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OVERDENKING

à Dieu!
‘Ik ga naar huis en ik neem mee…’, zo ervaar ik deze dagen, waarin ik
afscheid neem van Harfsen. Drie jaar lang was ik hier predikant in
hulpdienst in een periode tussen twee predikanten in. Een mooie tijd
was het, die ik een beetje heb ervaren als een ontdekkingsreis. Want er
valt veel te ontdekken in Harfsen, zo dicht bij mijn huis in Colmschate.
Een paar van de vele indrukken geef ik hier.
Wat ik meeneem is de weidsheid van het landschap en de mooie
natuur in alle seizoenen die mij iedere keer weer met plezier op weg
deden gaan naar een mooie plattelandsgemeente met hartelijke
mensen. Ook neem ik mee de geschiedenis van Harfsen - vooral de
oorlogstijd – die ook na 75 jaar bevrijding nog zeer indrukwekkend is. En
elk jaar weer de Stille Tocht op 4 mei, waarin Harfsenaren meelopen
met de kinderen van de Beatrixschool voorop, de jonge generatie die
het gedenken van deze donkere tijd levend houdt.
Ik neem mee… de bijzondere ontmoetingen die we hadden bij verdriet
of bij vreugdevolle momenten. Gelukkig hoeven de predikant en de
ambtsdragers het werk niet alleen te doen. Ik neem mee het werk van
de vaak niet zo zichtbare vrijwilligers die ieder op hun manier een
bijdrage leveren aan het naoberschap, of die zomaar kwamen helpen
als er handen nodig waren.
Ook neem ik mee naar huis… de kinderen van de Zondagsschool en de
Beatrixschool. Hun onbevangenheid en eerlijkheid tijdens de
verschillende momenten van samenwerken waren steeds
hartverwarmend.
In het bijzonder neem ik mee de samenwerking met de mensen in de
kerkenraad, die met enthousiasme en grote inzet veel werk verzetten.
En dat altijd op een positieve manier. Het is er goed toeven!
En ik neem mee de vele diensten in klein of groot verband, waarin we
elkaar bemoedigden met liederen, verhalen en gebeden.
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Tot slot: Als symbool neem ik mee het glas-in-loodraam van de kerk.
Overdag schijnt het licht door het raam naar binnen, wie ’s avonds
langs Ons Gebouw loopt ziet het raam als een lichtpunt in het duister.
Een mooi symbool! Licht door dit zonnige raam verbindt de wereld
van Ons Gebouw en Ons Dorp met elkaar. Licht betekent leven! Met
dat eerste woord van God ‘Er zij licht’ begon iets volslagen nieuws, iets
spannends, iets vrolijks, iets hoopvols. Dit licht dat perspectief biedt en
mensen in beweging brengt wens ik alle Harfsenaren toe.
Adieu lieve mensen, maar u zult mij zeker nog wel eens in Ons Gebouw
zien.
ds. Hannie van Boggelen.
Voor alle mensen, hier in dit dorp:
vrede en goeds in elk huis!
Nu wij uiteengaan wens ik je toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
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DIENSTENROOSTER
02 februari
09 februari
16 februari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

23 februari

10.00 uur

Ds. R. Heins, Zutphen
Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen
Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
Dienst van Schrift en Tafel in de Veldhoek
Ds. D. van Doorn, Eefde

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
In de maand februari start het leesrooster met een nieuwe serie:
verhalen uit het boek Exodus. Nu weet ik natuurlijk niet wat alle
gastvoorgangers van plan zijn, maar op zondag 16 februari gaan we in
ieder geval Exodus 2 lezen, een klassieker en lievelingsverhaal van vele
kinderen en grote mensen: Mozes in het biezen mandje. Zo’n begin
spreekt tot de verbeelding: een Hebreeuws jongetje drijft op de Nijl en
groeit op als prins aan het Egyptische hof. Maar zijn verhaal zou niet
verteld worden als zijn begin niet ook een verwijzing zou zijn: zelf gered
uit het water om later zijn volk door het water heen te leiden naar het
beloofde land.
We delen in deze dienst ook brood en wijn met elkaar, en zijn
bovendien, samen met de cantorij te gast in de Veldhoek. Daar zit elke
zondagmorgen een klein groepje bewoners die meeluisteren en vieren,
en het is fijn om dat zo af en toe ook samen met hen te doen. Dus
welkom in de Veldhoek die zondag!
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
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UIT DE KERKENRAAD

