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Veel belangstelling voor de lichtjesregen 
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OVERDENKING 

Lifeline 

 

Een Lifeline is een reddingslijn, die je toegeworpen wordt op zee, om je 

te redden van de verdrinking. In de week voor Kerst loopt er een Lifeline 

van Goes naar Groningen. 

En toevallig loopt die route ook door Harfsen. Een Lifeline als een 

wandelend lint van mensen, die dag en nacht doorlopen, samen een 

zestal DJ’s van 3FM, en allemaal voor het goede doel. 

 

Ik vond het vorig jaar eerlijk gezegd jammer dat Het Glazen Huis van 

Serious Request plaatsmaakte voor de wandelestafette. Maar nu ze 

door Harfsen komen lopen, heb ik er helemaal vrede mee. 

De actie van 3FM en het Rode Kruis gaat slachtoffers van 

mensenhandel helpen. 

Want mensen zijn niet te koop, nooit. En het is afschuwelijk dat het 

bestaat, soms dichterbij dan we denken. Een mooie kans om als 

Harfsenaren samen dit doel te ondersteunen. 

 

Met Kerst kruist er nog 

een andere Lifeline ons 

leven. Het kind in de 

kribbe vertelt ons dat 

God bij ons komt als een 

kwetsbaar kind. Een 

pasgeboren kind roept 

vertedering op, opdat 

wij ervan zullen houden, 

net als van alle 

kwetsbare mensen, 

want iedereen is 

kostbaar in Gods ogen.  

 

 
Het kind wordt als het ware in onze armen gelegd, opdat we in liefde 

zullen ontbranden voor alles wat menselijk is en kwetsbaar. 

Het wil ons warm maken voor het licht, ons bij de hand nemen, ons de 

hoop geven dat het licht niet te vernietigen is, nooit. Het wil ons 

bemoedigen met het geloof dat een mens, ook ik, in staat is om het 

donker wat lichter te maken. 
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Een kans om ook dichtbij in Harfsen het leven mooier te maken door 

naar elkaar om te zien.  

Ieder mens is kostbaar. 

Gezegende Kerstdagen! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Zal er ooit een dag van vrede…? 

Advent helpt ons om de grote dromen en het verlangen naar vrede 

levend te houden. We oefenen in blíjven geloven. We laten ons op 

zondag 8 december helpen door Micha, de profeet uit een 

boerendorp buiten Jeruzalem, leerling van de grote Jesaja. Hij droomt 

niet alleen, hij weet het zeker: de dag komt dat we de wapens in onze 

handen zullen omsmeden tot landbouwgereedschap. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Een dwarse dromer  

Op de derde Adventszondag  - zondag 15 december - klinkt opnieuw 

de stem van Micha. In zijn dagen waren er veel veranderingen. De 

agrarische sector veranderde, de marktwerking deed zijn intrede, met 

als gevolg dat het verschil tussen arm en rijk groter werd. Maar Micha 

had een toekomstdroom, die dwars stond op zijn eigen tijd. Zou zijn 

droom ook dwars staan op ons denken en doen? Op deze zondag 

zingen we adventsliederen, liederen van verwachting en vieren we 

samen de Maaltijd van de Heer.  Dromers en (nog) niet-dromers: van 

harte welkom! 

Ds. Hannie van Boggelen 

  

Kerst Sing-In  - zondag 22 december 

De vierde Adventszondag zal er heel anders uitzien dan een gewone 

zondagmorgen. 

De Lifeline van Serious Request komt door ons dorp heen, en wel vlak 

voor kerktijd. 

Wat zou het mooi zijn, als we met z’n allen ontbijten in de kerk, daarna 

Ons Plein op voor de doorkomst van de DJ’s om hen aan te moedigen, 

een muzikaal feestje van Soli Deo Gloria, en dan weer terug Ons 

Gebouw in, voor een Sing-In. Geen kerkdienst dus, maar een 

laagdrempelig samenzijn met Advents- en Kerstliederen, en natuurlijk 

met koffie na.  
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Hoe laat het begint? 

Dat laten we aan het programma buiten over: als we klaar zijn op Ons 

Plein. Als SDG de instrumenten oppakt, gaan we naar binnen. Zo rond 

de klok van 10.00 uur, misschien eerder, misschien later. 

