Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 8, nummer 2, maart 2020.

Dit beeld kreeg ds Hannie van Boggelen als afscheidsgeschenk
van de Protestantse Gemeente
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Geachte gemeenteleden,
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het
Paasontbijt op:

Eerste paasdag Zondag 12 April
Het paasontbijt begint om 9.00 uur,
aansluitend is de dienst om 10.00 uur.
U kunt zich opgeven voor het paasontbijt tot
dinsdag 7 april bij:
Dirrie Enderink
431916
henkenderink@hetnet.nl
Nel Oolman
431794
n _ oolman@hotmail.com
De kosten zijn € 4,00 voor volwassenen
en €3,00 voor kinderen tot en met de basisschool
Natuurlijk zijn ook de ouders, broertjes en zusjes
van de zondagschoolkinderen van harte welkom.
Wij hopen weer op een goede opkomst!
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OVERDENKING
Stap voor stap
Je hebt hardlopers en
wandelaars, en ik behoor zelf tot
de laatsten.
Niets ten nadele van de
hardlopers natuurlijk – ik heb het
ook een poosje gedaan, heerlijk,
maar ik heb het niet lang vol
kunnen houden. Wandelen gaat
me beter af, en niet onbelangrijk –
ik spreek voor mezelf: ik kom er
verder mee, ik leg er uiteindelijk
meer meters mee af.
Soms bekruipt me een gevoel van urgentie: het moet hélemaal anders,
alles. Het moet anders met de wereld, met de kerk, met mijn leven. Om
niet veel later daar moedeloos van te worden. Het idee van de lange
weg die te gaan is, zou je kunnen verlammen, maar niet alles kan in
volle vaart, soms kan het niet anders dan stap voor stap.
De weg die Jezus in zijn leven gaat kan je verwonderen. Stap voor stap
lijkt hij af te gaan op zijn veroordeling, zonder conflicten te vermijden,
zonder af te slaan om een comfortabeler weg te nemen.
Verwondering en verbazing, waarom zou je dat doen?
Dat kan alleen maar als je zo gelooft in de waarde en de heiligheid van
wat je doet, dat je het verzet, de ergernis die dat oproept niet uit de
weg wilt gaan.
We beginnen deze maand aan de Veertigdagentijd. Stap voor stap
naar Pasen toe. Zowel Kerst als Pasen gaan over het licht dat God
aansteekt in het donker, nieuw leven dat Hij schept. Maar bij Pasen is
het leven erover heen gegaan met al zijn donkere en verdrietige
kanten. Het dal van diepe duisternis (Psalm 23) gaat eraan vooraf.
Het is leven dat gewonnen is op de dood, de vreugde die nog de
sporen van verdriet draagt.
In het spoor van Jezus begrijp ik dat veranderen kan, maar met
inbegrip van wie ik ben, en stap voor stap. En begrijp ik ook, dat het
kán: ergens onderweg mijn angst achterlaten, en durven kiezen wat
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gedaan moet worden. Jezus heeft het voorgedaan, in het vertrouwen
dat God hem niet alleen zou laten, wat de consequenties ook zouden
zijn.
Misschien dat deze veertig dagen ons kunnen helpen. Stap voor stap
door het donker naar het licht.
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
DIENSTENROOSTER
01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. van Ek, Brummen
Ds. H.E. van Boggelen, Deventer
Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
Mevr. G. Braam, Borculo
Ds. L.M. van Prooyen Schuurman

