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OVERDENKING 

 

Zeven keer barmhartigheid 

Een bijsluiter 

Ik zit er al een poosje op te kauwen, de 7 werken van barmhartigheid. 

Het getal 7 klinkt meteen compleet, voor elke dag van de week één, 

en voor elke week naar Pasen toe. Welke 7 het zijn, dat vindt u in 

Mattheüs 25. Daar zegt Jezus: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te 

eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 

en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en 

jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’  

Zeven daden van medemenselijkheid. Maar wacht, wie gaat tellen, 

merkt dat het er maar 6 zijn. In de 13e eeuw pas werd er aan dit 

prachtige lijstje een zevende werk toegevoegd: de doden begraven. 

En in onze tijd stelde Paus Franciscus dat een achtste werk niet zou 

mogen ontbreken: zorg voor de schepping. 

Maar omdat ik er zo op zit te 

kauwen, heb ik het gevoel 

dat een kleine bijsluiter niet 

zou mogen ontbreken. 

We zijn gewend om te denken 

dat Jezus ons heeft 

voorgedaan wat 

barmhartigheid is: hij gaf 

hongerige mensen te eten, en 

was bezorgd om ieder die ziek 

was, enz. En zo inspireert hij 

ons tot op de dag van 

vandaag om hetzelfde te 

doen. Hulp bieden, want er is 

nood, veel nood. 

Wat we misschien makkelijk 

over het hoofd zien is dat 

Jezus niet alleen de helper is, 

maar ook degene die hulp 

nodig heeft. Dat hij zelf 

honger en dorst heeft, om 

onderdak vraagt. 
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Je zou er zo overheen lezen, maar voordat Jezus zegt: ‘ik ben het 

levende water dat jouw dorst lest’, heeft hij zelf bij de bron gezeten, 

uitgeput van de reis, en heeft hij gevraagd aan een vrouw die komt 

water putten: ‘ik heb zo’n dorst, heb je wat te drinken voor mij?’ 

(Johannes 4). 

En voordat Jezus het brood brak en deelt met de Emmaüsgangers, 

werd hem zelf als onbekende vreemdeling onderdak geboden: ‘Blijf bij 

ons, want het is avond en de dag loopt ten einde’ (Lukas 24). 

Niemand is alleen maar helper, zelfs Jezus niet. We zijn allemaal mensen 

met honger, dorst, verlangens, angst en heimwee, voelen we ons een 

vreemde, en hopen we dat dat iemand onze schamele naaktheid 

bedekt. 

Laten we deze 40 dagen ook gebruiken om onze eigen honger en dorst 

en naaktheid onder ogen te zien, en hulp te vragen. We zijn allemaal 

afhankelijk van elkaars zorg en van Gods goedheid. Het bijzondere van 

Matteüs 25 is dat Jezus zichzelf niet identificeert met diegene die 

honger stilt en dorst lest, maar met de hongerige en de vreemdeling 

zelf. Ik heb honger, mag ik bij jou aan tafel? 

Deze 40 dagen zijn een goede gelegenheid om te leren geven, maar 

ook om te leren ontvangen. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

Afb. uit  De jongen, de mol, de vos en het paard – Charlie Mackesy 

 

Gebed om moed 

 

Lieve God, 

Ik heb u om zoveel dingen gevraagd tijdens deze vreemde pandemie: 

om geduld, uithoudingsvermogen, vrede, om veiligheid, vergeving,  

en zelfs om een nieuw seizoen van de Great British Bake-off. 

Maar ik heb nog nooit om moed gevraagd. 

Daarom, als moed iets is wat U ons kunt geven, meer dan we nu 

hebben, dan zou dit een goed moment zijn. 

Maar misschien werkt het helemaal niet zo. 

Misschien krijgen we geen extra portie van wat we nodig hebben, 

alleen maar omdat we eraan denken en het netjes vragen. 

Ik vraag om moed, God, omdat ik geprobeerd heb mijn angst te 

negeren,  

en dat lukt hooguit minuut of vijf. 
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En ik heb geprobeerd mijn angst te weerstaan, maar het is net alsof 

mijn angst daar groter en sterker door wordt. 