Loop gewoon binnen! Iedereen welkom! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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KERSTFEEST – eerste kerstdag; 25 december om 10.00 uur 

Wie verlangt er niet naar licht in deze roerige wereld? In de afgelopen 

weken heeft Micha ons meegenomen in zijn dromen van vrede en 

recht. Maar dromen wij ook werkelijk met hem mee en zien we 

vandaag de dag ook uit naar het Licht dat in de wereld is gekomen?  

Als inleiding op de dienst zingen we met elkaar kerstliederen.  

We hopen op een feestelijke dienst die muzikaal ondersteund wordt 

door de cantorij o.l.v. Jan Los  en mogelijk enkele muzikanten.  

U/jij wordt van harte uitgenodigd! 

Ds. Hannie van Boggelen 

 

 
 

Gelukkig nieuwjaar! 

De eerste zondag van 2020 wordt ingevuld door de werkgroep 

bijzondere diensten.  

De heer Groenewegen zal in deze dienst voorgaan. 

Natuurlijk zijn er ook weer oliebollen en nieuwjaarsrolletjes en hebben 

we de gelegenheid elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe 

jaar.  

Begin het jaar goed: welkom in de dienst! 
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DIENSTENROOSTER 

 

01 december 10.00 uur  Eerste Advent, bijzondere dienst 

08 december 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, 

    Tweede Advent 

15 december 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Derde  

    Advent, dienst van Schrift en Tafel 

22 december 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman, 

    Vierde Advent 

24 december 19.30 uur Kerstfeestviering zondagsschool 

25 december 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Kerstfeest 

29 december 10.00 uur Mevr. G. Braam, Borculo 

29 december 19.30 uur Top2000 dienst in Laren 

 

05 januari 10.00 uur Dhr. Groenewegen, Nieuwjaar 

12 januari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

19 januari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

26 januari 10.00 uur Afscheid ds. H.E. van Boggelen 

 

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 

 

Afscheid ds Hannie van Boggelen 

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar er komt een einde aan 

het dienstverband met ds Hannie van Boggelen.  Drie jaar is ze bij ons 

geweest en in die drie jaar heeft ze ongelooflijk veel werk verzet. Die 

drie jaren lijken omgevlogen. In de volgende Klokkepraot besteden we 

daar ruim aandacht aan. In de dienst van zondag 26 januari neemt 

Hannie van Boggelen afscheid. Met dit afscheid komt er een einde aan 

haar loopbaan. Zorgt u ervoor dat u erbij bent en dat u ook de tijd hebt 

voor een gezellig samenzijn na de dienst!  
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Kerkrentmeesters en diaconie 

De concept - begroting van onze gemeente ligt de eerste week van 

december ter inzage bij Klaas Haak;  die van de diaconie kan worden 

ingezien bij Annette Zwaaij - wel even een afspraak maken natuurlijk. In 

de kerkenraadsvergadering van 10 december kunnen beide 

begrotingen worden vastgesteld. Noteert u vast: maandag 3 februari 

Oogstavond. 

 

Buitendienst Laren - Harfsen 

Het jaarlijkse gesprek tussen Laren en Harfsen heeft geleid tot een mooi 

initiatief: een gezamenlijke buitendienst. Deze zal worden gehouden op 

zondag 9 augustus bij de Haarbroekse Vijvertuin. 

 

Toekomst Ons Plein 

De gemeente Lochem heeft namens Plaatselijk Belang ons, Hoeflo, de 

ondernemersvereniging en andere belanghebbenden uitgenodigd 

voor een gesprek over de toekomst van Buitenlust en Ons Plein. Met 

elkaar hebben we op donderdag 14 november in Hoeflo in een 

constructieve sfeer plannen gemaakt om Ons Plein tot een levendig 

centrum van Harfsen te maken.  

 

Lichtjesregen   

We kunnen terugkijken op 

een prachtige 

Lichtjesregen, vrijdag 15 

november jongstleden. 

Iedereen was welkom om 

een kaarsje aan te steken 

ter nagedachtenis aan 

een geliefd persoon of om 

andere redenen. In 

Harfsen kent bijna 

iedereen elkaar.  