Terugblik bijeenkomsten en diensten
In onze vergadering van 14 januari, waaraan ds Hannie van Boggelen
voor het laatst heeft deelgenomen, hebben we teruggeblikt op
activiteiten rondom het begin en het einde van het jaar: het door
Plaatselijk Belang georganiseerde ontbijt en de feestelijke Sing In met
Soli Deo Gloria op de zondag van Serious Request, een optreden van
het Brookduo, een sfeervolle kerstviering met de Schakel en met de
zondagsschool, waar veel ouders, broers en zusjes, opa's en oma's de
zaal vulden, een mooie dienst op kerstochtend, een geweldige Top
2000 - dienst, weer een mooie dienst op 5 januari, de herbevestiging
van Nel Oolman en ondergetekende als ouderling in de dienst van 12
januari - en als Klokkepraot bij u wordt bezorgd, ligt ook de
afscheidsdienst van ds Hannie van Boggelen achter ons. Die drie jaar
lijken wel omgevlogen! Hannie blijft betrokken bij onze gemeente als lid
van de bouwcommissie. Daar zijn we heel blij mee. Iedereen die zich
voor deze activiteiten heeft ingezet, op welk gebied dan ook: heel
hartelijk dank!

De informele Sing In met muzikale begeleiding van Soli Deo Gloria
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Afscheidstoespraak
De voorzitter van de kerkenraad, Ellen Dupuis, heeft in de
afscheidsdienst van ds van Boggelen haar als volgt toegesproken:
Lieve Hannie,
Officieel is er per 1 januari een einde gekomen aan je werk voor en in
onze gemeente. Je bent echter niet iemand die de landing al geruime
tijd daarvoor heeft ingezet. Integendeel! Je hebt de dienst op Eerste
Kerstdag verzorgd, was de avond ervoor aanwezig bij de Kerstviering
van de Zondagsschool, bij de Top 2000 - dienst op 29 december in
Laren en bij de kerkenraadsvergadering van twee weken geleden.
'Ophouden' past niet in jouw woordenboek!
Ruim drie jaar geleden solliciteerde je op onze advertentie voor een
kerkelijk werker: je ging in Ugchelen met emeritaat en je moest er niet
aan denken niks te doen te hebben. En de advertentie sprak je aan:
'Ben jij degene die ons helpt de betrokkenheid van 30-60 jarigen te
vergroten?' Voorwaar geen geringe uitdaging!
Wat ons aansprak in de kennismaking met jou: je energie, je
enthousiasme, je werklust en je hartelijkheid. Je hebt een groot hart en
bent gul: dat uit zich niet alleen in trakteren, zoals straks de lunch, maar
ook in het verstrekken van materiaal. Heb je een verhaal nodig, een
gedicht, een overdenking: we mogen alles van je gebruiken. En je
loopt over van ideeën. Iets is nog niet afgerond of jij zegt: 'De volgende
keer moeten we ...' - en dan komt er een idee voor het uitbreiden van
een tentoonstelling, voor een kerstmusical, voor de Startzondag... Soms
ben je Rupsje Nooitgenoeg.
Dingen mogen ook anders gaan dan je je had voorgenomen: weinig
mensen in de dienst van Schrift en Tafel? Nou, dan vormen we een
kring. Gaat het over 'ontmoeten' ... laten we elkaar aankijken en een
hand geven. Mede daarom heb je ook graag de kinderen in de dienst:
voor de interactie, het spontane gesprek of, zoals je deed in een
Pinksterdienst en zoals nu je kleinkinderen doen: lekker zitten tekenen of
kleuren. Samen met de leiding van de Zondagsschool heb je
inspiratieblokken gemaakt en gegeven aan de leerlingen van groep 7
van de Beatrixschool en zo heb je de band met de school versterkt.
Kerkelijk werker - nou, dat kon je niet worden, want voor die functie kent
de PKN een apart register. Je kreeg de functie 'predikant in hulpdienst'en dat vond je drie keer niks. 'Ik ben hier de dominee,' zo stelde je je
voor.
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Die 30-60 jarigen ... Als je kijkt naar de kaart van Harfsen en de nabije
omgeving, dan zie je dat er veel wegen ophouden: de verharde weg
gaat over in een zandpad; er zijn ook veel meer bochten dan je denkt;
de wegen draaien en kronkelen hier. Je kunt er gemakkelijk het spoor
bijster raken. Die kaart staat model voor onze gemeente: je moet de
tijd nemen om ons gebied, om ons te leren kennen, om de weg te
vinden naar ons hart. Warm naar elkaar, weerbarstig als het gaat om
nieuwe dingen. 'Je moet er niet zoveel spul van maken,' vinden we.
Tegelijkertijd constateren we dat in het leven van onze generatie (die
van jou en mij), onze kinderen en kleinkinderen de kerk geen rol speelt.
Hoe bereik je hen? Want de kerk mot wel bliev'n.
Je hebt dat gedaan door aansluiting te zoeken bij andere organisaties
in het dorp: Hoeflo, Plaatselijk Belang, door een fantastische
