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OVERDENKING 

 

Dromen 

 

‘Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn’ (Psalm 126) 

 

Een lege plek 

In verschillende huizen is dit jaar een lege plek ontstaan. Het is de stoel 

waarop degene gewend was te zitten, die we nu missen. De vaste plek 

aan de eettafel. De geliefde plaats in de zitkamer. Ieder van ons zal 

daar zo zijn of haar eigen beeld bij hebben. Een lege plek in je huis, in je 

leven, de stilte, het gemis. 

Het overlijden van een 

dierbare slaat een gat in ons 

leven. Dat is voor iedereen 

anders en afhankelijk van 

persoonlijke omstandigheden. 

Maar hoe dan ook, hoe pak 

je de draad weer op? Het is 

belangrijk om bij dergelijke 

ingrijpende ervaringen stil te 

staan. De dood van 

dierbaren stelt vragen aan 

het leven die tijd en 

aandacht vragen.  

 

 

 

Ballingschap 

Om het vol te houden in het gebroken bestaan schiep Israël zijn 

dromen en visioenen.   

Psalm 126 is zo’n droomlied. Het verhaalt over het grote verlangen om 

thuis te komen.   

Thuis zijn op aarde, thuis zijn tussen de mensen, thuis bij jezelf. Het gaat 

over een verlangen naar toekomst. Ook wij leven in ballingschap als 

ons bestaan geen uitzicht biedt, als het leven vreugdeloos is, geen 

zonneschijn biedt, het net is of je leven zich achter een beslagen ruit 

voltrekt. Als het leven wel doorgaat, maar het kloppende hart eruit 

verdwenen is. Als je gevangen zit in een situatie die niet is zoals je je 

voorgesteld had. 
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Verlangen   

In zijn boek ‘De weg van het verlangen’ schrijft Herman Andriessen, dat 

ons verlangen de emotie is die het langst in ons in tact blijft.  

Allerlei gevoelens nemen in de loop van de tijd af, maar ons verlangen 

blijft als een krachtige bron in ons, waarop we heel lang aanspreekbaar 

zijn. Het is misschien wel de kostbaarste van onze gevoelens. Dat 

verlangen is ook de grondtoon in psalm 126, een pelgrimslied dat 

maakt dat je het uithoudt en volhoudt.  

 

Dromen 

Wat biedt uitzicht in een 

vastgelopen bestaan? Dat is dat 

je je te midden van dat bestaan 

laat aanspreken op je verlangen 

naar de tijd dat de situatie 

doorbroken zal zijn, zodat je tot je 

bestemming komt, er weer licht 

en vreugde komt. 
 

Dat je ondanks alles blijft geloven dat dat eens zal uitkomen. Dat je 

erop vertrouwt dat God je niet aan je lot overlaat, maar zich over je 

ontfermt. Dan moet je durven dromen van een toekomst die voor je 

ligt. Daarnaar verlangen, dat is geloven. 

 

Gedenken 

Op de drempel van Advent gedenken we onze dierbare overledenen. 

We noemen hun namen en steken een kaars aan, aan de Paaskaars, 

symbool van het Licht voor de wereld. Wij doen dat in het geloof dat 

hun namen bij God bewaard zijn en in het vertrouwen dat God ons hier 

‘thuisbrengt’ ondanks het gemis. 

Ds. Hannie van Boggelen 

 

DIENSTENROOSTER 

03 november 10.00 uur Bijzondere dienst, ds. L.M. van Prooyen 

    Schuurman 

10 november 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

15 november 19.00 uur Lichtjesregen, Ds. L.M. van Prooyen 

    Schuurman en ds. H.E. van Boggelen 

17 november 10.00 uur Ds. D. Bargerbos, Gorssel/Epse 

24 november 10.00 uur Gedachteniszondag, Ds. H. van Boggelen 

    en ds. L.M. van Prooyen Schuurman 
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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 

De dienst op zondag 3 november 

zal in het teken van Dankdag 

staan.  

Sinds mensenheugenis is het 

gebruik om oogstperiodes af te 

sluiten met feesten die vergezeld 

gaan van dankoffers, waarbij 

een deel van de oogst aan God 

wordt gewijd en een deel van de 

oogst wordt gedeeld met 

mensen die te weinig middelen 

van bestaan hebben. Onze bid- 

en dankdagen hebben wat dat 

betreft hele oude wortels.  

 

Over het inzamelen van onze gaven (voor Dorcas), vindt u elders in 

Klokkepraot meer informatie. 

De actualiteit is ingewikkeld: het zijn spannende tijden voor ‘gewas en 

arbeid’, maar vooral voor de boeren die dagelijks bezig zijn met wat er 

op ons bord ligt, en daar niet altijd de waardering voor krijgen die ze 

verdienen. 