 

 
 

Als iemand overlijdt, wordt de klok op Ons Plein geluid en weet de hele 

gemeenschap dat en rouwt mee. De Lichtjesregen brengt mensen 

samen, ook mensen die niet kerkelijk zijn. Jong en oud stroomde naar 

Ons Gebouw en stak na het samenzijn in de kerkzaal op Ons Plein een 

lichtje aan. Het was mooi om zo met elkaar te zijn. 
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Kersttijd 

Binnenkort wordt de kerststal weer opgezet. Vlak voor Kerst, op zondag 

22 december - doet Serious Request 's morgens al bijtijds Harfsen aan. 

De activiteiten op Ons Plein lopen dan uit in een Sing - in in Ons 

Gebouw. 

Geen 'gewone dienst' om 10.00 uur dus op die zondag! 

We zijn blij met de vele activiteiten in ons dorp, met de mensen die zich 

hiervoor inzetten en met de betrokkenheid van zo velen! 

Ellen Dupuis 

 

 
Een (over)volle kerkzaal tijdens de lichtjesregen. 
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Maak van uw bijdrage voor Kerkbalans een periodieke gift 

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken 

van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te 

brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) 

en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift 

gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer 

geld terug. Dit voordeel kunt u eventueel ten goede laten komen aan 

uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. 

Wanneer is een gift een periodieke gift? 

Een gift is een periodieke gift: 

 Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of 

notariële akte;  

 Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte 

regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt; 

 Als deze bedragen steeds even hoog zijn;  

 Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen 

worden overgemaakt; 

 Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of 

diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift; 

 Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of 

diens partner.  

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de 

Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk 

bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De 

Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente 

kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.  

 

Hoe nu verder? 

Op onze website (www.harfen.nl/kerk) vindt u het aanmeldformulier 

voor een periodieke gift. 

Dit kunt u downloaden en invullen. 

Let op: er is een exemplaar voor uzelf en één exemplaar voor de kerk. 

Beide exemplaren moeten door beide partijen ondertekend worden. 

Als u de formulieren beide hebt ingevuld, kunt u ze in een envelop  

samen met een aan uzelf geadresseerde enveloppe deponeren in de 

brievenbus bij Ons Gebouw, afgeven aan één van de 

kerkenraadsleden of bij Rika Elkink, Gerrit Slagmanstraat 4. 

Vervolgens ontvangt u het exemplaar voor de gever ondertekend 

retour voor uw eigen administratie. 

http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator
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Geen internet? 

Geen probleem, achterin de kerkzaal liggen een aantal exemplaren 

om mee te nemen. 

Vragen? Even een telefoontje naar Rika Elkink, 0573 431885 (na twee 

uur 's middags). 

 

ACTIVITEITEN 

 

Gebedskring. 

Vindt u het gebed ook belangrijk ? Kent u de kracht en bemoediging 

van gebed, van samen bidden? 

De positieve stilte die je dan omgeeft? 

De  kracht van het gebed ligt niet bij degene die het gebed uitspreekt, 

maar in degene die het hoort.                                                                                                                                                                               

Daarom hebben onze gebeden zin.   (Max Lucado) 

De gebedskring van december is op:  10 december in de 

koffieruimte/consistorie van Ons Gebouw.  We beginnen zoals 

gebruikelijk om 19.00 uur. De duur is ongeveer 15 min. 
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De TOP2000 Harfsen-Laren in de kerk in Laren! 

Op zondagavond 29 december gaat het weer gebeuren; de TOP2000 

in de kerk. Het is fijn dat we dit samen met kerk Laren al voor de vijfde 

keer mogen organiseren. En deze keer dus in de kerk van Laren.  

De muziek en zang worden deze 

keer verzorgd door het popkoor 

La Poko uit Laren, en Leon Aaltink 

en Robbert Lans, twee 

muzikanten van de band New 

Vintage, en Marleen Zwakenberg 

van de band Versatile. Dit belooft 

veel moois!  

De betekenis van het lied zal van 

te voren toegelicht worden.   
 

Natuurlijk zullen we ook een paar nummers via de beamer laten zien 

met de bijbehorende clip. En dan zul je zien, de volgende keer dat je 

dit lied weer op de radio hoort heeft het een extra betekenis gekregen! 

