uit de pastorie 

Afgelopen maand was er geen kerkenraadsvergadering. Veel 

kerkenraadsleden (maar zoveel hebben we er niet) hebben de hele 

zomer doorgewerkt en genoten in september van een welverdiende 

vakantie. Dus deze keer geen ‘Uit de kerkenraad’, maar wel een 

berichtje uit de pastorie. Persoonlijk dus. 

De vakantie was een bijzondere dit jaar. We oefenen ons 

tegenwoordig in genieten van het moois dichtbij in eigen omgeving, 

fietsen op de Veluwe, luieren in de tuin, maar we hebben onze 

vakantie ook moeten onderbreken door drie overlijdens in familie- en 

vriendenkring. Dat was verdrietig, maar ook goed om samen met 

familie een warm afscheid voor te bereiden.  

 

 

 

 

Ik kijk met veel plezier 

terug op de 

zomermarkt en een 

heerlijke startzondag, 

maar de zomer is echt 

voorbij nu. De korte 

broeken zijn 

opgeborgen en we 

oefenen ons alvast in 

het verdragen van 

meer kou. 

 

We zullen de enigen niet zijn die met enige of grote ongerustheid aan 

de gasprijzen denken. Hoeveel mensen zullen er wel niet in de 

problemen komen? Iets dat trouwens ook de kerk zelf niet voorbij gaat. 

Het verwarmen van de kerkzaal zal een enorme aanslag op het budget 

zijn. Moeten we straks dekentjes mee naar de kerk nemen, 

warmtekussens, voetenstoven? Ik weet het niet, maar het heeft de 

aandacht van de kerkenraad. 

Ondertussen verraste manlief Joris mij met het voorstel om ook wat 

kostertaken op zich te gaan nemen (zie elders in Klokkepraot), en zo 

zou het kunnen gebeuren dat hij vaker in de kerk van Harfsen zit op 

zondag dan ik. Dan stap ik op zondagmorgen in de auto voor een 
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gastpreekbeurt elders, en Joris op de fiets naar Harfsen. Het kan 

verkeren… 

Verder verheug ik me op een weekend naar Oostvoorne in oktober. 

Oostvoorne is mijn eerste gemeente, en over een paar weken jubileert 

de cantorij. Ik ga weer een keer meezingen en het is bijzonder om oude 

vertrouwde gezichten te zien. Ik kom er niet zo vaak, want Oostvoorne 

is ver weg en lang geleden. En als ik weer thuis ben, ben ik met heel 

mijn hoofd en hart weer in Harfsen. 

Met hartelijke groet uit Zutphen, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Roelof neemt afscheid als koster 

Jarenlang is Roelof Pelgrum al koster in onze kerk. Toen hij onlangs 

aankondigde te willen stoppen, was dat even schrikken.  

De kostersfunctie in de kerk is een veelomvattende 

functie. Organisatorisch de spin in het web bij kerk- en 

uitvaartdiensten. Maar ook bij andere evenementen: 

dans- en muziekgroepen, toneeluitvoeringen, 

culturele avonden etc. staat Roelof klaar met hulp 

van anderen om alles in goede banen te leiden. 

“Roelof, waar moet dit staan, waar kan ik de kaarsen 

vinden?” Hij wist altijd de juiste aanwijzing te geven. 

We komen in een volgende editie van Klokkepraot 

hierop terug, maar zijn hem nu al veel dank 

verschuldigd. Een waardig afscheid van Roelof en 

Hermien, die ook een groot aandeel heeft in de 

functie, gaat volgen. 

 

 

De kerk zou de kerk niet zijn als in oplossingen wordt gedacht. De 

kostersfunctie zal in een groepje worden opgesplitst. Bennie 

Brummelman, Jan Schutte en Joris Jochemsen (ja, de man van onze 

predikant Lidy) zullen deze groep formeren. Ook hierover komen 

nadere mededelingen. 