De waarde van dank en dankbaarheid, daar zal het in deze dienst 

over gaan. 

 

We lezen er een passend verhaal bij (Lukas 17,11-19), van tien mensen 

die Jezus om genezing smeken én genezing ontvangen, en waarvan er 

maar één op het idee komt om Jezus te bedanken. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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‘Visitatie’ op zondag 1 december 2019 

Visitatie? En dat op zondag? 

Wel, het gaat hier niet over een 

kerkvisitatie, zoals we die kennen. 

‘De visitatie’ is een schilderij van 

Rembrandt, waarop afgebeeld 

de ontmoeting van Elisabeth met 

Maria, die bij haar op bezoek, op 

visite, komt.  
In de dienst van zondag 1 

december, de eerste 

adventzondag, zien we via de 

beamer dit prachtige schilderij en 

luisteren we naar de uitleg van  
 

het Bijbelgedeelte aan de hand van de afbeeldingen op het schilderij. 

Op die manier komt het verhaal dichterbij. 

Het schilderij ademt op alle mogelijke manieren verwachting. 

Verwachting: een woord dat onlosmakelijk met Advent verbonden is. 

Daarover zingen we dan ook liederen en de verwachting komt ook 

terug in gedichten en in de gebeden. 

We verwachten u op 1 december om de visitatie mee te maken.  

10 uur, kerk Harfsen. 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Ons Gebouw 

As we nieuwbouw kunnen realiseren ... wie doet dan wat? Om hierin 

duidelijkheid te krijgen hebben we een organisatieschema besproken. 

Zowel nu als in de toekomst is de rol van de koster / beheerder cruciaal. 

Omdat Roelof  graag wat minder verantwoordelijkheden wil hebben, 

zoeken we iemand die (een deel van) zijn taken wil overnemen.  

 

De appelpluk - en verkoopactie heeft € 600,- opgeleverd. We hopen 

dat we ook met de kunstkalender 2020 een mooi bedrag weten op te 

halen.  

 

Activiteiten 

Inmiddels is Stefan Potman begonnen met het geven van piano- en 

accordeonles in Ons Gebouw. 
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Zondag 22 december komt Serious Request door Harfsen. We willen als 

kerk graag iets doen om geld in te zamelen voor het doel van dit 

evenement, de ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel. 
 

Open kerk en expositie 

In 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. In de kerkzaal van Ons Gebouw zal 

een expositie worden ingericht over Harfsen en omgeving in de 

Tweede Wereldoorlog. 
 

Jeugd en Jongeren 

In overleg met de leiding van Jeugd en Jongeren nodigen we aan het 

begin van het komende kalenderjaar alle jongeren die de afgelopen 

jaren deel hebben uitgemaakt van deze groep uit voor een reünie met 

maaltijd. We hopen dat dit samenzijn leidt tot enthousiasme om tot een 

doorstart te komen! 

Ellen Dupuis 

 

IN MEMORIAM 

Wij gedenken 

Derkje Harskamp – Klein Kranenbarg 

27 juni 1934   -   28 september 2019 

Vrij onverwacht nog, ondanks haar leeftijd van 85 jaar, moesten Arjan 

en Hermien afscheid nemen van hun lieve moeder en schoonmoeder 

en de kleinkinderen van hun oma. 

Bij het afscheid hebben we ons 

laten inspireren door de foto 

op de rouwkaart: het invallend 

licht op een donker bospad.  

Er waren rustige tijden, 

onbezorgde jaren, lieve 

mensen om haar heen, maar 

de levensweg van Derkje was 

niet gemakkelijk en ging ook 

door donkere periodes heen. 

Haar jonge jaren waren de 

meest onbezorgde. Nadat ze 

een tijd in betrekking was 

geweest op de pastorie, vond 

ze liefde en trouwde met Jan 

Harskamp. 
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Samen kregen ze één zoon, Arjan. Dat echtgenoot Jan al zo jong en zo 

plotseling overleed op 45-jarige leeftijd was voor Derkje en Arjan diep 

verdrietig. Het was niet alleen het gemis, maar ook haar steun en 

toeverlaat viel weg. 

Op haar levensweg was ook licht. Zoon Arjan die, later ook met zijn 

vrouw Hermien, met trouw en liefde voor hun moeder gezorgd hebben. 

De kleinkinderen, voor wie de koekjestrommel altijd klaar stond. Lang 

heeft ze met hen onder één dak aan de Koelerweg gewoond. Ze zocht 

haar veiligheid in de kleine kring van haar huis en de mensen die het 

dichtst bij haar stonden. 