Kom om 19.30 uur deze TOP 2000 dienst met ons meebeleven. Bij 

binnenkomst krijgt iedereen een kop koffie of thee met wat lekkers. Na 

de dienst is er een gezellig samenzijn met een drankje (op eigen kosten) 

en een hapje. Er zijn verder geen kosten aan verbonden maar een vrije 

gift na afloop wordt zeer gewaardeerd.   

Het is, zoals we zelf altijd zeggen, echt een feestje dat je niet mag 

missen! Een mooie afsluiting van 2019. 
De TOP 2000 commissie:  

Geke, Carola, Annette, Rianne, Merlin, Willem Jan en Betsie 
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THERMOMETER STIJGT 

In de hal van Ons Gebouw komt een 

thermometer te hangen waar de opbrengst 

van de acties, die gehouden worden voor 

de ver/nieuwbouw van de zalen op wordt 

aangegeven. Ideeën zijn welkom evenals 

opbrengsten of giften van privé acties. 

Maar terwijl de thermometer buiten daalt, 

stijgt het bedrag op de thermometer 

binnen, die de opbrengst van deze acties 

aangeeft. Hartverwarmend. We zijn al over 

de € 1000,-- ! 

De  appelactie heeft zo’n € 600,-- 

opgeleverd.                                                                                                                    

(€ 450,-- is er bij elkaar geplukt en de 

verkoop liep op tot € 150, -- )                                                                             

Na aftrek van de kosten natuurlijk. We 

hopen dat we voor de kalenders een 

vergelijkbaar bedrag gaan scoren. Fijn dat 

iedereen daaraan meewerkt! 
 

 

Van de Kunst Kalender in het teken 

van de Vrijheid zijn er nog maar een 

paar te koop. De laatste kunt u 

natuurlijk rechtstreeks kopen bij 

Anneke Hogenhout tel. 0573-431986 of 

reserveren op: 

annekehaaksmanhogenhou@online.nl.  

Als er na Sinterklaas nog kalenders 

over zijn worden de laatsten verkocht 

op de kerstmarkt bij de Spar op 15 

december a.s. Daar is uw kerk ook 

aanwezig. Laat die kans niet liggen! 

               

 

 

 

mailto:annekehaaksmanhogenhou@online.nl
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Ouder en niet goed gezond? Ook U kunt nog op vakantie! 

Dat verwacht u misschien niet. Want u hebt zorg nodig, en dan moet er 

zoveel geregeld worden. Maar dat valt zo ontzettend mee. Ga mee 

met de IKA!! Speciaal voor mensen die niet goed zonder hulp kunnen. 

Misschien heeft uw partner zorg nodig en u niet, ook dan is de IKA een 

uitkomst. Of u wilt gewoon een keer een andere omgeving zien, met 

andere mensen praten in uw eigen dialect. Niet te ver van huis, want 

stel nu dat…… 

Wat is IKA? De IKA is een commissie, in het leven geroepen door de 

diaconieën van de PKN-kerken in de Achterhoek en de Liemers. Het 

doel van de IKA is het organiseren van vakantieweken voor mensen die 

zonder “zorg” of begeleiding op vakantie kunnen ongeacht hun 

leeftijd.   

Bij het schrijven van dit bericht zijn de exacte data nog niet bekend. 

Meestal zijn dat drie keer een week in mei en een week in september. U 

kunt zelf kiezen uit de periode en de locatie waar u naar toe gaat. Dat 

zijn:  

In Lunteren “het Bosgoed”  

In Doorn “Nieuw Hydepark” 

In Lemele ”Hallehuis De Imminkhoeve” 

Het programma is zeer gevarieerd en uitgebreid. In de week is er een 

kerkdienst en een Avondmaalsviering. Verder kan het programma 

bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen; zijn er 

speldagen en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt.  Bent u 

gebonden aan rollator of rolstoel? Ook voor u is deze vakantie geschikt. 

Er is voldoende deskundige verzorging om mensen die het echt nodig 

hebben ook te kunnen helpen. Alle vakantieverblijven zijn er volledig op 

ingericht om mensen met zorg te ontvangen. Maar ook als u nauwelijks 

zorg nodig hebt, bent u meer dan van harte welkom. 

Bent u lid van een deelnemende PKN-gemeente dan krijgt u KORTING 

en dan betaalt u als alleenstaande voor 7 overnachtingen een kleine 
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€600. Bent u geen lid dan komt daar ongeveer €100 bij. 