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking
aan de dienst.
Elke zondag is er na de dienst koffie!
Ook niet-kerkgangers zijn van
harte uitgenodigd om rond elf uur
een kopje koffie mee te drinken in
de kerkzaal.
BIJ DE DIENSTEN
Biddag
U bent natuurlijk elke zondag welkom, maar een paar diensten
verdienen wat extra aandacht. Op 15 maart is onze jaarlijkse biddag én
komt Judith de Boer ons vertellen van haar reis naar Indonesië. Ik word
er altijd warm van als jonge mensen zich inzetten voor de toekomst van
anderen, we verheugen ons op haar verhaal.
Vesper in de veertigdagentijd
Van harte uitgenodigd voor een avondgebed in de Veertigdagentijd.
Het is al heel bijzonder om op een gewone doordeweekse avond
samen te komen en de rust en de stilte te zoeken. Ik weet niet of er ooit
eerder vespers zijn gehouden in Harfsen, maar het leek ons goed om
ook eens op een andere manier samen te komen. We bereiden deze
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korte meditatieve viering voor met een paar mensen, maar de
hoofdingrediënten van een vesper zijn altijd: stilte, muziek, lezing en
gebed. We hopen op een weldadig en rustgevend avondgebed.
Dinsdagavond 17 maart, 19.30 uur in Ons Gebouw (duurt vermoedelijk
rond een half uur).
Dienst 29 maart 2020: Naaimachines
U kent vast wel de uitdrukking: “Geef een hongerige vis en heeft een
dag te eten. Maar geef je hem een hengel dan heeft hij elke dag te
eten.
Er is een organisatie die al heel lang met dit principe werkt: “Gered
gereedschap”. Overtollig gereedschap kun je bij hen inleveren en zij
zorgen ervoor dat het, zo nodig gerepareerd, bij scholen en projecten
die het heel goed kunnen gebruiken terechtkomt.
Zo ook het “naaimachineproject”
van de heer Jan Pohlmann uit
Ugchelen. In de dienst vertellen
we u er heel graag meer over.
En nu we het toch over
naaimachines hebben: we
collecteren in deze dienst voor
het Gamrupaproject, voorheen
Louka, u vast wel bekend. Zij
sponseren een project in Gambia.
Kinderen kunnen hier alleen naar
school als zij een uniform hebben
en dat is voor veel ouders
onbetaalbaar. Door het opzetten
van een naaiatelier hebben
mensen werk: het maken van
betaalbare uniformen.
En zo kunnen alle kinderen naar school. Hoe eenvoudig kan het zijn!
En mocht u in het bezit zijn van een naaimachine die, of van
gereedschap dat, niet meer gebruikt wordt: breng het mee. Alles mag:
oud/modern/hand/elektrisch. Wij zorgen ervoor dat hij een goede
bestemming krijgt.
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We willen de dienst van 29 maart, in samenwerking met ds. Lidy van
Prooyen Schuurman, een bijzonder tintje geven, om zo aandacht te
vragen voor deze bijzondere, mooie en concrete doelen. Bent u er ook
bij?