Alstublieft, God, geef me moed, om het leven te leven ondanks mijn 

angst. 

Moed om lief te hebben ook, ondanks dat ik gekwetst ben. 

Moed om te genezen – want soms houd ik van mijn kwetsuren. 

Moed om me alleen te voelen en te weten dat dat me niet klein zal 

krijgen. 

Moed om eindelijk mijn rommel op te ruimen. 

Moed om te vertrouwen, dat alles wat ik nodig heb – dat uw hand 

daarin allang heeft voorzien. 

Amen. 

 

vrij naar Nadia Bolz- Weber 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

 

In de vorige Klokkepraot schreef ik hoopvol over de doop van Kyan en 

Dyon Stegeman. Die zou plaatsvinden op 21 februari, maar dat kon 

helaas niet doorgaan. We hebben nog steeds geen zicht op het einde 

van de lockdown, maar we blijven hopen dat de doop over niet al te 

lange tijd kan plaatsvinden. 

 

Op elke zondag van de veertigdagentijd is er aandacht voor de 7 

werken van barmhartigheid. We volgens weliswaar gewoon de 

lezingen, maar we hopen telkens ook iemand aan het woord te laten 

die iets kan vertellen wat hem of haar beweegt en inspireert. 

Achtereenvolgens besteden we aandacht aan: 

1. De zieken bezoeken 

2. De dorstigen te drinken geven  

3. De vreemdelingen onderdak bieden 

4. De naakten kleden 

5. De hongerigen te eten geven 

6. De doden begraven 

7. De gevangenen bezoeken 

 

Ook de collectedoelen zijn hiermee verbonden. 
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De maand april begint met de diensten van Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Pasen. Op welke manier we die vorm kunnen geven, is nu 

nog niet duidelijk. Volgende maand meer. 

 

Paasontbijt? 

Tja, het zit er dit jaar wéér niet in, een gezamenlijk Paasontbijt. Op z’n 

best mogen we weer naar de kerk. Maar we hebben een mooi 

vooruitzicht: heus, ooit komt er een dag, niet al te ver weg hopelijk, dat 

we weer gewoon bij elkaar mogen komen. En dan zitten we 

onbekommerd naast elkaar, we zingen uit volle borst, we stoten elkaar 

aan, fluisteren iets in het oor van de ander en geven gewoon de koffie 

door. De dingen die zó gewoon zijn en waar we zó naar terug 

verlangen. 

Maar áls het zover is, dan gaan we natuurlijk feest vieren. Met muziek 

en zang, met een heerlijk ontbijt, met gebak, met een glaasje – we zien 

wel: maar ooit komt dat! 

En mochten we met Pasen naar de kerk mogen, dan zorgen we 

uiteraard voor iets lekkers, hoe dan ook.  

En voor volgend jaar reken ik weer op een Paasontbijt. 

 

Weekbrieven 

Ik ben weer begonnen met een serie weekbrieven. Ik verstuur ze 

wekelijks per mail, en ze kunnen ook op papier bezorgd worden. Wat 

kunt u verwachten? 

• Een gebed of lied 

• 7 x barmhartigheid: 

• elke week aandacht voor één van de werken van 

barmhartigheid. 

• Een recept: eenvoudig, sober, duurzaam – en lekker! 

• De liturgische bloemschikking. Dit jaar niet in de kerk, maar wel 

in de weekbrief! 

• 40 dagen wandelen. Zou dat lukken? Misschien kunnen we 

favoriete ommetjes en wandelingen in en rond Harfsen met 

elkaar delen. En wie weet kunnen we in tweetallen wandelen! 

Laat me uw ommetjes weten. Ik zal kijken of ik elke week een 

mooie wandelvraag kan bedenken.  

• De Britse variant. Dat klinkt onheilspellend, maar er bestaan ook 

mooie Britse varianten, of Zuidafrikaanse, of Braziliaanse. 

Varianten waarvan? Laat u verrassen.  