 

Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters, 

Bertus Schoneveld. 
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Pastoraat 

We hebben in Harfsen één pastoraal ouderling, Piet Meininger. En nu 

tobt Piet met zijn gezondheid. Hij heeft al langere tijd klachten en hij 

heeft ondanks dat zoveel mogelijk gedaan, maar nu gaat dat echt niet 

meer. Zorgelijk voor hem en zijn vrouw Dé. Piet moet voorlopig rust 

houden. Hij kan nauwelijks lopen, laat staan voor de kerk. Het herstel zal 

langere tijd in beslag nemen. Gelukkig hebben we de bezoekersdienst 

voor de gewone bezoekjes, maar het werk dat Piet deed, blijft 

voorlopig even liggen. 

We wensen Piet en Dé veel sterkte toe, geduld, en vertrouwen. 

 

Vakantie 

Van 22 t/m 30 oktober heb ik vakantie. In geval van nood kunt u een 

beroep doen op ds. Wilma Klein uit Almen tot de 28e, en vanaf 28-30 

oktober op mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Achter alle tranen van verdriet schuilt een glimlach van herinneringen 

Op zondag 4 september overleed na een lang ziekbed Herman 

Vriezekolk, 86 jaar oud. 

Herman werd geboren als jongste in het gezin Vriezekolk, aan de 

Lochemseweg. 

Jongste zoon van twee hardwerkende ouders op een klein boerderijtje. 

Hij doorliep de lagere school in Harfsen. Al jong was hij voor dag en 

nacht werkzaam bij een boer in de buurt, en daarnaast ging hij voor 

één dag in de week naar de landbouwschool in Laren. Op 17 – jarige 

leeftijd leerde hij Dineke kennen op een feestje in Harfsen. 

Ook Dineke was al het huis uit, voor dag en nacht werkzaam bij een 

kinderloze oom en tante. Daar kwam een abrupt einde aan toen ze 

Herman leerde kennen. Ze trouwden in 1960 na een verkering van 

ongeveer 7 jaar en ze trokken in bij vader en moeder Vriezekolk. 

Ze werden verblijd met 3 kinderen, Marjan, Helma en Arend. 

Alle drie kijken ze terug op een geweldige en onvergetelijke jeugd. 

Weinig luxe, maar des te meer gezelligheid. Er kwamen schoonkinderen 

en kleinkinderen, er werd opgepast, soms dag en nacht, er werd 

gedold, genoten, pannenkoeken gegeten. Herman was gek op zijn 
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kleinkinderen. Andersom stonden ze klaar, kinderen en kleinkinderen, 

om te helpen, tot op het laatst om te doen wat nodig was. 

Naast het werk op de boerderij was er daarnaast ook nog een baan als 

vrachtwagenchauffeur. Het heeft veel, te veel gevraagd van zijn 

lichaam. En de grote sterke Herman bleek kwetsbaar. Hij moest 

voortijdig afscheid nemen van zijn werk. 

Maar er was nog veel om van te genieten: de vele mooie reizen met 

Dineke en de kinderen. 

En de muziek niet te vergeten. Orgelles, drummen, en harmonica. Dat 

laatste was zijn lust en zijn leven. Het kwetsbare lichaam bleek ook sterk. 

Hij heeft het zó lang volgehouden, altijd Dineke aan zijn zijde, 

onvermoeibaar. Altijd gesteund en geholpen door kinderen en 

kleinkinderen. Een enorme rijkdom en zegen die veel heeft goed 

gemaakt van wat moeilijk was. En nu mag hij rusten, in de ontferming 

van God. Na ruim 62 jaar huwelijk en gezin in liefde en saamhorigheid. 

Wij wensen Dineke, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in 

dit grote verlies. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

ACTIVITEITEN 

 

Activiteitenfolder 

Bij deze Klokkepraot is de halfjaarlijkse activiteitenfolder ingesloten voor 

gelegenheden tot ontmoeting en inspiratie. Een losse folder om te 

bewaren dus. Dat geeft u nu al de gelegenheid om u te verheugen op 

de komst van Brook Duo, om u op te geven voor de wijkmaaltijden, en 

om alvast de Lichtjesregen in uw agenda te zetten. Maar er is meer. 