Manieren van Vieren
Samen met de Taakgroep Vieren en de organisten hebben we de
bestaande orde van dienst nog eens doorgenomen. Deze wordt al
heel lang gebruikt, en geregeld worden er door gast- en eigen
voorgangers andere accenten gelegd. Tijd om er nog eens naar te
kijken en het werd door iedereen als heel plezierig ervaren om in
gesprek met elkaar te zoeken naar waar we blij mee zijn, wat we
missen, en wat we graag nét even anders zouden zien.
U zult merken: we gaan het echt niet helemaal anders doen, maar hier
en daar zijn er accentverschillen. We beginnen ermee met de
Veertigdagentijd (vanaf 1 maart).
Eén van de uitkomsten was: graag een moment van stilte aan het
begin van de dienst dat de overgang markeert van de gezelligheid,
het bijpraten naar ruimte maken voor de ontmoeting met God.
Iets anders wat we gaan doen is het aansteken van een tafelkaars met
het licht van de Paaskaars. Het aansteken van licht is een krachtig
gebaar, we hebben het al wel eerder gedaan, maar vanaf nu elke
dienst.
Een andere wens was: een ander gezongen ‘Amen’. Niet meer een
heel couplet, maar een enkel gezongen amen.
We gaan het de komende tijd zo doen, om te ervaren of het ons past.
En niets ligt voor de eeuwigheid vast: natuurlijk blijft er alle vrijheid om
het eens anders te doen. We hopen u mee te kunnen nemen, en laat
ons gerust weten wat u ervan vindt!
Namens de Taakgroep Vieren,
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
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UIT DE KERKENRAAD
Kerkbalans 2020
Op de Oogstavond maandag 3 februari jongstleden konden we het
bedrag aan toezeggingen voor dit jaar bekend maken: € 44.550. Daar
zijn we heel blij mee. Vorig jaar was het iets meer, maar: nog niet alles is
binnen! Dank aan alle gevers! In zijn toelichting op de begroting liet
Klaas Haak zien dat onze financiële situatie gezond is. De avond was
extra feestelijk door de met elkaar genuttigde stamppotmaaltijd. Alle
leden van de financiële commissie en alle stamppotbereiders: hartelijk
dank!
We hebben die avond ook laten weten dat we versterking en/of
opvolging zoeken voor de functies van koster/beheerder (zie ook de
oproep in Klokkepraot van januari), de ledenadministratie en de
financiële administratie. Gerri Smale zal over enige tijd het werk van
Jenny Wichers overnemen (ledenadministratie). Fijn Gerri! Wie meldt
zich voor de andere taken?
Afscheid dominee Hannie van Boggelen
Zondag 26 januari hebben dominee Hannie van Boggelen en onze
gemeente in een mooie dienst afscheid genomen van elkaar. De kerk
was vol en bleef dat ook heel lang: voor ontmoeting en gesprek en om
te genieten van de door Hannie aangeboden lunch. We kunnen
terugkijken op een feestelijk samenzijn, dat ook door Hannie en haar
gezin zo is ervaren.
Verderop in deze Klokkepraot een aantal foto’s van deze mooie
afscheidsdienst.
As de Kasklokke zwiegt...
Bovenstaande is de titel van een van de optredens van het Brookduo ...
maar nu zwiegt onze eigen klokke. Aan de uit 1961 daterende
klokkenstoel dienen dringend herstel- en onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd te worden. De klok heeft voorlopig voor het laatst
geklonken bij de uitvaart van Berend Dijkerman, vrijdag 14 februari
jongstleden.
Legaat
Onze gemeente heeft legaat gekregen van € 10.000. Wat een
prachtige gift! We hebben de nabestaanden laten weten dat we
hiervoor zeer erkentelijk zijn.
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Gebedskring
Jarenlang is een groep gemeenteleden één avond in de maand
bijeen gekomen om met elkaar te bidden voor de wereld, ons land, ons
dorp en onze kerk. De laatste tijd werd de kring wel erg klein en daarom
is besloten dat de Gebedskring in deze vorm stopt. Intenties voor een
gebed of voorbede kunt u overigens altijd noteren in het boek bij de
kaarsenstandaard in de hal.
Orde van dienst
Onze predikant heeft zich samen met de taakgroep vieren en de
organisten gebogen over een nieuwe Orde van dienst. We beginnen
hiermee op de eerste zondag in de Veertigdagentijd (1 maart).
Voorganger is dan ds J. Ek uit Brummen. Dominee Lidy van Prooyen
Schuurman geeft aan het begin van de dienst een toelichting op de
nieuwe 'vaste onderdelen van de dienst.'
Beleidsplan 2020 - 2025
In onze vergadering van februari hebben we het nieuwe beleidsplan
vastgesteld. We bespreken dit graag met u tegelijk met de plannen