Startzondag te bedenken met het thema: 'Heel Harfsen bakt', contact
te zoeken met de dorpskerkenbeweging en hier initiatieven te
ontplooien zoals het kerkcafé, de filmavond en het gezamenlijk
uitgegeven blad 'De Uitkijk.' Het gaat niet om meer mensen in de
zondagse eredienst, wij moeten naar buiten, er zijn voor het dorp bij de
vragen rondom het leven.
Je bent een motor, zet dingen in beweging. 'Ik ben geen solist' zei je in
het kennismakingsgesprek. Dat klopt: je werkt graag samen en vanaf
maart hebben Lidy en jij dat geweldig gedaan. Ik denk dat de
Lichtjesregen in november daarvan vooral getuigt.
Hannie, dank je wel voor je overdenkingen in Klokkepraot, voor je inzet
in de bouwcommissie - en gelukkig blijf je dat doen, nu als vrijwilliger en voor je relativerende lach.
Dank je wel ook voor de vele diensten waarin je bent voorgegaan,
want dat jij dominee bent, daar hebben wij wel degelijk de vruchten
van geplukt! Twee licht ik eruit: de buitendienst op het landgoed
Haveke van 2018, waarbij je geïnspireerd door Mies Boumans Een van
de Acht een lopende band met voorwerpen aan ons oog voorbij liet
gaan, zoals indertijd in het programma van Mies Bouman. Geweldig!
En de tweede: je preek afgelopen moederdag over Maria en Martha.
Martha wordt niet terecht gewezen. Integendeel! 'Martha, Martha,"
zegt Jezus. Ze wordt geroepen, zoals eertijds Mozes bij de brandende
braamstruik ('Mozes, Mozes') en Samuël.
Hannie, Hannie - je bent geroepen en aan die roeping komt geen
einde.
Dank je wel voor alles wat je voor en met ons voor Harfsen hebt
gedaan!
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Hulp gevraagd!
Roelof Pelgrum, onze koster - beheerder wil graag enkele taken
afstoten. We zijn al een tijdje naarstig op zoek naar mensen die hem
terzijde willen staan en die alleen of met een ander of met anderen
wat van hem willen overnemen. Daarom treft u in dit blad een
advertentie aan. Het zondagse kosterschap blijft Roelof graag doen. U
hoeft dan ook geen frequente bezoeker van de diensten te zijn - het is
natuurlijk wel fijn als u de kerk een warm hart toedraagt. Dat geldt ook
voor allerlei andere klussen: het zou fijn zijn als we die over meer
mensen zouden kunnen verdelen - daarmee wordt de omvang van je
taak kleiner. Bovendien is het prettig om collega's te hebben, zodat je als je onverhoopt niet kunt - een ander kunt vragen je beurt over te
nemen.
Eindejaarscollecte en Kerkbalans
Al jaren brengt de Eindejaarcollecte een bedrag op van ongeveer
€ 1.800 op. Geweldig is dat. We hopen natuurlijk dat Kerkbalans van dit
jaar, met het motto Geef voor je kerk! het mogelijk maakt dat de kerk
een actieve rol kan blijven spelen in ons dorp. Er zijn 'rondom het leven.'
Niet voor niets is het pastoraat, of zoals ds Lidy van Prooyen Schuurman
het noemt kerkelijk naoberschap het hart van ons gemeente-zijn,
binnen en buiten de muren van Ons Gebouw. Maandag 3 februari
hebben we Oogstavond. Geen 'ínhoudelijk' programma deze keer,
hoewel: er is deze keer aandacht voor de inwendige mens. Kom
genieten van een heerlijke stamppotmaaltijd! We hopen weer tegen
de € 50.000 aan toezeggingen te krijgen. In de folder en de
bijgevoegde begroting hebt u kunnen lezen waaraan uw gift wordt
besteed. Aanvang: 18.00 uur. Kunt u niet zo vroeg, dan bent u ook om
19:30 uur welkom. Dan is er koffie, het resultaat wordt bekend gemaakt
en kerkrentmeester Klaas Haak geeft een toelichting op de begroting.
Graag tot ziens!
Ellen Dupuis
Opnieuw bevestigd
Traditiegetrouw is januari de maand van afscheid en (her)bevestiging
van kerkenraadsleden. Geen afscheid deze keer, en ook geen nieuwe
kerkenraadsleden te begroeten, maar wel heeft op zondag 12 januari
de herbevestiging plaatsgevonden van Ellen Dupuis als voorzitter en
van Nel Oolman-van Gerrevink als scriba. We zijn ontzettend blij en
dankbaar dat ze bereid zijn gevonden om nog een aantal jaren in de
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kerkenraad plaats te nemen. We zijn trouwens blij met iederéén die z’n
steentje bijdraagt aan het kerkenwerk in Harfsen! Dat kan op zoveel
verschillende manieren: een bezoekje, een helpende hand,
meedenken, lopen voor kerkbalans – zoveel mensen zoveel manieren –
maar net als in veel andere organisaties is het niet eenvoudig om
mensen te vinden die bestuurlijk werk willen doen. We wensen Ellen en
Nel wijsheid, plezier en zegen toe in hun werk!
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