Dus lees ‘m en bewaar ‘m, we hopen u tegen de komen bij een of 

meerdere van onze activiteiten. 

 

Schilderijen in de kerk. 

Al een paar maanden hebben we kunnen genieten van de mooie 

portretten en de goed getypeerde jonge mensen die Helene Gandolfi 

uit Laren schilderde. Nu is het tijd voor een andere schilder. 

Rudy Volbeda uit Epse. Een schilder die compleet ander werk maakt. 

Hij vindt het namelijk heerlijk om te verbeelden hoe het  Nederlandse 

landschap er eeuwen geleden  moet hebben uitgezien. Minder 

bewoond, en minder ‘aangeharkt’, je zou Rudy Volbeda een meer 

impressionistisch schilder kunnen noemen. Graag schildert hij “plein air 

”en vaak in de omgeving. Je kunt zijn werk herkennen aan de vlotte 
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penseelstreek. Hij vertelt dat hij tijdens het buiten schilderen geniet van 

wind en water. De veranderingen van het licht, het ritselen van de 

bladeren en het geluid van de dieren bezorgen hem dan kippenvel op 

zijn armen. Hij hoopt dat degene die naar zijn werk kijkt de ruimte en 

vrijheid ervaart die hij erin weet te leggen. 

 

 

Rudy Volbeda is geboren in de 

stad Utrecht in 1950, opgeleid aan 

de Haagse school, Academie 

voor beeldende kunst in Utrecht 

en de Wackers academie in 

Amsterdam. Nu woont en werkt hij 

in Epse en wij zijn blij en vereerd 

een serie van zijn werken in Ons 

Gebouw te kunnen laten zien.  

  
 

TERUGBLIK 

 

Terugblik Zomermarkt 

Wat hebben we genoten van de prachtige Zomermarkt op 3 

september. Alles zat mee. Het weer had niet mooier kunnen zijn voor 

een Zomermarkt; een stralende zon, een strakblauwe lucht, een lekkere 

temperatuur en een verkoelend windje.  
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De kraamhouders waren vrolijk en enthousiast en hadden een 

gevarieerd aanbod van producten en gingen met een voldaan en 

goed gevoel naar huis. En dat stemde de organisatie natuurlijk ook blij. 

Wat een huisvlijt is er aan voorafgegaan! Wat een creativiteit! En wat 

zijn sommige mensen handig. Een groot compliment hiervoor! En dank 

aan allen die spullen in welke zin dan ook, gedoneerd hebben ter 

verkoop!  

 
Mistery guest Arno…. 

 

 
…..en Lidy 
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Degenen die een presentatie verzorgden in de vorm van zang, muziek,  

cabaret, theater, dans en film, deden dat vol overgave. En er is zo van 

genoten! We hoorden meerdere lovende woorden als dat het zo leuk 

was. De kraampjes en het amusement. 

Een geweldige combinatie! 

En dan al die heerlijkheden in de vorm van poffertjes, loempiaatjes, 

koek, taart, cake, soep en broodjes knak. Alles was nagenoeg op! Met 

dank aan de Spar en de Winde voor de sponsoring van respectievelijk 

de knakworst met sausjes en de Braakhekke-mosterd. 

En we hoorden van meerdere kanten dat het zo goed georganiseerd 

was. Nou dat mocht ook wel na twee jaar tijd. Door corona werd alles 

steeds opgeschoven maar eindelijk mocht het er nu van komen.  

We hadden natuurlijk veel meer mensen en vooral ook kinderen, van 

dit leuke evenement willen laten genieten. Maar de concurrentie 

tussen allerlei evenementen op dat gebied was waarschijnlijk 

“moordend” die dag. Mensen die er niet waren: jullie hebben wat 

gemist!  

 

 
 

De netto opbrengst zal rond de € 1.600 uitkomen, wat een prachtig 

bedrag is om iets aan Ons Gebouw op te knappen/ verfraaien. 