• En wat me verder maar te binnenschiet. 
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Mocht u ze nog niet krijgen, en u hebt wel belangstelling? Laat het me 

weten. 

lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl  0575-510553 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Pastoraat in coronatijd 

We zijn nog lang niet terug bij normaal, maar zoals tijdens de eerste 

lockdown, zo is het ook niet meer, gelukkig. Ik ben voorzichtig met 

bezoekwerk, en houd me aan de adviezen van beperkt bezoek. Maar 

ik hoop natuurlijk wel dat berichten van ziekte mij bereiken als dat 

nodig is. Dus aarzelt u niet om ook zelf bericht te doen van ziekte of 

zorg. Van u zelf of van iemand anders. Ik hoor het liever drie keer dan 

geen keer. 

Maar ook als u gewoon zin heeft in een praatje, of behoefte heeft aan 

een luisterend oor, laat het me weten, dan bellen we of ik kom.  

In je eentje is alles zwaarder, en gedeelde zorg wordt altijd een beetje 

lichter. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 
 

DIENSTENROOSTER 

 

07 maart 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten 

14 maart 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

21 maart 10.00 uur Ds. J.H. Weijenberg, Harfsen 

28 maart 10.00 uur Dhr. J. Leijenhorst, Barchem 

 

mailto:lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl
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UIT DE KERKENRAAD 

    

Kerkbalans 2021 

Wat een prachtig resultaat: €  44.920 aan toezeggingen ( € 210 meer 

dan vorig jaar). Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: heel hartelijk 

dank! Ook dank aan allen die zich bij deze actie hebben ingezet. We 

kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, want het resultaat 

van de afgelopen vijf jaar vertoont een stabiel beeld:  rond de € 45.000. 

De Eindejaarscollecte heeft ook een mooi bedrag opgebracht. In dit 

nummer van Klokkepraot treft u ook een overzicht aan van de 

opbrengst van de kerkrentmeesterscollecten  2020.  

 

Toekomst  

We hopen dat we over enkele maanden weer in de gelegenheid zijn 

elkaar te ontmoeten. De belofte u van informatie te voorzien over onze 

plannen hopen we dan gestand te doen en we hopen dat we u 

vervolgens kunnen uitnodigen om met elkaar over deze plannen te 

spreken. Aan de voorbereidingen voor het doen van 

subsidieaanvragen en het voeren van actie, mogelijk in combinatie 

met het zestigjarig bestaan van onze Protestantse Gemeente dit jaar, 

wordt gewerkt. 

Zijn er dan geen zorgen? Jawel: in het najaar is een aantal van onze 

kerkenraadsleden aftredend. Misschien willen sommigen nog wel een 

termijn, maar ook als dat zo is, hebben onze kerkgemeenschap  en 

onze kerkenraad behoefte aan verjonging en verbreding door mensen 

die zich bezig willen houden met vragen in onze samenleving op het 

gebied van maatschappelijke zorg en het geestelijk leven en met het 

organiseren van activiteiten om mensen hierin te begeleiden en 

ondersteunen. Denk er eens over na of dat wellicht iets voor u is! 

 

Pastoraat 

Het kerkelijk naoberschap is het hart van ons gemeentewerk. Behalve 

de aandacht voor mensen bij ziekte, overlijden of bij feestelijke 

omstandigheden, kwam vanuit de diaconie de vraag hoe we onze 

middenstand een hart onder de riem kunnen steken in deze voor hen 

zware tijd. We hebben hierover inmiddels contact gehad met Plaatselijk 

Belang en met de ondernemersvereniging. 

De diensten in de Veertigdagentijd hebben een sterk pastoraal 

karakter. Wellicht herinneren sommigen van u zich nog de 

medewerkersavond  van 5 oktober 2016, toen pastor Zweers van de Sint 
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- Eusebiusparochie in Arnhem  ons heeft verteld over de Zeven werken 

van barmhartigheid en we daarover met elkaar in gesprek zijn gegaan. 