voor de verbouw/nieuwbouw van Ons Gebouw.
Zodra we het stadium bereikt hebben dat we u hierover iets kunnen
vertellen, plannen we een datum voor een gemeenteberaad.
Ontmoetingsavond / Contactavond
De taakgroep bezoekwerk heet voortaan 'taakgroep pastoraat.' Lidy
van Prooyen Schuurman en enkele leden van de taakgroep hebben
nagedacht over een andere structuur en vorm van de organisatie.
De eerste bijeenkomst in deze nieuwe opzet is voor de
contactpersonen van wijk 3 ten huize van de familie Veeneman.
De Tafel van Thomas
Deze kring is nu twee maal bijeen geweest.
Het is fijn dat mensen elkaar weten te vinden en in gesprek gaan over
wat hen bezighoudt.
75 jaar Bevrijding
Er wordt hard gewerkt aan een expositie over Harfsen in de Tweede
Wereldoorlog. Evenals twee jaar geleden zullen leerlingen van de
Beatrixschool hieraan meewerken. De expositie is te bezichtigen na de
Stille Tocht op 4 mei. De officiële opening ervan is op 5 mei. Ook de
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bijzondere dienst op 3 mei staat in het teken van herdenken en vieren.
De tentoonstelling is vanaf 5 mei tot 1 september elke dinsdagmiddag
te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.
SamenLoop voor Hoop Gemeente Lochem
Dit evenement is speciaal voor iedereen die met kanker te maken
heeft gekregen. Deze 24-uurs wandelestafette wordt voor het eerst in
onze gemeente (Lochem) georganiseerd op 11 en 12 juli op het terrein
van Adventure Eefde (kartbaan). Je kunt individueel meedoen, maar
ook als team (zie ook de brief van de voorzitter, Peter Noordanus, elders
in Klokkepraot).
Veertigdagentijd en Pasen
In de dienst van 15 maart vertelt Judith de Boer over haar
werkzaamheden en ervaringen in Indonesië. Dinsdag 17 maart houden
we een vesperdienst, aanvang 19:30 uur. In dit nummer van
Klokkepraot treft u ook de uitnodiging aan voor het Paasontbijt. Hebt u
bij het ontbijt op de ochtend van Serious Request gedacht: Hè, wat is
dit leuk! Dat mogen ze nog - es doen ... Hier is uw kans!
Ellen Dupuis
Wij gedenken
Op 8 februari j.l. overleed ons gemeentelid Berend Jan Dijkerman, in de
leeftijd van 95 jaar.
We hebben zijn leven herdacht temidden van een grote kring van
familie, vrienden en bekenden.
Berend werd geboren op 2 december 1924 op de boerderij ’t Eiergoor
aan de Broekstraat. Een onbezorgde jeugd was het niet, want het gezin
werd al vroeg getroffen door de dood van vader Dijkerman. Moeder
bleef achter met drie jonge kinderen. Enkele jaren later hertrouwde ze
en het gezin werd verblijd met zusje Gerrie.
Ook de oorlog greep diep in. De jonge Berend moest onderduiken. Het
waren spannende tijden en Berend leerde er, naar eigen zeggen, zich
aan te passen en onzichtbaar te zijn.
Na de oorlog trouwde hij met Jet, die hij al van de lagere school kende,
en samen kregen ze vijf kinderen. Een gelukkig huwelijk van 67 jaar.
Hij werkte hard op zijn boerenbedrijf, en daarnaast ontwikkelde hij zich
tot een man van de gemeenschap. Zowel van de kerkelijke
gemeenschap als het dorp. Ook muziek speelde een grote rol in zijn
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leven, hij was lid van SDG, van ‘Looft den Heer’, en hij zong tot op hoge
leeftijd mee met de cantorij.
Toen het wonen aan het
Sporkehout niet meer ging, heeft
hij nog een paar mooie jaren
gehad in Gudula, Lochem.
Bij zijn afscheid in de kerk hebben
we het lied van geloof, hoop en
liefde gelezen. In dankbaarheid
hebben we zijn liefde herdacht
voor zijn vrouw en gezin - hij was
een lieve vader en opa, en
andersom was er liefde en
waardering voor hem.
Wij wensen zijn naasten en allen
die hem missen de nabijheid en
liefde van God toe.
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
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Wijziging financieel medewerkers
Henny Jansen is gestopt als contactpersoon en financieel medewerker
in haar wijk.
Henny, hartelijk dank voor al die keren dat je met de kerkelijke post op
pad bent geweest.
Betty Loman is bereid gevonden contactpersoon te worden in deze
wijk terwijl Nel Oolman tijdelijk de financiële post zal bezorgen.
Riek Voortman stopt als financieel medewerker in de wijk aan de
Schepersweg. Fijn dat Ria de Groot dit van haar over wil nemen!
Riek, bedankt en fijn dat je wel contactpersoon wilt blijven.
Even een aanvulling op de wijziging welke vermeld werd in de vorige