Dag Hannie!
Wat was het fijn om aan het begin van mijn tijd in Harfsen een poosje te
mogen samenwerken met ds. Hannie van Boggelen.
Lieve Hannie, dankjewel voor de wijze waarop je me hebt ingewerkt en
de weg gewezen! Het was fijn om samen dingen te bedenken, te
overleggen, activiteiten te ontwikkelen. Het was een luxe lange
inwerkperiode en tegelijk zo kort. Je hebt hard gewerkt hier in Harfsen,
je bruiste van energie en de ideeën stroomden altijd. En nu komt dan
het einde van je tijd in Harfsen, hoewel je nog niet helemaal uit het zicht
verdwijnt.
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De kerk van Harfsen is je dankbaar, maar ik ook! Het zal wel even kaal
aanvoelen: je hebt je sporen echt achtergelaten. Ik ga je missen.
Ook van mij persoonlijk: veel dank en alle goeds voor jou en Harm!
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en á Dieu! (Lied 423:1)
Lidy van Prooyen Schuurman
Wijzigingen
Riek Enderink is jarenlang kerkenraadsmedewerker geweest in wijk 2. Zij
gaf informatie uit de wijk door en zorgde ervoor dat de Klokkepraot en
andere kerkelijke post bij de contactpersonen kwam. Zij wil hier nu mee
stoppen. Riek: heel hartelijk dank voor al die jaren waarin je dit
belangrijke stuk kerkenwerk hebt verricht.
Fijn is het dat Jan en Riky Klumpenhouwer deze taak van haar over
willen nemen.
Annelien en Gerrit Kolkman zijn de nieuwe contactpersonen en
financieel medewerkers in de wijk van Johan van Schooten.
Johan, hartelijk dank voor al die jaren trouwe dienst!
Ook de fam. Uenk wil liever stoppen als contactpersoon. Jullie ook
hartelijk dank voor jullie bijdrage. Fijn dat Gerrit Mombarg deze taak
(voorlopig) over wil nemen.

Ons Gebouw
Roelof Pelgrum is onmisbaar. Echter: hij wil enkele van zijn taken afstaan
en dat kunnen we goed begrijpen. Het kosterschap, de schoonmaak
en het gastheer - zijn bij enkele activiteiten, zoals koersbal, blijft hij
graag doen. We zoeken iemand die er zin in heeft enkele van Roelofs
taken over te nemen. Vandaar onderstaande advertentie!
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Beheerder Ons Gebouw
Zin in een afwisselende vrijwilligersbaan?
Alleen? Of samen met een ander / anderen?
Als gastheer / gastvrouw ben je contactpersoon voor gebruikers en
huurders van Ons Gebouw.
Je houdt de agenda bij en maakt afspraken over het gebruik van de
kerkzaal en / of overige ruimten.
Je vindt het belangrijk dat mensen zich welkom voelen en graag
terugkomen.
Je regelt de verwarming, helpt bij technische vragen, bent in overleg
met andere vrijwilligers aanwezig bij de activiteiten, zorgt voor koffie
/thee en je zorgt ervoor dat na gebruik alles wordt opgeruimd
(ongeveer 15 x per jaar).
Er geldt een vrijwilligersbijdrage van € 5, per uur.
Het is fijn als je beschikt over een BHV of bereid bent de cursus daarvoor
te volgen.
Roelof werkt je graag in en verheugt zich op de samenwerking!
Interesse? Neem dan contact op met Bertus Schoneveld.
E -mail:bertusschoneveld@gmail.com
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Telefoon: 06 46528938

