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OVERDENKING 

 

 

 
20 * C + M + B * 21 

 

Heeft u ook wel eens gepiekerd over de vraag wat deze 

geheimzinnige, vaak met krijt op deuren geschreven code zou kunnen 

betekenen? Een paar jaar geleden kwam ik, op vakantie aan de 

Moezel, deze aanduiding voor het eerst tegen. Toen nog met een 

ander slotcijfer geschreven, en ik vermoedde toen al dat het om een 

jaartal moest gaan, maar veel verder kwam ik niet. Een toeristische 

wandelroute? Maar dat leek me niet logisch: ik las ze vooral op 

gewone huisdeuren, en een enkele keer op een kerkdeur. Hadden de 

bewoners iets aan de deur gekocht? Was het een gemeentelijke 

aanduiding dat de bewoners hun hondenbelasting hadden betaald? 

Ik kwam er niet uit, en vergat het ook weer. Totdat de verklaring mij 

laatst een keer ter ore kwam. 

En ik vond het zo verrassend dat ik het graag deel. 

Het blijkt om een oude Driekoningentraditie te gaan, met name in 

Duitsland en Oostenrijk. Kinderen gaan aan het begin van het jaar 

verkleed als de Drie Koningen langs de deuren en zingen een liedje. 

Daar krijgen ze van de bewoners een klein bedragje voor, bestemd 

voor een goed doel. En als dank schrijven de begeleiders van de 

kinderen de code met krijt op de deurpost. De drie letters verwijzen 

naar de namen die de wijzen uit het Oosten gehad zouden hebben: 

Caspar, Melchior en Balthasar. En tegelijkertijd staan de letters voor de 

Latijnse zegenspreuk Christus Mansionem Benedicat: moge Christus dit 

huis zegenen.  
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Een huiszegen dus, een gebed om zegen aan het begin van het jaar. 

De jaarwisseling ligt alweer even achter ons, de kersttijd is verbleekt, 

maar het leven heeft z’n gewone gang nog lang niet hernomen. 

Achter elke voordeur schuilt een verhaal, iedereen heeft op z’n eigen 

manier last van het coronavirus, dat zo diep heeft ingegrepen. Achter 

elke voordeur wordt op een andere manier geworsteld met vragen, en 

laten we niet vergeten: wordt er ook geleefd en geliefd. En hopen we 

voor het komende jaar op een nieuw begin. Licht aan het einde van 

de tunnel. Of een persoonlijk nieuw begin. 

Ik hoop van harte dat het ons lukt, met vallen en opstaan, om met 

oprechte aandacht voor elkaar klaar te staan. En in gedachten schrijf 

ik het op al die Harfsense deurposten: moge Christus dit huis ook het 

komende jaar zegenen.  

Ik wens u een heilzaam nieuw jaar toe: zegen, geluk, gezondheid en 

alles wat u nodig heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Bij de diensten 

Sinds half december zijn we weer in lockdown, en dat betekent ook dat 

de kerkdiensten, op z’n minst t/m 17 januari, alleen online mee te vieren 

zijn. Hoe het daarna verder gaat, dat zal afhangen van de landelijke 

maatregelen, de adviezen van de PKN en hoe we als plaatselijke kerk 

de situatie hier in Harfsen beoordelen. Wanneer ik dit schrijf, begin 

januari, valt er nog geen zinnig woord over te zeggen. We zullen het via 

de website en facebook laten weten, en verder hopen we dat de 

tamtam in Harfsen z’n werk wel zal doen. 

 

Doopdienst 

Met vreugde kunnen we u vertellen dat het de bedoeling is dat er 

binnenkort twee kinderen worden gedoopt: Kyan en Dyon Stegeman. 

Kyan is geboren op 25 november 2017 en zijn broertje Dyon op 15 april 

2020. Hun ouders, Tonnie en Liesbeth Stegeman wonen in Nunspeet, 

maar willen hun kinderen graag in de kerk van Harfsen laten dopen. 

Vader Tonnie is hier geboren en getogen. 

We verheugen ons op de doop van Kyan en Dyon. Het is alsof we in 

deze bezorgde tijd ons des te meer realiseren dat we kwetsbare 

mensen zijn, en onszelf en onze kinderen toevertrouwen aan Gods 

liefde en nabijheid. 
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We zien uit naar de doop van de twee broertjes, maar ook dat moeten 

we met potlood  opschrijven, met een zeker voorbehoud dus. De 

bedoeling is: in de dienst van 21 februari a.s. 