Klokkepraot: Johan van Schooten stopt als financieel medewerker,
Gerrit en Annelien Kolkman nemen dit van hem over. Dik Wichers van
de Koelerweg blijft in deze wijk contactpersoon.
ACTIVITEITEN
Kledingactie Oost Europa
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 april kunt u uw gebruikte, maar nog goede
kleding weer inleveren bij Ons Gebouw. De kleding wordt dan door
mevr. te Wierik e.a. naar Oost Europa gebracht. In de Klokkepraot van
april leest u hier meer over. Maar u kunt nu natuurlijk al vast kleding
apart leggen voor de inzameling in april.
Wie doen er examen dit jaar?
Op 7 mei a.s. starten de centraal schriftelijke schoolexamens van het
VMBO, HAVO en VWO. Ook zijn er jongeren die het Praktijkonderwijs dit
jaar afronden.
Gewoonlijk krijgen alle jongeren in
Harfsen die de middelbare school
afronden, van de Kerk van
Harfsen een roos om hen succes
te wensen in deze pittige weken/
maanden. Het wordt elk jaar
ingewikkelder om een kloppende
lijst van examenkandidaten te
maken. We maken nog gebruik
van oude leerlingenlijsten van de
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Beatrixschool.
Maar niet alle jongeren die in Harfsen wonen, hebben op de
Beatrixschool gezeten. En we willen niemand vergeten!
Daarom een oproep aan u allen; als u het ook leuk vindt dat
betreffende jongeren een roos krijgen, geef dan aan mij door wie er
examen doen. Fijn dat u mee wilt denken! Namens de kerk van Harfsen,
Annette Zwaaij aczwaaij@hotmail.com
Vele handen maken licht werk
U weet vast wel, dat de diaconie, samen met de werkgroep Praktisch
Diaconaat, in de weken voor Pasen en Kerst veel mensen blij maakt
met een attentie.
Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de
bezorging. Vindt u het leuk om in genoemde periode één of misschien
een paar attenties weg te brengen? Laat het even weten bij één van
de diakenen (tel. 06 200 881 57), Annet Wichers of Annelien Kolkman
Alvast hartelijk dank!
Weggegooid geld
Tenminste, als u de dop terugdraait op het lege pak melk. Of uw
statiegeld flessen inlevert MET dop. Of de pindakaaspot MET dop in de
glasbak gooit. Zonde!!!
Draai de doppen er even af en doe ze in een mooie vaas op het
aanrecht. Laat de pindakaas/pasta doppen even meedraaien in de
afwasmachine zodat deze schoon zijn en is uw vaas vol dan brengt u
de doppen (zonder zakje) even naar “Ons Gebouw”.
De kerk heeft helemaal niets aan
die doppen, maar KNGF
geleidehonden wel. De doppen
worden namelijk verkocht en het
geld komt 100% ten goede aan
de opleiding van nieuwe
hulphonden. En deze honden
geven mensen met een
beperking meer zelfstandigheid .
En zelfstandig zijn wil toch
iedereen? Denk daarbij aan een
blindegeleidehond. Of een
assistenthond die mensen in een
rolstoel kan helpen met het
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openen van deuren, dingen van
de grond rapen enz enz. En zo zijn er zoveel soorten hulphonden.
En daarom staat de bak in Ons Gebouw. Om met elkaar te sparen om
die dure opleidingen te kunnen betalen. Alleen lever graag alleen
SCHONE doppen in (ivm ongedierte). En neem uw plastic zakje weer
mee naar huis.
TERUGBLIK
Hartverwarmend!
Wat een bijzonder afscheid was het op zondag 26 januari jl.
Na een mooie tijd in Harfsen was het fijn om in een volle kerk vierend
afscheid te nemen van de Protestantse Gemeente Harfsen in een
dienst, samen met Lidy, met mooie muziek en zegenrijke woorden voor
een ieder om verder te gaan op zijn of haar levensweg.
Na de dienst veranderde de kerkzaal in een sfeervolle plek vol
ontmoetingen, met persoonlijke toespraken, fijne herinneringen, een
prachtig lied en mooie cadeaus. De Paaskaars met het kerkraam erop
geschilderd staat in mijn studeerkamer en het beeld heeft een mooie
plek in de tuin gekregen. En… lieve kinderen (en leiding) van de
Zondagsschool dank jullie wel voor de feestelijke vlaggenlijn met jullie
foto’s erop en de mooie voorjaarsbloemen.
Dank je wel allemaal voor de lieve woorden: persoonlijk, op kaarten en
in appjes. En dank aan allen die er zo’n bijzondere dag van hebben
gemaakt!
Het was overweldigend en
hartverwarmend!
Het ga jullie goed! Ga met
God, vaya con Dios! Met een
warme groet, mede namens
Harm, onze kinderen en
kleinkinderen: we hebben er
allemaal van genoten,
Hannie van Boggelen.
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Foto’s van het afscheid van ds. Hannie van Boggelen