Daarom een woord van dank aan allen die, op wat voor wijze dan ook, 

financieel hebben bijgedragen aan deze ook zo gezellige dag!  
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En natuurlijk heel veel dank aan allen die in voorbereiding en uitvoering 

mee geholpen hebben. Zonder hen die hebben staan slepen, 

opbouwen, bakken, koken, soppen en dweilen, presenteren, afruimen, 

verkopen, snijden, stofzuigen, afwassen, afbreken en opruimen, 

vergaderen, bellen, mailen en nadenken was dit nooit zo’n gezellige 

dag geworden. Duizend maal dank (en nog veel meer!) 

Groet van de Zomermarktcommissie 2022,  

Anneke, Jannie, Rietje, Marinus, Marijke, Joke en Annette 

 

Appels plukken/ Appels bestellen. 

Geloof het of niet maar er waren mensen die 

zich aanmeldden om appels te plukken dit 

jaar!  Hennie en Max Makkink zijn namelijk 

wel geweest, en zij zeiden, schrijf ons ook 

maar weer op voor volgend jaar. Dit jaar is er 

“aan een treintje” geplukt . Makkelijk en 

geen zwaar werk.  Meestal is het zo, wanneer 

er één schaap over de dam is…er meer 

volgen. Dit jaar niet. Volgend jaar gaan we 

weer met frisse moed verder en misschien zijn 

u, jij en ik er dan ook wel weer bij. Het is 

namelijk een leuke bezigheid om zo voor de 

kerk aan het werk te zijn. Gezond en sportief 

en heerlijk buiten. Jammer , soms heb je 

goede zin, maar lukt het niet om de één of 

andere reden. Volgend jaar beter denk ik 

dan.  

Maar als je Max aan het werk ziet, krijg je er toch echt wel zijn in. Dank 

Hennie en Max!   

Leest U dit nog vóór 4 oktober, kom dan snel naar de SPAR. Daar staan 

we nog met de appels.                                                                                                           

Er zijn appels besteld, en ik heb er wat ‘over’ besteld, wees er dus snel 

bij op 4 oktober (dierendag)  want   OP =OP.                                                                                                                          

Graag tot 4 oktober van  10.00 uur tot 14.00 uur. Zelfde prijs als 

voorgaande jaren  € 5,00 voor 3 kg. en zelfde appels: Elstar Anneke 

Hogenhout. 

Geen tijd op dat moment? Geen nood even een belletje of appje naar 

0620623603 en ik bewaar er wat. 
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Startdienst: een schat in het paradijsje. 

Een feestelijke startdienst, in het ‘paradijsje’ van Jan en Riky 

Klumpenhouwer’,  zoals ds Lidy van Prooyen het zo treffend omschreef. 

Feestelijk, omdat een ensemble van Soli Deo Gloria aanwezig was voor 

de begeleiding. 

 

 
 

Op de tafel een grote schatkist, waar enkele aanwezigen hun schat 

uithaalden en er hun persoonlijke verhaal bij vertelden. Herinneringen 

aan vroeger, wat nu een waardevolle schat blijkt te zijn. 

Tijdens de overdenking gingen de kinderen van de zondagsschool met 

een aantal echte metaaldetectoren het bos in om schatten te zoeken. 

Aan het einde van de dienst kwamen ze snel terug…..alle schatten 

waren nog niet gevonden! Wel een drietal paaseieren, die met het 

eitjeszoeken op Eerste Paasdag niet gevonden waren! 

Na de dienst was er natuurlijk koffie/thee met lekkere koek en cake en 

werd er nog gezellig nagepraat. 