 

Veertigdagentijd 

Hoe dan ook: 21 februari is ook de zondag dat de veertigdagentijd 

begint. We gaan vanaf dat moment weer op weg naar Pasen, maar 

de veertig dagen herinneren ons aan een lange weg door de woestijn. 

Het hele afgelopen jaar heeft iets woestijnachtigs gehad, en we 

snakken naar een oase, naar contact, gemeenschap en vrolijkheid, 

naar nieuwe zin na al die bezorgdheid en beperkingen.  

En die dag komt. 

We beginnen de veertigdagentijd met te lezen over de verzoeking in 

de woestijn, deze keer uit het evangelie van Markus die er 

buitengewoon kort over is. En mocht er die zondag gedoopt worden, 

dan lezen we er ook over de doop van Jezus bij.  

 

Er is ook een veertigdagen- 

kalender beschikbaar:  

Ik ben er voor jou. Een mooi 

thema. 

U kunt ‘m zelf gratis bestellen via 

https://petrus.protestantsekerk.nl/ 

veertigdagentijdkalender/ en ik 

zal zorgen dat er ook wat in de 

kerk komen te liggen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

Dank! 

Deze paar woorden zijn eigenlijk niet genoeg, maar ik wil u bedanken 

voor alle steun van afgelopen jaar, voor de goede wensen voor mijn 

verjaardag en de kerst- en nieuwjaarskaarten van de afgelopen 

weken! Dat deed me goed. In die drukke weken van december kom ik 

er zelf vrijwel nooit aan toe, maar ze zijn allemaal met dank ontvangen! 

Daar staat tegenover dat die kaarten meestal tot diep in het jaar in de 

huiskamer blijven staan. Zo word ik er steeds aan herinnerd dat ik in een 

prachtig dorp werk! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
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Vakantie 

Ik heb nog een week vrij, van 24-31 januari. Gelukkig is er vervanging. 

Mocht het nodig zijn, dan is ds. Wilma Klein bereid in te springen. 

Hartelijke groet, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

17 januari 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen, Deventer 

24 januari 10.00 uur Ds. D. van Doorn, Eefde 

31 januari 10.00 uur Mevr. G. Braam, Borculo 

 

07 februari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

14 februari 10.00 uur Dhr. B. de Gaay Fortman 

21 februari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

28 februari 10.00 uur Ds. van Ek, Brummen 

 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Rondom Kerst en Oudjaar 

Wat is er veel gebeurd in Harfsen. Op diverse plekken werd het 

initiatief genomen om de gemeenschap die ons dorp is te 

bemoedigen: de 'zwerfdozen' van het kerkelijk naoberschap, de 

kerststal met een nieuwe Maria en Jozef, de kerstattenties van de 

diaconie, een mooi kerstverhaal van de zondagsschool, een licht 

- gevende dienst op kerstavond / kerstmorgen en op de middag 

van de zondag waarop de TOP 2000 - dienst zou zijn, live - muziek 

vanuit Ons Gebouw. Wat een goed idee ook: die Harfsense 

Decemberkalender, waardoor je al deze activiteiten kon 

meebeleven en nog weer mensen (beter) leerde kennen. Wat 

internet al niet vermag! En als u deze Klokkepraot ontvangt, bent 

u inmiddels ook verrast met een mooie kaart van de kerk met iets 

lekkers  erbij. Denkt u nu: hoe krijgen ze dat toch allemaal voor 

elkaar? Of: ik had best willen meewerken! Schroom niet en neem 

contact met ons op, want ook dit jaar hebben we plannen, 

ideeën en activiteiten! Wat vrijwilligers erbij: graag! 
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Kerkbalans 

De begroting van de kerkrentmeesters is inmiddels voorgelegd 

aan het Centraal College voor de Behandeling van 

Beheerszaken in Gelderland en dat heeft geen nadere vragen 

opgeleverd. Op de folder van de Oogstavond, die we op 

maandag 8 februari gepland hebben, ziet u een verkorte 

weergave ervan. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen,' is 

het motto van deze actie dit jaar. Hoe die kerk er dan uitziet?  

Daar kunt u zelf ook een rol in spelen: de kerk is onderdeel van 

de dorpsgemeenschap en net als bij verenigingen zijn het 

samenwerken en de inzet van vrijwilligers essentieel. Doen waar 

we goed in zijn, wat we graag doen of waartoe we ons 

geroepen voelen, op een plek waar we gekend zijn en ons thuis 

voelen. We hopen van harte dat op de Oogstavond blijkt dat de 

kerk in Harfsen het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet kan 

zien. 