ACTIVITEITEN
Filmavond: 12 Years a slave
in een jaar van 75 jaar
vrijheid
Op vrijdag 21 februari wordt,
de met 3 Oscars bekroonde
film, 12 years a slave in Ons
Gebouw in Harfsen
getoond. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. De film
begint om 20.00 uur. De
entree bedraagt € 7,50
inclusief een kop koffie of
thee bij binnenkomst. In de
pauze en na afloop kunnen
consumpties gekocht
worden aan de bar. De film
is Engels gesproken met
Nederlandse ondertiteling.
Kijkwijzeradvies 16+.
De film gaat over Solomon
Northup, een vrije zwarte
man uit New York, die
ontvoerd en verkocht wordt
als slaaf. Er ontstaat een constante strijd tussen overleven en het
behouden van zijn waardigheid. De behandeling is onmenselijk, de
plantage-eigenaar is wreed en onvoorspelbaar en de angst is tastbaar.
Hij droomt van een terugkeer naar huis.
In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven. Een positie die niet
vanzelfsprekend is, zeker niet voor veel mensen elders in de wereld. Ook
slavernij is een vorm van vrijheids-beroving en helaas komt dat nog
steeds voor. We hebben afgelopen december immers onze aandacht
nog gericht op het thema Mensenhandel via de actie van 3 FM Serious
Request. De slaven van tegenwoordig worden gedwongen ingezet in
de seksindustrie, maar ook gedwongen tot arbeid en tot criminaliteit.
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We nodigen u graag uit om naar de film 12 years a slave te komen
kijken. Het belooft een filmavond te worden met indrukwekkende
beelden en mooi acteerwerk!
Glazen potjes
Was u ook één van de 140 mensen die de Lichtjesregen in november j.l.
hebben meegemaakt? Dan weet u dat we Ons Gebouw en Ons Plein
hebben verlicht met zo’n 1000 lichtjes. De meeste lichtjes werden
aangestoken door de aanwezigen om iemand te gedenken, maar er
was ook een pad van lichtjes van de kerk naar het plein, allemaal in
kleine glazen potjes.
We willen graag komend jaar ook weer een Lichtjesregen houden.
Voor de eerste editie konden we 200 glazen potjes lenen, maar die zijn
allemaal weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Nu moeten we zelf
gaan sparen.
En mijn vraag is simpel: wilt u mee helpen sparen?
We zijn op zoek naar lege Olvarit potjes (babyvoeding), graag zonder
etiket. U begrijpt: het gaat niet om het merk, maar om het formaat. Je
hebt ze in verschillende maten, en ze zijn allemaal welkom.
Ik ben zelf allang uit de kleine kinderen, u misschien ook, maar wellicht
hebt u buren met een baby, een nichtje dat werkt bij de kinderopvang,
enz. En als dat allemaal niet lukt: de mosterd van De Winde is heerlijk,
en zit ook nog eens in mooie glazen potjes. Of kleine jampotjes, kan
ook. Als er maar een waxinelichtje in kan…
U kunt ze afgeven in Ons Gebouw, of anders kom ik ze ophalen!
Helpt u mee?
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman

De data van de IKA vakanties zijn bekend!!
IKA vakanties voor ouderen
De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt
enkele weken per jaar vakantieweken in Lunteren, Lemele en Doorn.
Deze vakantieweken zijn vooral voor mensen die niet zonder “zorg” of
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begeleiding op vakantie kunnen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt ook
voor echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en voor
personen waarbij de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. Er wordt een
afwisselend programma verzorgd om de gasten volop te laten
genieten. Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigen
streek onder elkaar te zijn, en als dan ook in het eigen dialect wordt
gepraat komt dit zeer vertrouwd over. De accommodaties zijn
toegerust om mensen met zorg te ontvangen en er zijn voldoende
vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig.
De data zijn:
Lemele, De Imminkhoeve:
za 18 t/m vr. 24 april 2020
Doorn, ‘Nieuw Hydepark’
za. 6 juni t/m za. 13 juni 2020
Lunteren, ‘Het Bosgoed’
za. 20 t/m za. 27 juni 2020
Lemele, De Imminkhoeve: Hallehuis za 5 t/m vr. 11 september 2020
Wat zijn de kosten?
De kosten voor gasten die lid zijn van de deelnemende pkn gemeente
zijn:
Voor 7 nachten € 720 en voor 6 nachten € 680 per persoon.
De kosten voor gasten die geen lid van de deelnemende pkn
gemeente zijn:
Voor 7 nachten € 900 en voor 6 nachten € 860 per persoon.
De vakantieboeking dient dan via uw eigen diaconie plaats te vinden.
Ervaring heeft geleerd dat de eerste stap zetten moeilijk is, maar als u
eenmaal mee geweest bent, wilt u volgend jaar weer mee.
Voor meer informatie, aanmeldingen of hebt u vragen, bel geheel
vrijblijvend met Marinus 06 14324735, Diana 0575 494116 of mail naar
actiekerkharfsen@gmail.com
Gebedsking
Elke tweede dinsdag in de maand komt de gebedskring bijeen.
Zo ook op dinsdag 11 februari.
U bent van harte welkom om samen te bidden en te danken. Deze
bijeenkomst wordt gehouden in de koffiekamer van Ons Gebouw en
duurt van 19.00 tot 19.30 uur.
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TERUGBLIK