 



13 
 

 
 

BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: 

  Diaconie   Kerkrentmeesters 

02 oktober I.S.B.N.    Alg. Harfsens kerkenwerk 

09 oktober K.N.G.F.   Klokkepraot 

16 oktober Wereldvoedseldag Kia Pastorale zorg 

23 oktober Transportkst. Te Wierik  Onderhoudsfonds 

30 oktober ‘Voor elk kind een sint’ Bloemenfonds 

 

AGENDA 

Zondag 2 oktober 14.30-16.30 uur, De Veldhoek Gewoon Gezellig 

Donderdag 13 okt. 19.45 uur, Ons Gebouw  Kerkenraad 

Dinsdag 18 oktober 18-20 uur, Ons Gebouw  Wijkmaaltijd 

        wijk 4 

Donderdag 20 okt. 18-20 uur, Ons Gebouw  Wijkmaaltijd 

        wijk 3 

Vrijdag 4 november 19-20 uur, Ons Gebouw  Lichtjesregen 
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Toelichting bij de collecte: 

2 oktober: Interkerkelijke stichting bijzondere noden 

Deze stichting in de voormalige gemeente Gorssel biedt financiële 

steun in situaties van inwoners die bij de officiële instanties geen gehoor 

vinden. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze stichting, 

ook in onze eigen gemeente. Uw financiële bijdrage is meer dan 

welkom! 

 

9 oktober: K.N.G.F. 

Wat doet het K.N.G.F.? 

‘Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een 

beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. Een 

geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF 

Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar 

honden. 

 

16 oktober: Wereldvoedseldag Kerk in actie 

 

 

Op het Indonesische eiland Java 

wonen veel boerengezinnen die 

nauwelijks kunnen rondkomen. De 

Javaanse Kerk helpt boeren en 

boerinnen om coöperaties op te 

zetten, waardoor ze minder afhankelijk 

zijn van tussenhandelaren en een 

hogere prijs voor hun producten krijgen 

De kerk leert boeren ook hoe je 

duurzame landbouw bedrijft en hoe je 

met lokale gewassen gevarieerd kunt 

koken. Dankzij de irrigatiesystemen die 

zijn aangelegd, hebben de boeren de 

komende jaren grotere opbrengst 

tijdens de oogst. 

 

23 oktober: transportkosten kledingactie mevr. Te Wierik 

Binnenkort is er weer een kledinginzamelingsactie voor Oost Europa, 

welke door mevr. Te Wierik uit Lochem georganiseerd wordt. 

Alle ingezamelde goederen worden vanuit Lochem naar de plaatsen 

van bestemming gebracht. Met de huidige brandstofprijzen lopen de 
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transportkosten enorm op. De opbrengst van deze collecte zal meer 

dan welkom zijn! 

 

30 oktober: ‘Voor elk kind een Sint’ Epse e.o. 

‘Elk kind verdient toch een Sinterklaasfeest? 

 Wij gaan naar gezinnen die door sociaal economische redenen geen 

Sinterklaasfeest kunnen vieren.  

Helpt u ook door donatie te doen?’ 

 

 
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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Gewoon Gezellig 

De gezellige zondagmiddag - wanneer het weekend erg lang duurt 

De bijeenkomst ‘Gewoon Gezellig’ op de eerste zondagmiddag van 

de maand is speciaal voor mensen in en om Harfsen die alleen zijn. Het 

weekend duurt dan soms erg lang. Door gezellig bij elkaar te zijn, krijgt 

de zondagmiddag toch een mooie invulling. We bieden voor elk wat 

wils: een spelletje spelen, gezellig samen praten of iets creatiefs doen. 

 

Voor € 5,- krijg je koffie of thee met wat lekkers en een frisdrankje. 

Er zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten achter de rug en er blijkt 

behoefte aan. 

De locatie wisselt elke keer, beurtelings in Ons Gebouw, in Hoeflo, in de 

Veldhoek, maar iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig. 

  

Tijd en plaats: de 1e zondagmiddag van de maand. 

- 2 oktober   14.30 – 16.30 uur in ontmoetingsplek ‘De  

   Veldhoek’, Gentiaan 1; 

- 6 november  14.30 – 16.30 uur in ‘Ons Gebouw’, Sporkehout 4; 

- 4 december  14.30 – 16.30 uur in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 6. 

 

Kosten € 5,- per persoon. Voor vragen of als u vervoer nodig heeft kunt 

u contact opnemen  met Hellen Strik: 06-42050353 

of harfsenenwelzijn@gmail.com of Annette Zwaaij: 06-15470337 

of diaconieharfsen@gmail.com 

 

mailto:harfsenenwelzijn@gmail.com
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Sjoelclub ‘Het snelle schijfje’ 

 

Na een lange hete zomer, zijn we op maandag 12 september weer 

gestart met het nieuwe sjoelseizoen. 