De kerkenraadsvergaderingen van december en januari 

hebben we weer digitaal gedaan. We hopen van harte dat we 

in februari weer met elkaar om de tafel kunnen. 

Ellen Dupuis 

 

 
IN MEMORIAM 

 

Bijna een jaar na het overlijden van zijn echtgenote is op 24 december 

overleden de heer Hendrik Cornelis Wulffraat. Hij mocht 78 jaar worden. 

De heer Wulffraat was woonachtig in het Nuisvelderbos. Na een verblijf 

in het hospice in Hilversum is hij daar in besloten kring begraven. 

Wij wensen de nabestaanden sterkte met het verlies. 
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ACTIVITEITEN 

 

Verjaardagskalender 

Eind van dit nieuwe jaar hoopt kerk Harfsen met een nieuwe 

(verjaardags)kalender te komen. 

We willen graag foto’s van alle jaargetijden.  

Er zijn al mooie foto’s ingestuurd, maar voor de komende maanden zijn 

weer nieuwe foto’s nodig! 

 

Een klein beetje sneeuw  en dan ’s 

morgens vroeg erop uit. Of een 

ijsvogeltje bij de beek. Dat is toch een 

mooie uitdaging. Er zijn zoveel mooie 

plekjes en mooie vergezichten. Geniet 

er van! En wat is er in deze coronatijd 

mooier dan de natuur intrekken en een 

kalender winnen?  

De eigenaar/fotograaf  van de foto 

die gebruikt word op de kalender, krijgt 

de kalender gratis bezorgd. 

We hopen op veel mooie foto’s van 

Harfsen en directe omgeving. Dan 

wordt het een schitterende kalender 

waar we  jaren plezier van hebben. 

 

De foto’s  mogen gestuurd worden naar 

actiekerkharfsen@gmail.com 

 

 

De cadeaudoos 

Het is de bedoeling dat de doos maximaal 4 dagen bij u blijft en dat u 

hem daarna doorgeeft aan een andere inwoner van Harfsen/Kring van 

Dorth.  (in de Veldhoek circuleert al een cadeaudoos) 

 

U mag alles bekijken en lezen wat er in de doos zit. We raden u zelfs 

aan om er een cadeautje uit te halen, of iets lekkers te snoepen van 

wat er in de doos zit. Maar dan wel weer graag iets terug in de doos, 

zodat de doos voor de volgende ontvanger ook zo leuk mogelijk blijft. 

Het leukste is het als de doos leuk en gevarieerd blijft voor jong en oud, 

man en vrouw. Wat kunt u er bijvoorbeeld in doen. 

 

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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• Iets te lezen 

• Iets te snoepen 

• Iets creatiefs 

• Iets om naar te luisteren 

• Bloembolletjes 

• Puzzelboekje 

• Iets om naar te kijken 

• Verzin zelf iets leuks 

 

 
 

Er zit ook een mooie kaart in de doos, daar mag u uw naam inschrijven 

zodat de doos geen tweede keer bij u komt. 

Wij vinden het leuk om verhaaltjes, foto’s of andere dingen te horen 

over de doos. 

Deze mag u sturen naar actiekerkharfsen@gmail.com. Ook mag u 

foto’s delen op de facebook van Kerk Harfsen. 

 

Is de doos bij u maar u heeft geen idee wat u er mee moet? Hij is 

kapot, of er is iets anders aan de hand? 

Bel Diana 0575 494116 of mail dianakroeze@hotmail.com           

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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Plastic doppen voor de hulphonden 

De kerk zit dicht en “Ons Gebouw” is ook vaak dicht. Maar dat wil niet 

zeggen dat ik gestopt ben met het sparen van plastic doppen! 

Ondertussen heb ik een vuilniszak of 8 weer in de schuur staan die Gerrit 

en ik binnenkort gaan wegbrengen naar Aalten. En dan heb ik weer 

ruimte!! Dus kom maar op met die doppen. En ik weet ook wel dat het 

niet opschiet. Want, wat zetten die paar dopjes nu aan van een één- of 

tweepersoonshuishouden.  Maar als je al die doppen van al die 

huishoudens bij elkaar optelt dan zit je dus zo aan een container 

doppen. En een volle container brengt ongeveer €1000 op!!! En dat 

allemaal voor de opleiding van de hulphonden van het KNGF. Doordat 

er in 2020 veel gesloten was denk ik dat de opbrengst iets lager is dan 

andere jaren, maar aan mij zal het niet liggen. Doet u met me mee? 

