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OVERDENKING 

 

Twee of drie 

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun 

midden’. (Matteüs 18:20) 

 

De dagen worden korter en de nachten langer, en we weten niet wat 

de toekomst ons brengen zal. 

Ik zit regelmatig te mijmeren over hoe deze winter zijn zal en wat we als 

kerk voor elkaar kunnen doen. Ik zeg ‘elkaar’, omdat de kerk niet maar 

een klein groepje is die het werk doet, maar de velen die willen omzien 

naar elkaar. Kerk of gemeenschap, we zijn het met en voor elkaar. En 

daar zit ik dan op te broeden, hoe dat er deze winter uit zou kunnen 

zien. 

De dagelijkse talkshows lijken op dit moment vooral het conflict en de 

controverse rond het virus en de maatregelen de ruimte te geven. 

Persoonlijk heb ik vooral behoefte aan mensen die niet sputteren over 

wat er allemaal niet kan, maar die zoeken naar wat wél kan, en die 

graag het verschil willen maken. En ik hoop dat we elkaar daarbij 

kunnen helpen. 

Ik vermoed dat we het voorlopig zullen moeten hebben van kleine 

ontmoetingen. Die ruimte is er gelukkig. Je mag nog altijd iemand thuis 

ontvangen. Je kunt altijd je hulp aanbieden of een kaartje sturen. En 

misschien heeft u zelf nog veel mooiere ideeën. Verderop in 

Klokkepraot vraag ik het nog een keer expliciet: laat het ons weten! 

Toen Jezus zijn beroemde woorden sprak over twee of drie mensen, 

was dat in een andere context. Maar ze zijn in de loop van de 

geschiedenis min of meer een eigen leven gaan leiden, met een eigen 

krachtige betekenis: ook in de hele kleine gemeenschap van twee of 

drie mensen, kun je de aanwezigheid van Jezus, van God ontwaren. 

Het is mijn diepe wens dat we de komende winter elkaar zo vast weten 

te houden, al is het telkens in de kleine ontmoeting, dat we de sporen 

van God erin kunnen ontdekken. 

De dagen worden korter, de tijden zijn onzeker, en we weten niet wat 

de toekomst ons brengen zal. Nu laat vertrouwen zich niet afdwingen, 

maar ik hoop van harte dat u bij de woorden toekomst en brengen er 

ook mij geleidt des Heren hand bij kunt denken.  

Houd moed, heb lief! 

 

Met een hartelijke groet, Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

01 november 10.00 uur Werkgroep bijzondere kerkdiensten 

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

    Dankdag/oogstdag 

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

22 november 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman en 

    Ageeth Veeneman, Gedachtenisdienst 

  17.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman en 

    Ageeth Veeneman, Gedachtenisdienst 

29 november 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

    Eerste Advent 

 

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 

 

Aan wie op zondag naar de kerk wil, vragen we om bij het 

binnenkomen in de kerk, en bij het uitgaan, een mondkapje te dragen. 

Als u eenmaal zit, dan mag het mondkapje uiteraard af. 

Heeft u geen mondkapje nog, of bent u het vergeten, dan staat er bij 

de ingang van Ons Gebouw een doos met wegwerpmondkapjes. 

En natuurlijk hopen we van harte dat onze diensten doorgang kunnen 

blijven vinden. Maar alles onder een zeker voorbehoud. 

 

Zondag 8 november: 

Deze zondag staat in het teken van Dankdag voor gewas en arbeid. 

Een spannend thema in coronatijd: lukt het ons eigenlijk wel om 

dankbaar te zijn, nu de coronacrisis ons leven zo ingrijpend verandert? 

Nu veel zekerheden ons uit handen wordt geslagen, komt het aan op 

vertrouwen.  

 

Gedachteniszondag 22 november: 10.00 uur en 17.00 uur. 

Met liefde en dankbaarheid zullen wij op deze zondag de namen 

noemen van de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In 
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de kerk zullen ze hardop klinken, de namen van de gemeenteleden die 

in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar natuurlijk klinken in ons hart 

alle namen mee van de mensen die we missen. In het midden van de 

gemeente, voor Gods aangezicht en liefst omringd door enkele 

geliefden zullen we hun leven gedenken en de gedachteniskaarsen 

aansteken. Corona heeft ook afscheid nemen veranderd. In kleine, 

soms heel kleine kring, afstand houden, geen handen schudden, maar 

gelukkig ook de warmte van mensen langs de kant van de weg als een 

erehaag.  