Haar laatste jaren woonde ze in Het Spijk in Eefde. Ze was er op haar 

plek, ze genoot van haar plek in de huiskamer, van het eten, van het 

bezoek, een spelletje Rummikub… 

Tijdens de afscheidsdienst op 3 oktober hebben we haar leven 

herdacht, met dat invallend licht in gedachten, en met de woorden 

van Psalm 43: ‘Zend mij uw licht…’. We vertrouwen haar toe aan Gods 

liefde, en wensen Arjan en Hermien, en de kleinkinderen sterkte toe. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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ACTIVITEITEN 

 

Lichtjesregen 

U hebt het misschien al in de agenda staan, maar toch een extra 

aanbeveling en uitnodiging, ook in Klokkepraot. Gewoon omdat het 

nieuw is: de Lichtjesregen. Op allerlei plekken in het land ontstaan 

nieuwe rituelen voor kerk en dorp samen, om onze overledenen te 

gedenken. 

Voor de zekerheid: de Lichtjesregen komt niet in de plaats van de 

gedachtenisdienst. Die viering waarin we de gestorvenen van onze 

gemeente naam voor naam noemen, die blijft. Maar er komt iets bij, 

een moment voor het hele dorp. 

We hebben contact gelegd met de RK parochie en met de school, de 

tent van Plaatselijk Belang komt op Ons Plein te staan, en zo hopen we 

dat het een bijeenkomst voor het hele dorp wordt. Want er is niemand 

die niemand mist, en samen willen we ons warmen aan het licht van 

geloof, hoop en liefde; het licht van de herinnering, en het levend 

houden van de namen. 

Op vrijdagavond 15 november, om 19.00 uur is er een korte bijeenkomst 

in Ons Gebouw, met een inleidend woord, muziek van Stefan Potman, 

een gedicht. 

Rond 19.15 uur gaan we naar buiten, om onder muziek lichtjes aan te 

steken. En wat is er mooier dan dat straks honderden lichtjes worden 

aangestoken. En bij al die lichtjes horen namen, herinneringen, 

gedachten en gebeden. 

Naderhand is er weer koffie en thee in Ons Gebouw. n 
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Tafel van Thomas 

Nog een herinnering: Op donderdagavond 7 november, 20.00 uur staat 

er een tafel met koffie en wat lekkers klaar in Ons Gebouw. En hopelijk is 

dat het begin van een nieuwe ontmoetingskring. Waar niet meteen iets 

van je gevraagd wordt, behalve: wat houdt je bezig? Een tafel waar 

alles ter sprake kan komen: actualiteit, geloof, werk, omgaan met 

mislukkingen – alles, zo breed als het leven zelf. En uiteraard staat die 

eerste keer ook in het teken daarvan: ontmoeting en waar willen we 

het over hebben? 

 

Wie was Thomas ook alweer? Die 

leerling uit de kring van Jezus, die 

niet wist of hij het allemaal wel 

geloven kon… 

Voor deze ontmoetingskring 

denken we aan de 

middengeneratie, de 60-minners, 

maar we kijken niet op een jaartje 

meer of minder. 

Het is fijn als je je komst even 

meldt: liefst zo spoedig mogelijk bij  

lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl    

Maar ook late beslissers zijn natuurlijk van harte welkom 

 

Nog een kring? 

De aankondiging van de Tafel van Thomas heeft ook andere reacties 

losgemaakt, en dan vooral deze: ik ben 63 of 71 en ik wil ook wel wat! 

Kijk dat is mooi! Ik zou het geweldig vinden als meer mensen zich 

melden, die ook bij elkaar willen komen. Dat kan een kring zijn rond een 

boekje, een thema, of nog iets heel anders. Laat het me weten, graag! 

Dan gebruik ik de komende maanden om erover te denken, en wie 

weet is er dan in het volgende Gele Vel nog een kring om aan te 

kondigen. 

Graag uw reactie bij lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl 

 

Kunst Kalender, Kerk Harfsen. 

Jaaaaaa…….nu is hij bijna klaar, de eerste Kunstkalender van Kerk 

Harfsen. Wat was het lastig uitzoeken! 25 kunstenaars zorgden 

gezamenlijk voor 64 kunstwerken waar we er 13 uit moesten kiezen. Een 

lastig karwei. Want de ene was mooi, maar paste niet bij het geheel, de 

mailto:lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl
mailto:lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl
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andere paste niet onder het (brede) thema “Vrijheid”, of er waren 

dubbele van een zelfde onderwerp.                                      

We hebben een proefdruk in handen als u dit leest en dan is de weg 

naar de complete druk maar heel erg kort.  Halverwege november is hij 

te koop! 