Ik heb zelf een vaas op het aanrecht staan waar ik alle schone melk- en 

yoghurtdoppen in doe, en een enkele frisdrankdop. Pas als de vaas vol 

is dan gaat hij naar een tas in de schuur.  Misschien een idee voor u?? 

Heeft u nu te veel doppen in de schuur liggen en Ons Gebouw zit dicht, 

mag u ze ook naar mij brengen. Ik heb een kraampje aan de weg met 

een kleine container waar ze in mogen en anders zet u er maar een tas 

naast. Alle beetjes helpen nietwaar?? 

Groetjes Diana 

Oude Larenseweg 83. 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

17 januari 1. Exodus   2. Onderhoudsfonds 

24 januari 1. Klokkepraot   2. Zorgboerderij Het Heuvel 

31 januari 1. Leprafonds   2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

 

07 februari 1. Onderhoudsfonds  2. Kerk in Actie: Bangladesh 

14 februari 1. Kerk in Actie Ethiopië 2. Pastorale zorg 

21 februari 1. Bloemenfons  2. Kerk in Actie Moldavië 

28 februari 1. ISBN    2. Alg. Harfsens Kerkenwerk 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

17 januari: Exodus 

Exodus Nederland is een vereniging dat als doel heeft de kansen van 

(ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te 

vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens 

gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus werken ruim 300 

professionals en ruim 1600 vrijwilligers. 

https://www.exodus.nl/regios
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Wat doen wij? 

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol 

terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor 

professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. 

We bieden een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid 

over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. We 

richten ons ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) 

gedetineerden.  

 

24 januari: Zorgboerderij Het 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. 

 

31 januari: Leprafonds 

Iedere drie minuten wordt iemand getroffen door lepra. 

Lepra is nog steeds actueel en zonder behandeling leidt de ziekte tot 

handicaps, sociale uitsluiting en armoede. Mensen met lepra behoren 

wereldwijd tot de allerarmsten. 

Patiënten die tijdig hulp krijgen, zijn goed te genezen. Ze kunnen een 

zelfstandig en menswaardig leven leiden. Voorkom uitsluiting, 

handicaps en armoede. Geef herstel aan iemand met lepra. Misschien 

wel het mooiste wat u vandaag kunt doen! 

 

7 februari: Kerk in Actie: Bangladesh 

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 

klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking 

weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie 

helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze 

zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit 

kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen 

storm en regen. 

 

14 februari: Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië 

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist 

door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en 

waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in 

https://www.exodus.nl/wonen
https://www.exodus.nl/ambulant
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Actie helpt de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is 

het als noodhulp kan worden voorkomen. 

 

 
 

Daarom krijgen boeren landbouwtraining en ze leren welke gewassen 

beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren 

geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de 

oogst tegenvalt. 

 

21 februari: Kerk in Actie Moldavië 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen 

andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit 

heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen 

wonen alleen nog maar ouderen en jongeren.  
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Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te 

zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom 

bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek 

waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

 

 

28 februari: Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden 

Deze stichting in de voormalige gemeente Gorssel biedt financiële 

steun in situaties van inwoners die bij de officiële instanties geen gehoor 

vinden. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op deze stichting, 

ook in onze eigen gemeente. Uw financiële bijdrage is meer dan 

welkom! 

 

 

Wilt u deze doelen steunen? 

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. 

 

 

Ontvangen giften 

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende giften binnengekomen: 

   

Via: 

A. Brummelman  20,- tvb D. Meininger 50,- tvb 

L. van Prooyen Schuurman 10,- tvb M. Lensink 10,- tvb 

N. Oolman   10,- tvb NN  10,- B 

NN    10,- KP  G. Mombarg 10,- tvb 

NN    10,- Onderh.f. NN  10,- HKW 

M. Wissink    1,55 D  N. Oolman 10,- tvb 

D. Weijenberg   10,- D  D. Nijenhuis 10,- tvb 

L. van Prooyen Schuurman 10,- B  H. Makkink 20,- KP 

            ,,   10,- B  N. Oolman 10,- B 

M. Lensink   10,- B  H.J. Wilgenhof   5,- B 

A. Brummelman  10,- D  E. Dupuis   5,- D 

W. Smale   10,- KP  E. Dupuis   5,- tvb 

 

Alle gevers en doorgevers hartelijk dank voor het ontvangen bedrag 

van € 276,55 
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Collectes diaconie 2020 

In het overzicht ziet u de opbrengst van de diaconale collectes in het 

jaar 2020. Bij een aantal collectes heeft de diaconie de opbrengst van 

de collecte verdubbeld of afgerond tot een mooi rond bedrag. 