Ik ga deze dienst samen met Ageeth Veeneman doen, en uiteraard 

zullen we ons best doen om ondanks alle beperkingen er een mooie 

warme dienst van te maken. 

 

Dan praktisch: in coronatijd is alles anders, ook deze dienst.  

Onder normale omstandigheden is dit een dienst die druk bezocht 

wordt. We verwachten meer mensen dan we (op anderhalve meter, 

en max. 30 personen) een plek kunnen geven. De beste oplossing lijkt 

ons twee dezelfde diensten te houden op die zondag. En wel om 10.00 

uur en om 17.00 uur. Het RIVM staat twee diensten achter elkaar niet 

toe: er zal tussendoor een aantal uren geventileerd moeten worden. 

We zullen voor deze diensten als eerste de nabestaanden uitnodigen, 

die zich dan kunnen opgeven t/m 15 november. Dan weten we in de 

tussenliggende week hoeveel plaatsen we nog beschikbaar hebben 

voor andere gemeenteleden. We vinden het niet fijn, maar het is dus 

noodzakelijk dat u zich voor de dienst van 22 november opgeeft. 

 

 

 

Aanmelden gedachtenisdienst 22 november 

Graag tussen 16 en 20 november, en geef aan welke tijd uw 

voorkeur heeft: 10 uur of 17 uur. 

Per mail diaconieharfsen@gmail.com of per telefoon: 06 – 20088157 

(Dineke Weijenberg). 

 

 

We zien u graag, van harte welkom! 

Ageeth Veeneman, Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Als de stilte komt 

 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 

Toon Hermans 

 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Kerk zijn in coronatijd 

Hoe doen we dat? Hoe weten we wie waaraan behoefte heeft? En 

wie kan en wil zich inzetten om in die verschillende behoeften te 

voorzien. Het gesprek hierover was het belangrijkste agendapunt op 

onze kerkenraadsvergadering van 13 oktober jongstleden.  Onder de 

kop Naoberschap, maar hoe?  gaat ds Lidy van Prooyen Schuurman in 

op de vraag hoe we de komende tijd een beetje meer op elkaar 

kunnen letten. 

 

Diensten 

Vooralsnog mogen we met maximaal dertig mensen samen zijn in onze 

kerkzaal. Om te voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen, zijn er 

twee diensten op de Gedachteniszondag: om 10.00 en om 17.00 uur. U 

dienst zich daarvoor aan te melden. Tussen de diensten door kan dan 

geventileerd worden. De kerkrentmeesters onderzoeken of een nieuw  

(minder luidruchtig) ventilatieapparaat aangeschaft moet worden. De 

capaciteit van het huidige apparaat is overigens voldoende. Dat de 
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diensten sinds kort worden opgeluisterd door zangers van de cantorij 

(solo of in tweetallen) is een verheugende ontwikkeling. 

 

Financiële administratie 

Soms gebeurt er een wonder -over wonderen ging de dienst op 

zondag 4 oktober jongstleden, de dienst waarin Jan Schutte officieel 

taken heeft overgenomen van Roelof Pelgrum.  En opeens was daar 

Geke Wilgenhof die per 1 januari de financiële administratie van Tonny 

Wichers wil overnemen.  Daar zijn we heel erg blij mee. Weer een 

wonder! Tonny heeft deze taak jarenlang naar volle tevredenheid 

uitgevoerd. In een volgende KP gaan we hier nader op in. 

 

Gemeenteberaad 

We hebben besloten tot januari geen nieuwe poging te ondernemen 

een gemeenteberaad te plannen. De voorbereidingen ervoor gaan 

gewoon door, zodat we wanneer we weer meer armslag krijgen, u 

kunnen informeren over de nieuwbouwplannen voor onze overige 

ruimten en de manier waarop we deze informatie met u willen delen, 

wellicht in kleinere groepen.   

 

Beleidsplan 

Als bijlage bij KP vindt u ons nieuwe Beleidsplan. Ook hierover hadden 

we graag face to face met u van gedachten gewisseld. Het plan is een 

uitwerking van de manier waarop we met elkaar gemeente willen zijn: 

open en gastvrij, naar buiten tredend, elkaar ontmoetend rondom het 

leven.   