Belangstellenden, nieuwsgierigen (en heeft u vragen zoals “ik wil wel 

maar ik weet niet hoe ik er moet komen?”) kunnen Diana Kroeze bellen 

of mailen voor meer informatie. Zij kan u meer vertellen over de IKA, 

over de kosten, de exacte data en ze doet haar best om andere 

vragen te beantwoorden.  Bel naar 0575-494116 of mail naar 

actiekerkharfsen@gmail.com. 

Wacht niet te lang, de aanmeldingen moeten vaak voor 1 februari 

binnen zijn. 

 

A L  M E E R  D A N   5 0  J A A R  

I K A  V A K A N T I E W E K E N  
 

TERUGBLIK 

 

Kerkcafé Orgaandonatie 

Dit vierde kerkcafé mocht zich verheugen in een behoorlijke 

belangstelling: zowel getalsmatig als wat betreft de mate van 

geïnteresseerdheid van de aanwezigen, blijkens de vele vragen die 

aan de gastspreker deze avond, de heer Roel Schimmel, werden 

gesteld.  

 
Roel Schimmel is donatiecoördinator bij het Medisch Spectrum Twente, 

een functie die hij nu al negen jaar bekleed na jarenlang intensive care 

verpleegkundige te zijn geweest. Onderwerp van deze avond was de 

doelstelling van de Wet Orgaan Donatie, die per 1 juli 2020 van kracht  

is: 
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- meer rechtszekerheid 

- vergroten van het donoraanbod 

- een rechtvaardige verdeling 

- voorkomen van handel 

Iedereen vanaf 12 jaar kan zich als donor laten registreren, ongeacht 

zijn / haar gezondheid.  

 

We hebben vier keuzemogelijkheden: 

1. Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie. 

2. Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie. 

3. Je kiest ervoor de keuze aan je nabestaande(n) over te laten 

(partner of familie). 

4. Je kiest een specifieke persoon die deze beslissing zal nemen. 

Op het donorformulier kun je aankruisen welk orgaan of weefsel je niet 

wens te geven. Het registratiebewijs hoef je niet bij je te dragen. 

In Nederland vinden ongeveer 250 orgaandonaties per jaar plaats. 

Deze kunnen uitsluitend uitgevoerd worden bij iemand die in het 

ziekenhuis op de ic - afdeling overlijdt: er is vastgesteld dat iemand 

hersendood is: de bloedcirculatie in de hersenen is dan volledig 

gestopt. Orgaandonatie vindt uitsluitend plaats in een academisch 

ziekenhuis. Groningen is het enige UMC  dat alle orgaantransplantaties 

mag uitvoeren (hart, longen, lever, nieren, dunne darm en alvleesklier).  

Het uitnemen van de organen gebeurt door speciale uitnameteams. 

Weefseldonaties gebeuren veel vaker: ongeveer 1500 maal per jaar. 

De leeftijd van degene die overlijdt, is niet van belang: tot 86 jaar kun je 

weefseldonor zijn. 

Als je nu al donor bent, hoef je niets te doen: je keuze blijft staan.  

Het was indrukwekkend om te horen hoeveel mensen betrokken zijn bij 

een orgaan- of weefseldonatie: specialisten, chirurgen, anesthesisten, 

mensen die een rol hebben in de logistiek (chauffeurs, helikopterpiloten 

...) èn om een aantal onzinbeweringen ontzenuwd te horen:  'Als ze wat 

van je kunnen gebruiken, zullen ze minder hun best doen om je in leven 

te houden.' Roel Schimmel: 'Het tegendeel is het geval.' En: 'Je kunt 

geen afscheid meer nemen, want iemand wordt direct weggehaald.' 

Roel Schimmel: 'Er is altijd overleg over het afscheid nemen - dat wordt 

goed geregeld.' 

Op www.donorregister.nl staat informatie over het Donorregister zelf. 

Op www.transplantatiestichting.nl staat informatie over hoe donatie 

van organen en weefsels precies gaat. 
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Vóór 1 juli  krijgt iedereen in Nederland van de overheid informatie over 

de nieuwe wet.  Je eigen wens (wel of geen donor) die je vastlegt als je 

wilsbekwaam bent, geldt.  