Sjoelen is een gemoedelijke sport. (Waarbij het er soms fanatiek aan 

toe gaat!)  

Leeftijd speelt geen rol. Iedereen kan meedoen. We doen niet mee 

aan officiële wedstrijden, het blijft een gezelschapsspel. We beschikken 

over vier bakken waardoor de wachttijd beperkt blijft.  

 

Weet je nog niet zeker of sjoelen wel iets voor jou is? Wij nodigen je 

graag uit om een paar keer vrijblijvend mee te sjoelen zodat je kunt 

ervaren hoe gezellig sjoelen is.  

 

We sjoelen in Dorpshuus Hoeflo van 14.00 - 16.00 uur.  

Ook als je niet goed ter been bent, zittend sjoelen kan ook heel best. Er 

is een lift aanwezig.  

Kom gerust eens kijken, of doe gewoon mee. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Henk klein Brinke, tel. 0573-431781, of  

Arjan Meijerink, tel. 0573-431591. 
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Oktoberactiviteiten 

 

Ontwikkeling van de film door 

Louis Spoelstra 

Op vrijdagmiddag 7 oktober 

komt Louis Spoelstra met 

filmbeelden vertellen over de 

ontwikkeling van de film.  

Hoe is de film tot stand 

gekomen?  

 

Aanvankelijk werden honderden 

tekeningen gemaakt van bijv. personen.  

Tekeningen die van elkaar verschilden en als je die snel na elkaar 

bekeek, leek het net of die persoon bewoog, liep, danste, sprong.  

Langzaamaan ontwikkelde zich de film en opende de eerste bioscoop 

in Parijs.  

Deze presentatie is bedoeld voor maximaal 10 personen. 

 

 

Op veler verzoek staat ook 

de modeshow van 

Vreeman Mode uit Laren 

weer op het programma. 

José Pakkert-Vreeman 

komt op maandagmiddag 

10 oktober met een vijftal 

mannequins de nieuwe 

herfst- en wintermode laten 

zien. Dat belooft geheid 

weer reuze gezellig te 

worden.  
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Animatiefilm schets van Deventer naar Wijhe 

Op vrijdagmiddag 21 oktober wordt de bijzondere animatiefilm "Schets 

- van Deventer naar Wijhe is langer dan 37 meter” in de 

Ontmoetingsplek vertoond met uitleg vooraf.  

Tijdens het programma van in totaal zo’n 45 minuten roeit u over de 

IJssel en ziet u de oevers voorbijkomen. 

De film is gemaakt door beeldend kunstenaarsduo Dik Windhouwer (uit 

Almen) en Geja Nieuwenhuijs. Tijdens een 1,5 uur durende boottocht 

heeft Geja met grafietstift haar impressie weergegeven van de 

uiterwaarden langs de westelijke IJssel-oever tussen Deventer en Wijhe. 

Dat heeft een schets met een papierlengte van ruim 37 meter 

opgeleverd, een unieke prestatie.  

Omdat dit kunstwerk door zijn omvang moeilijk is te exposeren kwam 

Dik Windhouwer op het idee er met behulp van fotografie een digitale 

reproductie van te maken om het zo toegankelijk te maken voor een 

groter publiek.  

 

 
 

 

Schildercursus met Dinie Voskamp 

De cursus start op donderdag 27 oktober van 14 tot 16 uur en zal in 

principe bestaan uit 4 lessen die om de week gegeven zullen worden 

Zet onderstaande data vast in uw agenda!!!! 

27 oktober, 10 november, 24 november en  

8 december 

Geef u zelf op bij Dinie, via ons mailadres: 

activiteiten@ontmoetingsplek-de-velhoek.nl ook kunt u het een  

 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-velhoek.nl
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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 

 

 

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 19 oktober via rikaelkink@hotmail.com  

 

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