Ellen Dupuis 

 

 

Naoberschap, maar hoe? 

kerk zijn in coronatijd 

Iedereen, kerkelijk of niet, heeft iemand nodig die een beetje op hem 

let, zeker in zulke rare tijden als nu. Verre vrienden zijn een geschenk, 

maar goede buren dichtbij zo mogelijk een nog groter geschenk. Hoe 

kunnen we de komende tijd, zeker nu heel veel gewone activiteiten zijn 

weggevallen, een beetje meer op elkaar letten, en wel zo dat we dat 

voor en met elkaar doen? 

De een heeft behoefte aan gezelligheid, de ander aan een luisterend 

oor. 
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Help ons om te weten waar we mee kunnen helpen. Wat is er nodig de 

komende tijd? Wilt u in een telefooncirkel meedoen, wil je wel een 

‘kleintje koffie’ organiseren (een kleine koffievisite), of aan de 

erwtensoep met 2 of 3, wil je een boodschappen- of wandelmaatje zijn, 

of heb je er een nodig? En natuurlijk: alles met inachtneming van wat 

mag en wat verstandig en wijs is om te doen (of te laten).  

Denk en doe met ons mee! Laat het mij of iemand anders van de 

kerkenraad weten. Dan kijken we wat we met en voor elkaar kunnen 

doen! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

predikantlidy@harfsen.nl 

 

 
 

Geen Lichtjesregen  

Spijtig genoeg hebben we moeten besluiten om dit jaar af te zien van 

de Lichtjesregen. Op dit moment is een dergelijk evenement niet 

toegestaan, en ook het gezond verstand zegt: beter van niet. Heel 

jammer, maar we hopen van harte dat er volgend jaar een 

Lichtjesregen kan plaatsvinden op Ons Plein en in Ons Gebouw. 

 

Glazen potjes 

Het afgelopen jaar hebben een paar zeer trouwe spaarders ons 

geholpen aan meer dan 200 blinkend schone glazen potjes! Ze waren 

bedoeld voor de Lichtjesregen en we gaan er vanuit dat ze volgend 

jaar gewoon gebruikt gaan worden. En nu ze er toch zijn, zullen ze ook 

op andere momenten goede dienst kunnen doen. Met de 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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gedachtenisdienst, met Kerst bijvoorbeeld. We kunnen wel wat licht 

gebruiken, niet? Het aantal dat we graag wilden hebben is bereikt, dus 

we zeggen aan alle spaarders: heel hartelijk dank!! 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Doppen KNGF geleidehonden 

Zoals beloofd weer een stukje over de dopjes. Alle harde doppen 

mogen worden ingeleverd bij mij.  Dus niet de doppen van de 

appelstroop, maar wel die van de pindakaas. En ook bijvoorbeeld de 

doppen van de melk, yoghurt en de karnemelk . Maar ook van de 

dubbelfris, crystal clear, sinaasappelsap en andere pakken. Maar 

vergeet ook de doppen van de cola en de sinas niet. Ja, je kan je lege 

statiegeld flessen gewoon inleveren ZONDER DOP!! De machine telt ze 

gewoon en je krijgt gewoon je statiegeld terug.  Dus jij blij met je 

statiegeld en ik blij omdat ik weer een paar dopjes heb voor de 

hulphonden!! 

Heb je vragen?? Bel of mail me. 0575 494116 Dianakroeze@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:Dianakroeze@hotmail.com


9 
 

Originele Sint- en kerstcadeautjes 

Altijd lastig om weer een leuk cadeau te bedenken voor de 

feestdagen. De diaconie helpt u dit jaar een handje met een leuke 

aanbieding! Zie hiervoor het inlegvel bij deze Klokkepraot! 

 

Dorcas voedselactie in aangepaste vorm 

Dorcas organiseert van 1 tot en met 8 november een aangepaste 

Dorcas Voedselactie. Vanwege het toenemend aantal corona-

besmettingen in Nederland vindt de organisatie het niet veilig genoeg 

op producten in te zamelen in supermarkten en kerken. 