Als je niets invult (dus niet kiest tussen 'ja' en  'nee' komt je naam te 

staan bij 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie.' Dat betekent dan dat 

je organen na je overlijden naar een patiënt zullen gaan. De arts zal dit 

met de familie bespreken. Al je familie zeker weet en kan uitleggen aan 

de arts dat je echt geen donor wilde zijn, gebeurt dat niet. 

 

Overigens is het goed te weten dat er steeds meer bij leven wordt 

gedoneerd (mensen die een van hun nieren afstaan aan een 

nierpatiënt). Het was een uiterst boeiende en informatieve avond, die 

alle aanwezigen tot opnieuw nadenken stemde. 

Ellen Dupuis     

 
 

 

Dorcas Voedselactie 2019 

Wat was het fijn dat u weer allemaal mee deed bij de Dorcas 

Voedselactie 3 november in de kerk en 9 november bij de Spar. Samen 

konden  we in Harfsen weer 22 pakketten laten samenstellen voor de 

allerarmsten in Oost Europa.  Landelijk zijn er duizenden vrijwilligers in 

heel veel winkels, kerken en scholen actief geweest eten en geld te 

verzamelen. De eerste 20.000 pakketten zullen voor de kerst op de 

plaats van bestemming aankomen. Het geld dat de voedselactie heeft 

opgebracht word gebruikt om de pakketten zo snel mogelijk op hun 

plek te brengen. Alle vrijwilligers die geholpen hebben en alle mensen 

die hoe dan ook hun steentje hebben bijgedragen: Hartelijk dank!                                                        

De slogan van Dorcas komt uit Mattheus 25, waar Jezus zegt : ‘Al wat u 

gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, hebt u aan Mij 

gedaan.’ 
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Arno rekent alles uit en pakt de artikelen bij elkaar. 
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Gemengde zangvereniging Ons Genoegen uit Laren verleende 

medewerking aan de dienst op 27 oktober. 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

01 december 1. Kinderen v/d regenboog 2. Onderhoudsfonds 

08 december 1. Harfsens pastoraat  2. Amnesty International 

15 december 1. Serious Request  2. Pastorale zorg 

22 december 1. Bloemenfonds  2. Harfsens diaconaat 

25 december 1. K.I.A. Kinderen in de knel 2. Harfsens kerkenwerk 

29 december 1. Onderhoudsfonds  2. Leger des Heils 

 

05 januari 1. Bloemenfonds  2. Voedselbank 

12 januari 1. Epafras   2. Pastoraat 

19 januari 1. Klokkepraot   2. I.S.B.N. 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

1 december: Stichting Kuychi: Kinderen van de regenboog 

Helena van Engelen (1949) vertrok in 2001 naar Urubamba in Peru, om 

in de Heilige Vallei een centrum te bouwen waar kinderen uit de arme 

omliggende gemeenschappen kunnen leven en leren.Helena ging met 
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een missie naar Peru: kansarme kinderen een thuis en een toekomst 

geven. De namen van de stichtingen, Arco Iris en Kuychi verwijzen naar 

de regenboog, in het Spaans en in het Quechua. Het Quechua is de 

oude taal van de Indianen die nog steeds gesproken wordt in de 

Andes. 

Kuychi heeft tot doel vanuit Nederland financiële middelen in te 

zamelen, deze te beheren en ter beschikking te stellen aan het project 

in Urubamba. Om dit te realiseren werft Kuychi donateurs en fondsen 

en organiseert promotieactiviteiten om mensen kennis te laten maken 

met het project dat kansarme kinderen in Peru een betere toekomst 

biedt. 

Alle activiteiten worden kosteloos door de stichting Kuychi en haar 

vrijwilligers uitgevoerd. Alle onkosten en reiskosten worden door de 

bestuursleden en vrijwilligers zelf betaald. Het stichtingsbureau in 

Eindhoven coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers in 

Nederland. 

 

8 december: Amnesty International 

Amnesty international is een wereldwijde beweging van meer dan 7 

miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen 

voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en 

gelijkheid. 

Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de 

doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van 

het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot 

het strijden tegen politiek geweld en vervolging. 

Met de beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Amnesty 

weet waar ze een verschil kunnen maken en hoe ze de miljoenen 

supporters kunnen mobiliseren. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig 

jaar. 