De kalenders kosten € 15,00 per stuk en 3 kalenders voor € 40,00. Een 

unieke kunst kalender, voor het goede doel ( de ver/nieuwbouw van 

de kerk). 

Ideaal als Sinterklaas- of Kerstcadeau, maar ook om jezelf mee te 

verwennen of omdat je er trots op bent dat er zoveel moois in Harfsen 

wordt gemaakt." 

 

Kunst in de kerk. 

Zoals u zeker al gezien heeft is de verzameling mooie tekeningen van 

Werkman, waar u de hele zomer van kon genieten, vervangen door 

werken van Gerda van Proosdij. Gerda schildert vanuit haar hart. 

Zelden met een speciaal omlijnd doel, maar altijd met een diepere 

achtergrond. Prachtig dat iemand zijn gevoelens zo kan “verwoorden.” 

Tot eind december in de kerk te bewonderen. 

 

Dorcarsactie 

Voor de 9e keer op rij, is er weer een Dorcas Voedselaktie  in Harfsen. In 

Nederland is dat voor de vierentwintigste keer. Er zijn dan zo’n 

tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. 

Meer dan 600 supermarkten en veel scholen en kerken verlenen hun 

medewerking en zamelen voedsel in voor de Dorcas Voedselactie, 

samen met consumenten, producten en geld helpen we zo allerarmste 

in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië .  

Ook in Harfsen bij de Spar staan er op 8 november weer vrijwilligers 

klaar om de door u gekochte goederen van het voedsellijstje in 

ontvangst te nemen.  

Het voedselpakket staat niet op zich zelf, maar is een onderdeel van 

een breder programma van Dorcas.  

De organisatie helpt in de omgeving van de allerarmste ook mensen te 

zoeken die op deze mensen kunnen letten en praktisch kunnen 

ondersteunen. Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de 

ondersteuning van Dorcas op den duur niet meer nodig.  

Wat is er nodig? 
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Voedsellijstje 2019: 

2.Zonnebloemolie  (plastic fles van 1 liter)                                                                                   

1.Limonadesiroop  (geen plastic fles)                                                        

2.Groenten  (blik van ± 800 gram)                                                                      

2.Witte/bruine bonen  (blik van ± 800 gram)                                                     

1.Fruitcocktail  (blik van ± 800 gram)                                                                                                   

3. Rijst  (1-kiloverpakking)                                                                                                       

3 Macaroni of spaghetti  500 gram                                                                              

1.Suiker  (1-kiloverpakking)                                                                                                

1.Liga  (geen Milkbreak)                                                                                    

1.Theebiscuit                                                                                                                                                           

2 thee                                                                                                                                                                           

2 Jam                                                                                                                 

2 tandpasta                                                                                             

2 tandenborstels. 

 

Kledinginzameling Oost Europa door de familie Te Wierik 

Het is weer tijd om de kast op te ruimen, want op vrijdag 22 en 

zaterdag 23 november a.s. is er weer gelegenheid kleding en andere 

artikelen in te leveren bij Ons Gebouw.  

 
De familie Te Wierik uit Lochem zal zoals gewoonlijk de ingezamelde 

goederen transporteren naar noodlijdende gezinnen in Oost Europa. 

De inzameling is op vrijdagavond de 22e november van 19.00 – 19.30 

uur en zaterdag 23 november van 10.30 – 11.30 uur in Ons gebouw. 

Nadere informatie volgt binnenkort in ‘De Gids’.  
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Bijbels Dagboek bestellen? 

Er zijn weer verschillende Bijbelse Dagboeken verkrijgbaar voor het 

komende jaar. 

Een inspirerende tekst voor elke dag! 

U kunt kiezen uit:  

Bijbelse dagkalender 

Sinds jaar en dag is dit het meest populaire dagboek.. De meditaties in 

de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en volgen het leesrooster 

van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een 

inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van 

een bemoedigende tekst! En voor de belangrijke momenten in het 

leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. 

Kruimkens van 's Heeren tafel wordt gelezen bij de NBG'51-vertaling en 

biedt aan de hand van een bijbeltekst per dag een overdenking. Ook 

wordt een te zingen Psalm of Gezang uit het Liedboek voor de Kerken 

(1973) opgegeven. Ten slotte wordt bij iedere dag de zon- en 

maanstand vermeld en staat op de achterkant een (vervolg)verhaal of 

gedicht. 

 

Voor bestellen even een berichtje naar Rika Elkink, tel. 0573 431885 of 

rikaelkink@hotmail.com. 