TOP2000 Harfsen-Laren was druk bezocht
Op zondag 29 december zat de kerk van Laren vol met
muziekliefhebbers. Voor de Harfsenaren was het de vijfde keer dat ze
mochten genieten van een serie songs uit de TOP2000. Voor Laren was
het de vierde keer dat ze mee werkten. Maar er waren vast ook
mensen uit de regio voor wie het de eerste keer was dat ze genoten
van de TOP2000-dienst.
En het was ècht genieten. Het was weer een boeiende lijst van 12
nummers. Aan de inleidende teksten was door de TOP2000 commissie
zoals altijd veel aandacht besteed.
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Betekenissen, achtergronden en diepere gedachten kwamen naar
voren. Dat maakte de liederen nog meer bijzonder om naar te luisteren
en te kijken.
La Poko zong de volgende liederen: Under the bridge (Red Hot Chili
Peppers), The Rose (Bette Midler) en ‘California Dreamin’ (The mama’s
and the papa’s).
De band (bestaand uit Marleen Zwakenberg, Robbert Lans en Leon
Aaltink) speelde de volgende nummers: The Cave (Mumford and sons),
House of the rising sun (Animals), Lola (Kinks) en So incredible (Ilse de
Lange)
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La Poko en de band speelden/zongen samen: Fix you (Coldplay)
De volgende nummers werden met een filmpje getoond: Another brick
in the wall (Pink Floyd), Shallow (Lady Gaga en Bradley Cooper), Earth
Song (Michael Jackson) en Stairway to Heaven (Led Zeppelin in
uitvoering van Heart).
Na afloop werd het nummer ‘De Boer dat is de keerl’ van Normaal
gedraaid. En de band bracht nog een aantal live nummers ten gehore,
onder het genot van een hapje en een drankje.
Bedankt LaPoko, Marleen, Leon en Robbert voor jullie muzikale
aandeel. Bedankt Derk voor je hulp bij het opbouwen van de zaal en
alles daaromheen.
En natuurlijk een applaus voor alle bezoekers die gekomen zijn,
meegenoten hebben en een gulle gift gegeven hebben! We waren blij
verrast door jullie komst en enthousiasme! We kunnen daardoor weer
terugkijken op een geslaagde TOP2000-dienst.
We hopen in 2020 weer een TOP2000 dienst te houden. Hou de
kerkbladen, kranten, facebook en website van kerken en de dorpen
van Harfsen en Laren in de gaten voor datum en plaats van dit
gebeuren.
Kerk Harfsen en Kerk Laren organiseerden deze dienst, zoals gebruikelijk,
samen.
De voorbereiding van de dienst was in handen van Merlin Woestenenk,
Rianne Marsman, Betsie Grotentraast en Willem-Jan Woestenenk vanuit
de kerk van Laren en Carola Peetoom, Geke Wilgenhof en Annette
Zwaaij vanuit de kerk van Harfsen.
Op de website van de kerk www.harfsen.nl/kerk/ staan de
toelichtingen van de nummers en de linkjes naar de Youtube filmpjes.
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UIT DE BUURGEMEENTEN
UITNODIGING
Ontmoetingsdag Kerk en Israël
dinsdag 10 maart 2020
in de synagoge van Dieren, Spoorstraat 34
Programma:
10.00 uur Ontvangst koffie/thee
10.30 uur Welkom door de voorzitter ds. Henk Boonen
10.40 uur Rabbijn, columnist en docent Tamarah Benima
Thema: De levenskunst van de Joodse Beschaving
Dit thema is de ondertitel van het door Tamarah Benima geschreven
boek: ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’
12.30 uur Lunch in Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren
13.45 uur Mevrouw Mendel-Volgers vertelt over de Liberaal joodse
gemeente Midden-Gelderland
14.45 uur Afsluiting
De kosten voor deze dag zijn € 25,- ( inclusief lunch, koffie/thee ), ter
plaatse te voldoen.
Wij gaan er van uit dat u dit kunt declareren of zelf kunt betalen. Voor
wie dit bedrag een bezwaar is, laat het weten en schroom niet om toch
te komen.
Aanmelden vóór 1 maart 2020, bij j.zoelen56@upcmail.nl tel. 0575
844328
Vragen? Bij ds. Henk Boonen h.boonen@hccnet.nl tel. 0313-414160
of bij ds. Fini van Zoelen
Als u met de auto komt verdient het de voorkeur om gratis te parkeren
bij NS en busstation Dieren (grote parkeergarage), in de straten rondom
de sjoel is beperkt gelegenheid tot parkeren. De sjoel zelf heeft slechts
enkele parkeerplaatsen. Het NS station ligt op enkele minuten lopen
vanaf de sjoel: de Spoorstraat ligt schuin tegenover het station.
De dag staat open voor alle belangstellenden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost
ds. Fini van Zoelen, contactpersoon ds. Henk Boonen, voorzitter
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BIJ DE DIENSTEN
Collecten:
02 februari:
09 februari
16 februari
23 februari