 

15 december: Serious Request 

In de morgenuren van zondag 22 december zal een d.j.-team van 3FM 

Harfsen aandoen. Tijdens de 16e editie van “Serious Request,  the 

lifeline” wandelen drie teams in estafettevorm van Goes naar 

Groningen. Onderweg wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis 

onder het motto: “Kom in actie voor slachtoffers van mensenhandel”. 

De diaconie steunt deze actie van harte en de opbrengst zal dan ook 

verdubbeld worden. 
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29 december: Leger des Heils 

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de 

universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn 

dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn 

opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam 

menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. 

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met 

professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen 

we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u 

mee naar zingeving en antwoord op levensvragen 

 

5 januari: Voedselbank 

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.  

 

12 januari: Epafras 

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse 

gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, 

laten wij niemand zitten. 
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. 

Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal 

niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En 

juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. 

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun 

verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. 

Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat 

gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar 

familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. 

Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte 

professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke 

levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je 

omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en 

een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun 

terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers 

sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we 
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steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van 

Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden 

opgesloten. 

We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat 

zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden –

of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers 

via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen 

samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van 

gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo 

maken we de zware tijd in detentie iets lichter. 

 

19 januari: I.S.B.N. 

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! 

 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

Uw gift is van harte welkom op NL11RABO03014.06.405 t.n.v. Diaconie 

Harfsen, onder vermelding van het collectedoel. De diaconie zorgt er 

dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt. 

 

Giften 

Hierbij alsnog een overzicht van de giften die in het derde kwartaal 

binnen zijn gekomen via: 

Via  G. Mombarg  ??  tvb W. Vrielink  10,- B 

W. Vrielink   10,- tvb L. van Prooyen S 10,- tvb 

L. van Prooyen Schuurman 10,- tvb R. Voortman  10,- tvb 

D. Weijenberg     5,- tvb J. Klein Teselink 10,- tvb 

D. Nijenhuis     5,- KP  D. Meijninger  12,- tvb 

A. Brummelman  10,- tvb J. van Schooten 40,- tvb 

A. Brummelman    5,- B  H.J. Wilgenhof 12,- D 

M. Wissink     5,50 D D. Weijenberg 10,- tvb 

H. van Boggelen  50,- B  G. Greutink  10,- tvb 

E. Dupuis   17,- tvb E. Dupuis  10,- tvb 

E. Dupuis     2,- tvb NN     5,- tvb 

Al deze giften samen bedragen € 258,50. De gevers en doorgevers 

hartelijk dank! 
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De Schakel 

 

Kerst- Schakelnieuws . 

Op 18 december houdt De Schakel een kerstviering met haar vaste 

gasten en introducés. Bent u 67+ en heeft u zin in een prettige middag 

in een fijne sfeer? Welkom! 

We starten op de gewone tijd in Ons Gebouw  om 14.30 uur en stoppen 

rond 16.30 uur. Natuurlijk is er iets lekkers bij de koffie/thee. 

Ds. Lidy, Arjan, Miny en Anneke proberen er weer een fijne en gezellige 

kerstviering van te maken.  

Wij hopen dat u erbij bent! 

 

AGENDA 

 

10 december Gebedskring   19.00 uur 

18 december De Schakel   14.30 uur 

20 december  Brook Duo   20.00 uur 

22 december Ontbijt Serious request  8.00 uur 

29 december Top2000 dienst in Laren 19.30 uur 

03 februari Oogstavond   20.00 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 

 

Predikant in hulpdienst:  ds. Hannie van Boggelen, 

predikanthannie@harfsen.nl, 

telefonisch bereikbaar: 

maandag/dinsdag en woensdag tussen 

9.00 en 9.30 uur op nummer 0570-510717 

of mob. 06 250 44 095 

 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:predikanthannie@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 en 

  Fam. Enderink, tel. 0573 431916 

Fin. Adm. Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588 

Ledenadm. Mevr. J. Wichers, tel. 0573 431798 

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 dinsdag 7 januari via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 
 

Nieuws van de zondagsschool 

In de afgelopen periode stonden de verhalen van Simson centraal. 

Vier zondagen luisterden de kinderen  naar een verhaal over Simson, 

op de laatste zondag keken we naar een film over Simson. 