 

Brook Duo Kerkentour  ’t K’oole testament  

Vrijdag 20 december 20.00 uur 

’t K’oole testament is de vijfde winterse vertelling, voor het Brook Duo 

Kerkentour, geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. 

Het succes van de kerkentour is ongekend gebleven en smaakt naar 

meer. Ruim 25000 bezoekers zagen de vorige vier vertellingen in de 

verschillende kerken in de regio.  

“’t K’oole testament” is een nieuw verhaal en wordt ondersteund met 

dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend met het 

“Stille Nacht”. 

De zoon van garagehouder Zilverdam, Tonnie, heeft grootse plannen. 

Amerikaanse auto’s zijn de toekomst. Zijn bravoure botst met de 

bescheiden en verstandige karakters van zijn ouders. Maar Tonnie zet 

door en komt in financiële problemen. Zijn omhooggevallen vriendin, 

boerendochter Catherina Daalder, moet hem uit de brand helpen. 

Zij moet haar ouders, Jehan en Geesje Daalder, die een eenvoudige 

boerderij in het Brook hebben, bewegen om hen geld te lenen voor de 

wilde plannen van Tonnie. Als zij dit weigeren beramen Tonnie en 

mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Catherina een heel gemeen plan om hun ouders geld afhandig te 

maken. 

Catherina is tevens ook 

ontzettend bang en jaloers 

dat haar aangenomen 

stiefbroer, Hilbert, die met 

Maartje, de dochter van de 

“smoddelige weul’nvanger 

(mollenvanger) verkering 

heeft, de boerderij zal erven. 

De jaloezie en afgunst haalt   
in Catherina en Tonnie het slechtste naar boven en zij voeren hun 

gemene plan door en er wordt “gerommeld “met het testament……. 

 

Maar……….. Catherina’s zus Stella en haar grote liefde, dominee 

Hendrik Klein Nijhof, steken hier samen met de licht verstandelijk 

gehandicapte oom Rijk, een stokje voor…. 

Wordt het een oud of koud testament?? 

 
De voorverkoop is op vrijdagavond 22 november van 19.00 tot 19.30 uur 

en op zondag 1 december van 11.15 uur tot 12.00 uur.  Beide keren in 

Ons Gebouw. De kaarten kosten € 10,- en op=op. 

 

TOP2000 dienst 2019 

Noteer vast in de agenda of op de kalender: zondag 29 december om 

19.30 uur : TOP2000-dienst. De PKN van Harfsen en van Laren 

organiseren dit weer gezamenlijk, en deze keer in de kerk van Laren.  

We hopen weer een mooi muzikaal evenement neer te zetten. Met een 

live-band en solisten die songs uit de TOP2000 ten gehore gaan 

brengen. Maar ook met mooie muziek via de beamer. Dit alles met 

uitleg over de inhoud van het muziekstuk en waarom het de moeite 

waard is om naar te luisteren en te kijken. Want muziek is plezier, 

herinnering en emotie! 
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We gaan een mooie selectie maken. Er zijn geen stemlijsten, maar 

mocht je een song hebben die we dit jaar niet mogen missen, laat het 

ons weten bij een van onderstaande personen:  

Voor Laren: Rianne Marsman, Merlin Woestenenk, Willem Jan 

Woestenenk of Betsie Grotentraast. 

Voor Harfsen: Geke Wilgenhof, Carola Peetoom en Annette Zwaaij. 
 

Hoe vele kleintjes  één grote maken… 

Nee, het is geen sprookje, maar gewoon klein geluk. 

Al jaren spaar ik dopjes voor KNGF geleidehonden.  En dat gaat niet 

snel. De plastic doppen van de pakken melk, dubbelfriss en de 

wasmiddelen zijn niet zo groot en zoveel gebruik ik daar niet van per 

week. Maar er zijn de laatste tijd zoveel mensen die mee sparen !! In 

Ons Gebouw staat sinds Pasen ook een bak. En zoveel mensen 

deponeren daar hun kleine aandeel. Net als in het kraampje bij mijn 

huis.  Altijd maar een paar dopjes per persoon.  Maar aan het eind van 

het liedje kan ik wel ruim 49 kilo doppen inleveren voor dit goede doel 

!!! En dat in een paar maanden tijd !! Landelijk is er, in 2019, al voor ruim 

€ 32.000 gespaard.   

De dopjes worden verkocht voor 

recycling. Daar worden o.a. 

skateboards en pallets van 

gemaakt. En het geld wat het 

oplevert gaat helemaal naar de 

opleiding van geleidehonden. En 

dankzij die honden krijgen zoveel 

mensen een groot gedeelte van 

hun onafhankelijkheid terug. En 

daar doen we het met zijn allen 

voor.  
 