1. Onderhoudsfonds 2. Werelddiaconaat: Oeganda
1. Wilde Ganzen
2. Harfsens pastoraat
1. Klokkepraot
2. Werelddiaconaat: Kameroen
1. Binnenl. Diaconaat 2. Alg. Harfsens kerkenwerk

Toelichting bij de collecte:
02 februari: Werelddiaconaat Oeganda: goed boeren in een lastig
klimaat
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe
landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt
kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere
(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de
slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan
en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u
boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze
droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?
09 februari: Wilde Ganzen
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een
financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en
sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van
bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten
en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op.
Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden
leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een
directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke
toekomst.
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16 februari: Werelddiaconaat Kameroen: samen werken aan een
stabiele toekomst
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen
wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we
wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen.
Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk
de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op
een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen
armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge
Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland
komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien
verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door
voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden,
in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in
duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met
elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een
theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede
voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In
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vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan
deze kerk doen met uw steun?
●
Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
●
Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost €105
●
Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost €2.000
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het
thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet.
23 februari: Binnenlands diaconaat: Nederland: hulp voor mensen
zonder papieren.
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder
verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder
moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet
werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Kerk in Actie ondersteunt
kerkelijke initiatieven zoals de
Pauluskerk in Rotterdam, Villa
Vrede in Utrecht en het
Wereldhuis in Amsterdam die
ongedocumenteerden helpen
met informatie, advies en
scholing.
Maar ze kunnen er ook terecht
voor een warme maaltijd, worden
geholpen met ingewikkelde post
en als er een medisch probleem
is. Met uw bijdrage aan de
collecte steunt u Kerk in Actie in
haar werk voor deze kwetsbare
mensen in onze Nederlandse
samenleving. Van harte
aanbevolen.