Nog even een onderonsje

Een volle en vrolijk versierde kerkzaal
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De cantorij o.l.v. Jan Los was natuurlijk van de partij

Na afloop gezellig napraten onder het genot van een hapje en
drankje.
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Een afscheidstoespraak van de kerkenraadsvoorzitter
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Verrassing: de paaskaars met de afbeelding van het kerkraam,
toevallig ook het onderwerp van haar afscheidsoverdenking.
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Terugblik Judith in Indonesië
Tijdens de kerkdienst van 13 oktober j.l. is er gecollecteerd voor de
Stichting Anak Bangsa in Indonesië. Het bedrag is door de diaconie
verdubbeld tot het mooie bedrag van €300,-.
Judith de Boer heeft dit geld naar deze stichting gebracht. Ze waren er
heel verrast en blij mee. Judith heeft 3 maanden stage gelopen op het
eiland Lombok en is inmiddels weer in Nederland.
In de dienst van 15 maart zal ze kort toelichten waar het geld voor is
gebruikt en vertellen over haar reis. Ze zal wat foto’s en een filmpje van
het prachtige land laten zien.
Het geld is o.a. gebruikt voor posters over gezonde voeding, voor fruit
bij de les, voor een koelkast in de kantine en voor de inrichting voor het
nieuwe schoolgebouw.

Anak Bangsa zorgt voor goed onderwijs omdat dit de basis is voor een
goede toekomst. Ook helpt de stichting bij externe projecten bij de
kinderen thuis. Zo helpen ze bijvoorbeeld met het repareren van een
dak of het vergoeden van medische kosten. Daarnaast bieden ze
naschoolse opvang om te voorkomen dat kinderen op straat belanden
en vroegtijdig school verlaten. De stichting wil zo de cirkel van armoede
doorbreken. Judith heeft hier ook bij geholpen en heeft vanuit haar
studie gezondheidswetenschappen een onderzoek gedaan naar
gezonde voeding. Ze heeft een geweldige reis gehad en veel geleerd
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over de bevolking en de cultuur. Namens de Anka Bangsa Foundation:
bedankt voord de gift! En tot zondag 15 maart in de kerkdienst.