We deden raadsels en krachtspelletjes zoals touwtrekken, ballonnen 

met twee personen overbrengen, lichaamstruc: iemand met 2 vingers 

optillen etc. 

Kortom Simson sprak de kinderen zeker tot de verbeelding. 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Gedachtenisdienst 

We maakten mooie bloemen voor de nabestaanden van diegene die 

zijn overleden en worden herdacht in de gedachtenisdienst tijdens de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

En dan is het alweer advent! 

Kerst is het feest van het licht. In het kerstverhaal horen we over herders 

die ’s nachts buiten zijn bij de schapen. Plotseling zien ze een stralend 

licht, als de engel van de Heer aan hen verschijnt. De engel vertelt dat 

Jezus is geboren. God geeft licht in een donkere wereld. 

Dat licht mogen mensen met elkaar delen. Het thema van deze advent 

is dan ook: Geef licht! 

We lezen deze weken verhalen uit het bijbelboek Micha. 

De profeet Micha leefde zo’n zevenhonderd jaar voor de geboorte 

van Jezus. Hij vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet goed ging 

in hun stad. Jeruzalem was een donkere stad geworden, maar dat 

hoefde niet zo te blijven. 

Micha vertelde ook dat in Bethlehem een bijzondere koning geboren 

zou worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou 

brengen, een kind van God! 

Ook dit jaar gaan we een kerstmusical opvoeren tijdens de kerstviering 

op kerstavond. 

 

Operatie Kerstpost 

Het verhaal gaat over een koning die zin heeft in kerstfeest. Zijn 

bediende Flipje versiert het paleis. Als de koning ontdekt dat de 

inwoners van de stad gestrest zijn door de drukte van de kerstdagen, 

bedenkt hij een plan: hij nodigt de hele stad uit in zijn paleis. Flipje moet 

dat maar even regelen. 

Niet veel later gaan Bol en Krom de postbezorgers van de stad bij alle 

inwoners een persoonlijke uitnodiging bezorgen. Maar tot hun 

verbazing hebben veel mensen geen tijd voor het feest…. 

Boer Akkermans heeft net een stuk grond gekocht, mevr Pasteurs is veel 

te druk en het pasgetrouwde echtpaar Huppeldraf heeft alleen maar 

tijd voor elkaar. 

Als de koning dat hoort, besluit hij andere mensen uit te nodigen. 

Zo wordt het toch nog een groot feest in het paleis!! 

Nieuwsgierig geworden, zit je op de basisschool, kom dan 1 december 

naar de zondagsschool en doe mee met deze superleuke musical! 

Iedereen is van harte welkom op kerstavond om 19.30 uur in Ons 

Gebouw. 
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'Verlanglijst voor God' 

 

Was God maar net als Sinterklaas, 

dan waren we gauw klaar. 

We dienden een verlanglijst in 

met wensen voor dit jaar. 

We zetten `vrede' bovenaan. 

Daarna op nummer twee:  

`een beetje liefde voor elkaar', 

want dat valt lang niet mee. 

En `niemand honger', dat wordt drie. 

`Geen tranen en gepest', 

die komen op de vierde plaats 

en daarna volgt de rest: 

`wat meer waardering' en `respect' 

en graag `wat minder druk', 

en ook `voor ieder mens een vriend', 

en verder: `veel geluk'. 

 

Was God maar net als Sinterklaas, 

dan waren we gauw klaar. 

Dan kregen we het zo cadeau, 

één nachtje slapen maar! 

Maar kijk, de goede Sint krijgt hulp, 

want iedereen springt in: 

jij maakt een pakje voor je broer 

en hij voor zijn vriendin. 

Wie zet zich ook zo in voor God? 

Het klinkt misschien wel raar, 

maar toch: wie wil er `hulpgod' zijn? 

Wie maakt er iets van waar? 

Wie wordt een vriend? Wie toont respect? 

Breng jij geluk misschien? 

Dan zijn we vast massaal verrast 

door wat we morgen zien. 

 

Greet Brokerhof 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6-_RhevJAhXEmQ4KHXGlD5cQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/sofiebeheyt/hiep-hiep-hoeraa/&psig=AFQjCNGKJ4z-qXv8zDU3GwHqV-ulfCYLig&ust=1450721506637252