Welke dopjes mag je ook alweer inleveren ?? SCHONE en harde plastic 

doppen van o.a.  zuivelpakken, frisdrankpakken, vloeibare 

wasmiddelen, chocopasta en pindakaas. 

Ik blijf doorsparen. Helpt u mee ?? 

Groetjes Diana Kroeze.  
 

Kom jij ook naar het Vrijwilligers Workshop Festival? 

Voor iedereen, die vrijwilligerswerk doet in de gemeente Gorssel, wordt 

namens de gemeente op zaterdag 9 november van 16.00-20.00 uur 
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een Vrijwilligers Workshop Festival georganiseerd in het Stadhuus in 

Lochem.  

Vrijwilligers: daarvan hebben we er ook in het kerkelijk veld heel veel: 

contactpersonen, financiële medewerkers, bezoekerdienst, beam-

team, cantorij, kaartjesclub, kosters, organisten, zondagsschoolleiding, 

taakgroepleden en ga zo maar door.  

Maar ook voor b.v. mantelzorgers is deze dag bestemd. 

Kom gezellig met elkaar naar het Stadhuus en laat je verwennen en 

verrassen: doe mee. 

Aanmelden hoeft niet, je kunt er gewoon heengaan en ter plekke 

kiezen uit de vele workshops. Meer informatie op 

www.vrijwilligerscentralelochem.nl.  

 

Ode aan de Klokkestoel  

Aan het eind van het plein naast  Het Gebouw,                                                                                                                                          

luid je de klepel, elke zondag trouw.                                                                                                                                                        

Hagel of wind, onweer of regen,  

het maakt jou niet uit, jij kunt er tegen.                                                                                          

Ooit geschonken door plaatsgenoot mr. Fockema Andreae  

waak je al meer dan 50 jaar over Harfsens wel en 

wee. ‘s Zondags om 9.00 uur in het ochtendgloren,  

laat jij jouw stem horen.  

Dan zeggen de mensen: “wie mot het bedde uut,  

want de klokke hef e’luud.”                                                                                                

Vroeger werden de zondagse kleren aan gedaan,  

om op pad of ter kerke te gaan.             

Nu is vaker een trainingspak of slobberbroek al genoeg                                                                                                                            

of zit achter de computer te kijken naar één of andere blog.                                                                                                                   

En als dan de kerkgangers Ons Gebouw betreden,  

kijk jij met een scheef oog naar binnen naar de mensen met hun 

gezang en gebeden.                                                                                                                                        

Als dan de collectezak zijn rondje maakt,  

kijk jij of er niemand zijn plicht verzaakt. 

Met de Kerstdagen laat je jouw klepel nog eens extra slaan,  

zodat de mensen weten van jouw bestaan.                                                  

Terwijl de mensen zich vaak vol eten aan het kerstdiner, 

doe jij je werk, opmerkzaam en gedwee.                                           

Jij herinnert je de dopelingen van jaren gelee.                                                                                                                                                           

Hoe het doopwater over het gezichtje ging stromen  

en de tranen bij het kind maar bleven komen.                                                                                   

http://www.vrijwilligerscentralelochem.nl/
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De mensen keken het kind eens goed an,  

en zeiden tegen elkaar:                                                                                                              

“Dat kun je wel zien, ’t ist’r een van Mina, Piet of Jan.”                                      

Dezelfde kinderen van toen,                                                                                                                                                               

zie je nou langs je heen jagen ze hebben een huis, een hypotheek en 

moeten zorgen voor de poen.                                            

De ukkies van vroeger bij het doopvont,  

lopen nu zelf met kleintjes rond.                                                                                            

Zo is’et en zo moet het gaan,  

dan blijft de gemeenschap tenminste bestaan.                                                                                                                            

Zo zie jij de generaties langs je heen gaan,                                                                                                                                                

meestal met een lach, maar soms …….ook met een traan.  

Jan Pasman (Sleedoorn)                                                     

 

TERUGBLIK 

 

Appels. 

De laatste maanden heeft u de appelpluk/verkoop van dichtbij kunnen 

volgen. Foto’s genoeg. Fijne ervaringen ook. Prachtig fruit en de hele 

dag buiten, tijd om je hart te luchten. Gezondere dagbesteding is lastig 

te vinden. 

Onze inspanningen hebben ook nog eens ruim € 600,-- opgeleverd voor 

de plannen van ver/nieuwbouw van de bijgebouwen van Ons 

Gebouw. Er zijn 50 zakken appels verkocht en 9 mensen hebben een 

dag geplukt. “Volgend jaar weer!” zeiden velen. En dat zou mooi zijn. 