Voor het eerst in 25 jaar zal de organisatie in de landen zelf producten 

inkopen en daar verspreiden. Dorcas roept heel Nederland op om bij te 

dragen zodat er 25.000 pakketten kunnen worden uitgedeeld aan de 

allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. 

Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samen te stellen, 

inclusief handzeep. Mensen kunnen meedoen met de actie door een 

of meerdere voedselpakketten te doneren 

via www.dorcasvoedselactie.nl. Op diverse plekken in het land vragen 

vrijwilligers die anders mee zouden helpen aan hun familie en vrienden 

om bij te dragen. 

 

 
 

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel 

van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen 

voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de 

deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig 

door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten 

welke mensen hulp nodig hebben. 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. ‘Omdat 

wij om hen geven – altijd!’ is de boodschap van de actie dit jaar. 

Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als het 

allemaal niet meer gaat maar ook daarna blijft de organisatie 

betrokken. Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van 

een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het 

gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar 

om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig. 

Een bijdrage geven aan de Dorcas Voedselactie kan 

via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. 

Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie. Dorcas is een christelijke hulp- en 

ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten 

en Afrika. De organisatie bestaat 40 jaar en richt zich op blijvende 

verandering in het leven van de allerarmsten. 

 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Premier Rutte over het goede leven 

Op 31 oktober 2020 - 

Hervormingsdag - houdt minister-

president Mark Rutte online de 

Protestantse Lezing. Vanuit zijn 

protestantse levensovertuiging 

staat hij stil bij de vraag: ‘Is een 

goed leven een perfect leven?’ 

De lezing is onderdeel van een 

online festival over het goede en 

mislukte leven. Dit festival wordt 

georganiseerd door de 

Protestantse Kerk en 

gepresenteerd door Klaas van 

Kruistum.  
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar 

perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En 

uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De 

vraag is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’ 

Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen de 

avond bijwonen. 

 

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/
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Programma 

 

Theoloog en psycholoog Inger van Nes trapt de avond af met een 

persoonlijk verhaal over haar fietsongeluk met blijvende hersenschade 

tot gevolg. Dat zorgde ervoor dat haar beleving van het zogenaamde 

goede leven omver werd gegooid. Met die ervaring wil zij kritisch kijken 

naar wat wij in de samenleving zien als succesvolle of mislukte mensen. 

Godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker en psychiater Piet 

Verhagen gaan in gesprek over het ‘gekmakende streven naar 

perfectie’. Theoloog Alain Verheij staat – aan de hand van zijn nieuwste 

boek Ode aan de Verliezer –  stil bij mislukkelingen in de Bijbel.  

 

Hierna volgt de lezing door de minister-president. Ds. René de Reuver, 

scriba van de Protestantse Kerk, leidt de lezing in. Na de lezing wordt er 

door de aanwezigen nagepraat over de Protestantse Lezing van Mark 

Rutte. 

De Nederlandse band The Bowery zorgt voor de muzikale omlijsting van 

deze avond. De bebaarde mannen schrijven geen standaard liedjes 

over liefde en liefdesverdriet. Nee, de nummers van The Bowery gaan 

over het echte leven, zoals velen het kennen: puur en met een rauw 

randje. Over twijfel, pijn en verdriet. Maar ook over hoop en geloof. 

Nooit bedoeld om een antwoord te geven, meer om te delen en soms 

om iets in de gedachten van de luisteraar in beweging te zetten. 

 

Zaterdag 31 oktober | 20.30 uur-22.00 uur |  

livestream via www.protestantsekerk.nl 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

01 november 1. K.I.A. Najaarszending 2. Onderhoudsfonds 

08 november 1. Bloemenfonds  2. Stichting Sint deelt uit 

15 november 1. Dorcas   2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

22 november 1. Kledingactie te Wierik 2. Pastorale zorg 

29 november 1. Klokkepraot   2. Kinderen in de knel: 

          Oekraïne 

 

http://ingervannes.nl/
https://www.hannekeschaap.nl/
https://www.destentor.nl/binnenland/geloven-is-goed-voor-de-gezondheid-maak-het-bespreekbaar~a3fb5879/
https://www.destentor.nl/binnenland/geloven-is-goed-voor-de-gezondheid-maak-het-bespreekbaar~a3fb5879/
https://alainverheij.nl/
https://www.thebowerymusic.com/
http://www.protestantsekerk.nl/
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Toelichting bij de collecte: 

1 november: Kerk in actie Najaarszending : 

Sterke vrouwen opleiden op Papoea 

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 

hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een 

maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een 

leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil 

daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen 

bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een 

vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun 

lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij 

geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van 

harte aanbevolen! 