UIT DE BUURGEMEENTEN
Beste lezer,
Mijn naam is Peter Noordanus uit Exel en ik ben voorzitter van de
SamenLoop voor Hoop gemeente Lochem 2020. In november 2018
kreeg mijn vrouw Monique borstkanker. Onze wereld veranderde
plotsklaps in een rollercoaster met een onbekend eind. De
kwaadaardige tumoren bleken gelukkig behandelbaar en op dit
moment is ze kankervrij. De behandeling en medicatie waren gestoeld
op de laatste inzichten en beschikbare medicatie die zijn verkregen uit
recent onderzoek dat werd gefinancierd door KWF kankerbestrijding.
Onze wereld ziet er nu een stuk beter uit dan een jaar geleden, maar in
te veel gevallen is de ziekte kanker nog onvoldoende te temmen.
40 % van alle kankerpatiënten overlijdt binnen 10 jaar. En dat getal
moet naar nul.
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Om die reden hebben Monique en ik, net als een grote groep
vrijwilligers uit alle hoeken van de gemeente Lochem, besloten ons dit
jaar in te zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen
kanker. Eén op de drie mensen krijgt kanker en daarom kent iedereen
wel iemand die door de ziekte is getroffen. Onze gemeente Lochem is
daarop geen uitzondering. Samen met de andere vrijwilligers, allen met
hun eigen verhaal rondom kanker, organiseren we een evenement om
veel geld op te halen. Minder kanker, meer genezen en een betere
kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte. Dat is wat we willen
bereiken.
SamenLoop voor Hoop
Het evenement heet de SamenLoop voor Hoop Gemeente Lochem,
en wordt gehouden in het weekend van 11 en 12 juli op het terrein van
Adventure Eefde (kartbaan). Het is de 1e keer dat dit in onze
gemeente plaatsvindt. Een primeur dus! De SamenLoop voor Hoop is
een evenement speciaal voor iedereen die met kanker te maken heeft
gekregen. Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan we samen
met lotgenoten stil bij de ziekte én vieren we het leven. Tijdens de loop
zijn er optredens, verschillende ceremonies en allerlei acties van
deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor
kankeronderzoek. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers
georganiseerd en een deel van de opbrengst wordt besteed aan
lokale doelen.
Meedoen
Dit evenement kan niet zonder deelnemers, de wandelaars. Wij zoeken
teams of individuele deelnemers om aan de 24 uurs wandelestafette
deel te nemen. Inschrijfkosten zijn € 15 p.p. en daarvoor krijg je ook het
speciale deelnemers T-shirt. Wij vragen jou om dit initiatief in je
organisatie of vereniging onder de aandacht te brengen. Hoe mooi
zou het zijn als jouw bedrijf of vereniging meeloopt met onze
SamenLoop. Je kunt ook nog op een andere manier helpen:
Sponsoring van deelnemende teams of acties. Ook op deze manier
draag je bij aan het uiteindelijke resultaat.
Meer informatie
Op onze website (samenloopvoorhoop.nl/lochem) vind je meer
informatie en achtergronden. Ook kun je je hier eenvoudig inschrijven.
Hier kan ook rechtstreeks gedoneerd worden voor één van onze acties
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of teams. Heb je nog vragen of wil je meer informatie, neem dan
contact met ons op. Dit kan via lochem@samenloopvoorhoop.nl. We
komen graag langs voor meer informatie.
Doe je met ons mee en kunnen wij op jouw steun rekenen?
Peter Noordanus
Voorzitter SamenLoop voor Hoop gemeente Lochem
PS: Voel je vrij om dit bericht door te sturen naar iedereen die mogelijk
geïnteresseerd is. Delen wordt gewaardeerd!

BIJ DE DIENSTEN
Collecten:
01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