Volgend jaar weer? 

 

Judith en het eiland Lombok in Indonesië 

De collecte in de kerkdienst van 13 oktober j.l. heeft een prachtig 

bedrag van € 150 opgeleverd,  welke door de diaconie van Harfsen 

verdubbeld is naar een bedrag van € 300. Het doel van de collecte 

was de Anak Bangsa Foundation. Dit is een Nederlandse stichting die in 

Indonesië op het eiland Lombok werkzaam is. 

Judith de Boer, afkomstig uit Harfsen en studerend in Enschede, is op 15 

oktober voor een stage afgereisd naar Lombok. Ze zal dit geld zo goed 

mogelijk besteden in overleg met en ten gunste van de Anak Bangsa 

Foundation, en de kinderen en gezinnen die hier afhankelijk van zijn. 

Judith zal op Lombok o.a. Engelse les geven om zo kinderen een beter 

toekomstperspectief te bieden. Ook doet ze een onderzoek voor haar 

studie gezondheidswetenschappen. Haar stageperiode van ruim 3 
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maanden zal zeker te kort zijn om alles te doen wat ze wil doen. In de 

Klokkepraot van oktober is uitleg gegeven over de Anak Bangsa 

Foundation. 

Judith is op 15 oktober vertrokken en is na een reis van bijna 48 uur in 

Praya aangekomen. Omdat het vliegtuig op Schiphol al vertraging 

had, miste ze de aansluiting op het vliegveld van München, waardoor 

ze de vervolgreis moest omboeken. Gelukkig waren er meer passagiers 

die in hetzelfde schuitje (vliegtuig) zaten. Ze is ze na een lange reis 

aangekomen en is na een paar dagen acclimatiseren gestart met de 

stage. Bent u nieuwsgierig? Volg haar blog via de volgende link:  

https://judithdb.reislogger.nl/  

 

 
 

 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Blijf erbij of kom terug 

Waar mensen samenkomen, gebeuren rare dingen. Omdat we ten 

diepste vreemde, bekrompen wezens zijn. Haantjesgedrag, afgunst en 

kleinzielig gedoe kom je overal tegen. Ook in de kerk, ja. 

Want een kerk bestaat, net als de woningbouwvereniging, een 

oudercommissie en de vrijwillige brandweer, gewoon uit mensen. 

Zóndige mensen, om dat woord maar weer eens uit de mottenballen 

te halen. Geen hok vol heiligen dus. 

https://judithdb.reislogger.nl/
https://judithdb.reislogger.nl/foto/algemeen/whatsapp-image-2019-10-23.4393971
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Daarnaast zit ons leven boordevol. Wanneer je deze twee feiten bij 

elkaar optelt, is de uitkomst vrij voorspelbaar. Moe van werk, gezin en 

sociale verplichtingen + een klungelige kerk = een keertje thuisblijven 

op zondagmorgen. Je dacht dat je je rot zou voelen, maar het voelt 

verrassend goed. Zie je wel, God zegent het. Je redeneert er opgelucht 

op door. Haha, alsof je verloren zou gaan van een keertje spijbelen.  

De tweede dienst had je gelukkig al veel eerder afgeschaft, tenslotte 

zijn we vrij in Christus. Het zondagmorgenverzuim smaakt uiteraard naar 

meer. Geen probleem, God heeft alle begrip. Hij snapt ook best dat je 

geen tijd hebt voor gebedskring of een Bijbelgroep, die dingen komen 

later wel een keer, rond je 50e of 60e misschien. 

Zo verliezen kerk en christen elkaar langzaam uit het oog. Parallel 

daaraan stijgt het aantal afhakers; geloof dat niet gevoed wordt, sterft 

de hongerdood. Of je het nu leuk vindt of niet, God heeft voor onze 

geestelijke groei de kerk een cruciale rol gegeven. Deze imperfecte 

club lijkt zelfs Zijn lievelingsconcept te zijn. 

De absenten-uit-de-nood-geboren worden met deze preek uiteraard 

niet aangesproken. Wel een vraagje voor de luxe-spijbelaars: wanneer 

God wereldwijd en door de eeuwen heen wil werken in een 

onvolmaakte kerk, waarom zouden wij haar dan de rug toekeren? Blijf 

erbij of kom terug.  

Beweren prima zonder kerk te kunnen, is vanuit jezelf geredeneerd, zij 

kan namelijk niet zonder jou. Please, prik door haar eigenaardigheden 

heen, gooi excuses aan de kant, leer oog te krijgen voor haar charmes 

– en gun jezelf dit samenzijn met God en met Zijn grappige gezelschap. 