 

8 november: Stichting Sint deelt uit 

In 2018 ging in de gemeente Zutphen de actie “Sint deelt uit” van start. 

Diverse ondernemers zijn sponsor van deze actie, omdat zij iets  willen 

doen voor de samenleving. En zij vinden - net als wij - dat ieder kind een 

mooie pakjesavond verdient. Daarom heeft de diaconie  de opbrengst 

van de collecte van 8 november a.s. bestemd voor de Stichting “Sint 

deelt uit”. 

Gezinnen die worden ondersteund door de Voedselbank Zutphen (ook 

voor de inwoners van de gemeente Lochem, waaronder Harfsen) 

kunnen rekenen op  een mooi speelgoedpakket van Sinterklaas. Bij de 

samenstelling van het pakket  wordt rekening gehouden met de leeftijd 

van het kind, maar ook zoveel mogelijk met de interesses. 

De pakketten worden gevuld met speelgoed, ook weer gesponsord 

door diverse ondernemers. De medewerkers van de voedselbank 

zorgen er voor dat de pakketten op 5 december bij de kinderen 

terecht komen. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op: info@sintdeeltuit.nl 

De diaconie beveelt deze actie van harte bij u aan! 

 

15 november: Dorcas 

Wat is Dorcas: 

“Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de 

allerarmsten. 

Belofte aan mensen die wij ondersteunen: Waar armoede, uitsluiting of 

crisis is, scheppen wij voorwaarden voor mensen om te floreren – met 

mailto:info@sintdeeltuit.nl
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toegang tot basisvoorzieningen, waardigheid en veerkracht, in 

krachtige gemeenschappen, met oog voor mensen in de marge, 

zonder iemand voor te trekken. 

Een belofte aan organisaties met wie wij samenwerken: Wij zoeken 

actief naar samenwerking met andere organisaties. Zo vergroten wij de 

langetermijnimpact van de wederzijdse inspanningen. Wij zijn een 

toegewijde partner die kwaliteit levert en expertise deelt. 

Een belofte aan hen die ons werk mogelijk maken: Ieder die ons werk 

mogelijk maakt – met gebed, tijd, geld of hoe dan ook – zien wij als een 

partner. Wij betrekken hen bij ons werk en de uitkomsten en impact 

daarvan door transparant te rapporteren en verhalen van verandering 

te delen.” 

 

22 november: Kledingactie fam. Te Wierik 

Deze zondag is de collecte bestemd voor de familie te Wierik uit 

Lochem, die steeds weer de kledingactie voor Oost Europa vorm weet 

te geven. Met deze collecte willen wij een bijdrage leveren aan o.a. de 

tranportkosten. 

 

29 november: Kinderen in de knel: Oekraïne 

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen slecht: 

gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De 

directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en 

richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het 

onderwijs in internaten positief te veranderen. 

 

 
 

Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie 

kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 

onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen 
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en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven 

van deze kinderen met deze adventscollecte. 

 

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. 

 

ADRESSEN 

 

 
 

 

Predikant: 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Hobbemakade 47, 7204 BL  

Zutphen predikantlidy@harfsen.nl 

0575-510553 

werkdagen: maandag, dinsdag, 

donderdag 

telefonisch het beste te bereiken 

's morgens vóór 9.30 uur, 

en aan het einde van de 

middag/begin van de avond 

 

Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Koster:  Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en 

  Fam. Enderink, tel. 0573 431916 

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

Ledenadm. Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87 

Bankrekening NL56INGB00010.100.43 

  NL73RABO 03737 11 514 

Diaconie: NL11RABO03014.06.405 

Mailadres: diaconieharfsen@gmail.com 

Website: www.harfsen.nl/kerk 
  hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen 

Aanleveren kopij voor dinsdag 17 november via rikaelkink@hotmail.com  

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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De kinderen van de zondagsschool beelden het verhaal van Bartimeüs 

uit: De boom en de verkleedkleren uit de kelder gehaald en spelen 

maar!! 