1. Bloemenfonds
1. K.N.R.M.
1. Onderhoudsfonds
1. K.I.A.
1. Alg. H. kerkenwerk

2. Zorgboerderij ’t Heuvel
2. Pastoraat
2. K.I.A. Noodhulp Soedan
2. Klokkepraot
2. Gamrupa

Toelichting bij de collecte:
1 maart: Zorgboerderij ’t Heuvel
Deze Harfsense zorgboerderij biedt de ouderen een gastvrije
dagbesteding waarbij gezelligheid, genieten van de natuur en van de
dieren hoog in het vaandel staan.
8 maart: Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij
De KNRM is al sinds 1824 een onafhankelijke professionele
reddingorganisatie. Jaarlijks redden 1.300 professioneel opgeleide
vrijwilligers meer dan 3.000 mensen op zee en het ruime binnenwater.
Dankzij de meer dan 90.000 donateurs kan de KNRM kosteloos hulp
bieden. De KNRM is een goed doel, zonder overheidssubsidie.
De vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om onder alle
weersomstandigheden uit te rukken, vanuit 45 reddingstation met 75
reddingboten.
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15 maart: Kerk in Actie: Noodhulp Zuid Soedan
Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar
alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat
veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011
splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar
anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000
mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in
eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in
vluchtelingenkampen.
Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet
een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op?
Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel
nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met
honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken,
waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze
klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp
in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte,
armoede en gewelddadige conflicten.
Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk
in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat
hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere ZuidSoedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het
waard! Dank u wel!
22 maart: Kerk in Actie: Vakantie met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten
ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van
een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit
grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht
klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in
Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk
mensen genieten van een zorgeloze vakantie.
29 maart: Gamrupa
We collecteren in deze dienst voor het Gamrupaproject, voorheen
Louka, u vast wel bekend. Zij sponseren een project in Gambia.
Kinderen kunnen hier alleen naar school als zij een uniform hebben en
dat is voor veel ouders onbetaalbaar. Door het opzetten van een
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naaiatelier hebben mensen werk: het maken van betaalbare
uniformen. En zo kunnen alle kinderen naar school. Hoe eenvoudig kan
het zijn
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.
DE SCHAKEL
De Schakel.
Woensdag 19 februari,
gezelligheid en plezier
waren de trefwoorden
op deze middag.
Mevrouw Anna
Geerdink uit Almelo was
er nu echt. Volgens
Anna kwam haar
buurvrouw mee voor
het show- en
opruimwerk, en twee
weten altijd meer dan
één. Twee keer moest
ze afzeggen omdat ze
de eerste keer hartklachten had en de 2e
keer met de fiets
gevallen was. Ze had al
blauwe ogen, zo zei ze ,
maar nu was het erom
heen ook blauw.
Maar afgelopen woensdag kwam ze in vol Twents ornaat naar Harfsen,
alleen de klompen had ze uit gedaan in de auto, dat was niet zo
handig vond ze. We hebben ervan genoten.
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Van Twente gaan we op woensdag de 18 maart naar de Achterhoek.
De heer Johan Eppink komt ons dan vermaken met Achterhoekse
verhalen met een lach en een traan.
U bent welkom in Ons Gebouw aan het Sporkehout vanaf 14.30 t/m
16.30 uur. Breng gerust uw buurvrouw, vriendin. partner of familie mee.
Hoe meer zielen………Koffie en thee hoort erbij, aan het eind komen
we langs met de collectebuul.
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AGENDA
De Schakel
10 maart
17 maart
18 maart
3 en 4 april

19.45 uur
19.30 uur
14.30 uur

Kerkenraad
Vesper
De Schakel,
Kledingactie oost Europa

ADRESSEN
Predikant:
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Hobbemakade 47,
7204 BL Zutphen
predikantlidy@harfsen.nl
0575-510553
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag (dienstverband 50 %)
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 17 maart via rikaelkink@hotmail.com
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Zondagsschool op weg naar Pasen...
Tijdens de zondagen van de 40 dagentijd luisteren de kinderen naar de
volgende verhalen:
De verloren zoon
Bartimeus
Zacheus
De werkers in de wijngaard
Palmpasen
Uitleg stille week
Pasen
We gaan nieuwe paaskaarsen versieren, zodat komend jaar elk kind
zijn of haar eigen kaars aan kan steken tijdens het zondagsschooluur.
Ook gaan we aan de slag met een creatief project: een Bijbelse tuin
waarin verschillende aspecten van de verhalen uit de 40 dagen tijd
aan bod komen. Zoals de vijgenboom van Zacheus, een wijngaard, de
weg met mantels uitgespreid voor Jezus, de palmtakken, de tuin van
Getsemane, het graf met de steen....
We gaan aan de slag met papier machee, verf, natuurlijke materialen
noem maar op.
We hopen op deze beeldende manier dat de verhalen gaan leven
voor de kinderen.
Als de tuin klaar is met Pasen dan kan iedereen deze bewonderen voor
in de kerk tijdens de dienst op eerste paasdag.
Kortom, genoeg te beleven dus!!
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