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.
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Ontvangen giften in het vierder kwartaal 2019
Via diverse personen zijn in de maanden oktober, november en
december de volgende giften binnengekomen:
Via:
G. Mombarg
10,- tvb D. Meijninger
10,- tvb
M. Gase
10,- tvb H.J. Wilgenhof
5,- tvb
D. Nijenhuis
5,- tvb W. Smale
10,- kerk
M. Wissink
10,- D
Ds.van Prooyen
10,- B
A. Brummelman
10,- tvb D. Meijninger
5,- tvb
R. Klumpenhouwer
10,- B
NN
20,- Dorcas
NN
20,- tvb W. Vrielink
5,- B
W. Vrielink
10,- B
A. Hogenhout
10,- B
D. Nijenhuis
10,- tvb M. Gase
10,-tvb
E. Dupuis
5,- D
S. Uenk
20,- D
H.J. Wilgenhof
10,- tvb A. Meijerink
10,- tvb
A. Meijerink
10,- tvb N. Oolman
10,- D
N. Oolman
10,- tvb W. Smale
20,- kerk
M. Gase
5,- tvb D. Meijninger
10.- tvb
A. Brummelman
5,- tvb
Het totaal van deze giften bedraagt € 295,-, waarvoor hartelijk dank,
gevers en doorgevers!
Ook is het collectebusje in de Veldhoek weer geleegd, hier was de
opbrengst € 40,-. Hartelijk dank!
Collectanten gezocht.
Elke maand worden er in de kerk brieven uitgedeeld van Amnesty
International. Jaarlijks voert Amnesty actie voor duizenden slachtoffers
van mensenrechtenschendingen. Ze komen op voor mensen van wie
de vrijheid en rechtvaardigheid in gevaar zijn. Soms is er resultaat
binnen enkele uren.
Maar vaak is het werk van lange adem. Rapporten schrijven, aandacht
vragen via de media, telkens weer aankloppen bij een ambassade.
Daarvoor is uithoudingsvermogen nodig. En geld: voor onderzoek,
campagnes, publiciteit, voor steun aan slachtoffers. Amnesty
International is dan ook erg dankbaar voor de giften die vrijwilligers elk
jaar weer tijdens de collecte ophalen. In Harfsen wordt sinds 2010
jaarlijks gecollecteerd met een klein aantal collectanten.
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Wij vragen u/jou of je wilt helpen met een klein/groter stukje te
collecteren, zodat voor ons samen het werk ook in Harfsen wat lichter
wordt. Wie komt de groep versterken?
Bel of mail naar Nel Oolman tel.: 0573 431794 email:
n_oolman@hotmail.com of Anneke Hogenhout, tel.: 0573 431986 email:
annekehaaksmanhogenhou@online.nl
En als we in de week van 9 t/m 14 maart weer bij u langs komen, laat
ons niet voor een dichte deur staan, zorg dat u wat in huis heeft om in
de bus te doen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks aan Amnesty
doneren. Kijk op www.Amnesty.nl
De Schakel
19 februari 2020 komt mevrouw Anna Geerdink uit Almelo, naar
Harfsen.
Wij hebben een nieuwe afspraak met haar gemaakt.
Precies een jaar geleden zou Anna naar de Schakel komen maar
werd ze ziek. Nu is ze weer beter en hebben we een nieuwe afspraak
gemaakt.
Zij vertelt over de Twentse klederdracht, ze komt naar Harfsen in haar
Twentse dracht en laat daar alles over zien. Ze is vaak en met veel
plezier overal in de regio te gast en weet geanimeerd te vertellen over
de Twentse gebruiken. Ze leest gedichten in de Twentse spraoke.
Welkom, op de vaste tijden van de Schakel 14.30 uur tot 16.30 uur in
Ons gebouw, Sporkehout 4-6. Bent u geen vaste gast van de Schakel
maar bent u wel geïnteresseerd of nieuwsgierig, dan bent u ook van
harte welkom.
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AGENDA
3 februari

18.00 uur

11 februari
21 februari
25 februari

19.45 uur
20.00 uur
20.00 uur

Ons Gebouw
Oogstavond
Ons Gebouw
Ons Gebouw
Ons Gebouw

Stampotbuffet en
Kerkenraad
Filmavond: 12 Years a slave
Taakgroep Bezoekwerk

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:
Telefoon
Koster:

Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
06 34 09 78 71
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 18 februari via rikaelkink@hotmail.com
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Kerstviering zondagsschool
Op kerstavond werd in een volle zaal de musical ‘Operatie kerstpost’
opgevoerd door de kinderen van de zondagsschool.
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Ook klonk er een mooi kerstverhaal, werd het adventsproject uitgelegd,
werd het verhaal van de geboorte van Jezus verteld, werden er
kaarsen aangestoken en zongen we samen kerstliederen.

In de pauze was er voor iedereen een chocolaatje en aan het eind
van de dienst verlieten we de kerk met kindje Jezus om deze in de
kribbe in de kerststal buiten te leggen.
Voor de kinderen van de zondagsschool was er traditiegetrouw een
tasje met een boek en een fruitzakje.
Voor alle andere kinderen en jongeren was er aan de uitgang ook een
fruitzakje
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Nieuwjaar!
De kinderen en de leiding wenst iedereen een gelukkig 2020 toe!
Wij zijn het nieuwe jaar weer goed begonnen.
Nieuwjaarsrolletjes gebakken voor alle kerkgangers!
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Lieve kinderen van de zondagsschool:
Om het nieuwe jaar even goed te beginnen:

Wij zijn trots op jullie!
Waarom?
* Omdat jullie een hechte groep zijn van groot tot klein.
* Omdat jullie allemaal zo trouw zijn.
* Omdat jullie mooi kunnen knippen en kleuren.
* Omdat jullie (bijna) nooit zeuren
* Omdat jullie goed kunnen delen
* Omdat jullie met kerst geweldig kunnen toneelspelen.
* Omdat jullie rondgaan met de collectezakken
* Omdat jullie de lekkerste Nieuwjaars rolletjes bakken.
Gelukkig nieuwjaar voor iedereen!!
Groetjes Gea, Rietje, Dorothe, Saskia, Ludwine, Marijke en Ageeth
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