Ondanks, of misschien wel dankzij, het feit dat er veelal niet in de kerk is 

gecollecteerd, hebben veel mensen toch gul gegeven middels een 

storting per bank. 

Alle gevers heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid bij de goede 

doelen in Nederland en in de wereld en jullie financiële bijdrage 

daarbij.  Ook in 2021 kunnen giften voor diaconale doelen 

overgemaakt worden op rekening van de Diaconie (zie achterin de 

Klokkepraot)        

 

                                                                                                                                                                             

1 ISBN  €       34,40  

2 Epafras  €       61,50  

3 Leprazending  €     230,85  

4 Wilde Ganzen   €       45,90  

5 Zorgboederij Het Heuvel Harfsen  €       49,50  

6 KNRM  €       30,00  

7 Gamrupa (waarvan € 76,70 uit het 

collectekistje van de Veldhoek. Vanuit dit kistje 

is ook een bedrag van € 76,70 overgemaakt 

op rekening van de PG Harfsen) 

 €     179,20  

8 Liliane fonds  €       25,00  

9 Mercy Ships  €       50,00  

10 Rode kruis  €         5,00  

11 Voedselbank  €     234,45 

12 Stichting Vluchteling  €     165,00  

13 KWF  €       41,60  

14 ZOA  €       33,50  

15 KNGF  €       60,50  

16 Giro 555 Beiroet   €     309,10 

17 Amref  €       44,60  

18 Amnesty  €       74,60  
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19 Zonnebloem  €       26,60  

20 Naoberhulp Zutphen  €       26,60  

21 St. Kuychi Ninos del arco iris   €       35,50  

22 Artsen zonder grenzen  €       63,70  

23 Hospice de Winde  €       51,00  

24 Solidaridad  €       32,50  

25 Sint deelt uit   €     150,00  

26 Dorcas  €       49,00  

27 te Wierik transportkosten kledingactie  €     136,00  

28 Edukans  €       63,50  

29 Warchild  €       45,00  

30 Kerk in actie (17 collectes waaronder Help een 

stille coronaramp voorkomen: € 355,90) 

€      879,50  

tota

al 

Totaal doorgezonden collectes €   3.233,60 

31 Diaconie PG Harfsen €      146,55 

 

 

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  

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Koster:  Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 

Reservering 

Ons Gebouw: Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82102426 

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 16 februari via rikaelkink@hotmail.com 
 
 

 

mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Kerstfeest zondagsschool 2020 

 

Dit kerstfeest zullen we niet snel vergeten…. 

Door corona ging alles anders dan we hadden gedacht. 

We hadden ons voorbereid op een viering met kinderen en 

ouders. 

Maar dat mocht helaas niet zo zijn. 

We bedachten een alternatief: op vierde advent werden de 

kerstlantaarns rondgebracht, zodat deze thuis afgemaakt 

konden worden, om er daarna een lichtje in te kunnen laten 

branden. 

 

Op 24 december ging Saskia op pad met een kerstboom en de 

kersttasjes gevuld met een zakje fruit, chocolaatjes en een mooi 

leesboek, voor de kinderen. 

Op Harfsen.eu/decemberkalender las Ludwine het grappige 

kerstverhaal ”Geen stille kerst” voor. 

Ludwine zou na 28 jaar afscheid nemen van de zondagsschool 

tijdens de kerstviering.  

Dit vindt nu op een later tijdstip plaats. 

Wel werd ze verrast met mooie bloemen van de kerkenraad en 

zondagsschoolleiding. 

Rietje heeft op kerstavond met haar kleinkinderen gezorgd dat 

het kindje Jezus in de kribbe van de kerststal werd gelegd. 

Anders dan anders allemaal, maar daarom niet minder speciaal. 

We wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar en 

hopen binnenkort weer van ons te laten horen. 

Leiding zondagsschool. 

 

 

 