 

Door: Annemarie van Heijningen-Steenbergen (1977), schrijfster en 

spreekster, is getrouwd met Michel. Zij hebben twee zoons en een 

dochter en wonen in het Groningse Dorkwerd. Deze column schreef ze 

voor EO-Visie. 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

03 november: 1. Jeugd & Jongeren  2. Najaarszending KIA 

10 november 1. K.N.G.F. geleidehonden 2. Bloemenfonds 

17 november 1. Harfsens pastoraat  2. Hospice de Winde 

24 november 1. Kosten kledingvervoer 

     fam. te Wierik  2. Alg. Harfsens kerkenwerk 
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Toelichting bij de collecte: 

 

3 november: K.I.A.: Onderwijs groeiende kerk Zambia 

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, 

die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke 

omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale 

University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er 

worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren 

aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor 

onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, 

politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 

Beurzen voor 25 theologie-studenten 

Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 studenten, van negen 

verschillende kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds 

studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma proberen te halen. 

Deze studenten wonen – vaak samen met hun gezin – op de campus 

waar ook ons huis staat. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de 

beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de 

studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun 

levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook 

steeds vaker vrouwen theologie. 
 

10 november: KNGF geleidehonden 

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner 

leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een geleidehond 

vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. 

 

Wat doet KNGF Geleidehonden? 

Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold 

voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al deze ervaring 

hebben wij een schat aan kennis op het gebied van hond en 

handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen 

met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, 

personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met 

autisme. 

 

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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DE SCHAKEL 

 

De Schakel en Veldhoek op 16 oktober. 

De Veldhoek was op bezoek bij de Schakel in Ons gebouw. We 

genoten van een herfstlunch met heerlijke pompoen en 

champignonsoep met kaaskoekjes, brood in verschillende soorten met 

allerlei lekkers erop. Salade. Nog een luxe glas bowl als  dessert. 

Verzorgd door Gerda, Jannie, Miny en Anneke. Het was gezelligheid 

ten top, met hier en daar een herfstgedicht. En weer veilig naar huis 

begeleid door Gerda en Jannie.  
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De Schakel aan het lachen op 20 november! 

Ja u leest het goed, op 20 november is Ruth Wilgenhof uitgenodigd met 

een LachYoga sessie. De tijden zijn hetzelfde als altijd, van 14.30 t/m 

16.30 uur.                                                                                                                    

U mag er rustig bij blijven zitten, maar het wordt vast en zeker lachen. 

Kom  maar mee lachen allemaal. 

 

AGENDA 

07 november 20.00 uur Tafel van Thomas 

08 november hele dag Dorcasactie 

09 november 16-20 uur Vrijwilligersworkshop stadhuus Lochem 

12 november 19.00 uur Gebedskring 

15 november 19.00 uur Lichtjesregen 

20 november 14.30 uur De Schakel 

22 november 19.00-19.30  Voorverkoop Brookduo 

22 november 19.00-19.30 Kledinginzameling Oost Europa 

23 november 10.30-11.30 Kledinginzameling Oost Europa 

01 december 11.15-12.00  Voorverkoop Brookduo 

20 december 20.00 uur Brookduo 

29 december   Top2000 dienst in Laren 

 

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 woensdag 20 november via 

rikaelkink@hotmail.com  

 

 
Zondagsschool onderweg met Mozes 

We zijn dit jaar weer enthousiast van start gegaan met: 

Emma, Ethan, Etienne, Saar, Noor, Elize, Eva, Ilse, Eva, Naomi en Ameira. 

Ameira is sinds kort bij ons. Nogmaals van harte welkom bij de 

zondagsschool Ameira!! 

Tijdens de afgelopen zondagsschooluurtjes staan de verhalen van 

Mozes centraal. 

Mozes in het biezen mandje, Mozes helpt zeven herderinnetjes, 

brandende braamstruik ,de plagen. 

 Het verhaal van de brandende braambos hebben we uitgebeeld bij 

Ageeth thuis, met een echt vuur en natuurlijk een braamstruik. 

Daarna nog even marshmallows gebakken boven het vuurtje. 

Tot slot kijken we een film over Mozes. 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Inspiratieblokken Beatrixschool/ zondagsschool: 

We doen als zondagsschool  weer mee met het eerste inspiratieblok 

van dit schooljaar met het thema ‘Herfsttijd – oogsttijd’ en op weg naar 

Kerst. 

We zijn bezig met de voorbereidingen om er met de kinderen weer een 

mooi inspiratieblok van te maken, met zaden, pompoenen enz. 

 

 

 