En mochten we weer kunnen reizen: bezoek dan Utrecht en bewonder 

de bronzen deuren van de Domkerk, waardoor je de kerk binnenkomt: 

hierop zijn de Zeven werken van barmhartigheid  uitgebeeld door de 

Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst. Als de deuren gesloten 

zijn, zien we twee grote panelen met daarop kleine voorstellingen in 

reliëf van mensen en dieren en een veelheid van teksten in allerlei talen 

en lettertypen. In de Middeleeuwen werden door het stadsbestuur 

belangrijke mededelingen op kerkdeuren gespijkerd. In deze traditie 

heeft Van de Vathorst de tekst uit Mattheüs 25 vs 31 - 46 gebruikt. Deze 

tekst gaat over het laatste oordeel  en de werken van barmhartigheid, 

naastenliefde. Hij staat er in het Engels, Fries, Grieks, Japans, 

Nederlands, Latijn en Syrisch. Daarboven, in een enorme cirkel is Sint 

Maarten uitgebeeld, patroonheilige van de kerk en van de stad 

Utrecht. Hij bekleedt met een majestueus gebaar een naakte bedelaar 

met de helft van zijn mantel. De deuren zijn prachtig! 

Ellen Dupuis 
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Eindejaarscollecte 
Aan het einde van het jaar zijn onze financieel medewerk(st)ers weer 

rondgegaan voor de eindejaarscollecte. Daarvoor in elk geval heel 

veel dank. Jullie doen het toch maar weer met z’n allen! 

De opbrengst is hoger dan vorig jaar. Het bedrag is 2.112,44 euro en 

dat vinden wij (de taakgroep financiële acties en de kerkrentmeesters) 

een heel mooi bedrag. 

Alle gevers groot en klein, dan ook heel hartelijk bedankt. 

 

Hartelijke groet, namens de financiële commissie, 

Bertus Wechstapel  

 

 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken Martje Brinkman- de Grote 

Geboren Margaretha Johanna de Grote op 6 oktober 1938 op 

boerderij Klein Nijhof Kasteelweg 6 in Kring van Dorth. 

Martje schreef in een boek: “Oma, vertel eens” , welke zij kreeg van 

haar kleindochter Monique, over haar fijne jeugd, zorgeloos met een 

gevoel van vrijheid. 

Ze groeide op met haar zussen Dien, Mieneke en Gerrie. 

Martje schreef: “Mooier kan haast niet, spelen in het Dortherbos, 

verstoppertje spelen, meikevers schudden…” 

De fijne contacten met de Brenderfamilie, de logeerpartijtjes met de 

nichtjes uit Zwolle. 

Ze ging in Harfsen naar de lagere school, daarna naar de 

huishoudschool. 

Haar ouders waren vooruitstrevende mensen, de twee oudste zussen 

leerden door. 

Martje bleef thuis om mee te helpen op de boerderij. 

Ze ging er graag op uit met haar vriendinnen Riky en Marietje, naar 

gym bij ABS, later naar een toneelstuk of dansavond. Hier leerde ze Jan 

Brinkman kennen.  

Op 19 december 1959 trouwden Jan en Martje in Bathmen. 

Géke en Hermen werden geboren, ze groeiden op in een sociaal 

hardwerkend gezin waar iedereen altijd welkom was.  

in 1975 namen Jan en Martje het bouwbedrijf van Lamberts over in 

Harfsen. In 1978 kochten ze het pand van Bakker Kaatman en verhuisde 

het gezin naar de Lochemseweg. 
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Er werd hard gewerkt, Jan op de bouw, Martje deed de administratie. 

De kleinkinderen werden geboren, zes in totaal. Jan en Martje 

verhuisden naar de Bremweg. 

De kleinkinderen Monique, Ellen, Yvonne, Mark, Remco en Lian hebben 

mooie herinneringen aan hun oma. 

Wandelen in Dortherbos, logeren in ’t Venne, spelletjes doen, de vele 

vakanties samen. 

Martje genoot aan de Bremweg van de vogels die ’s morgens vroeg zo 

mooi fluiten in het voorjaar of genieten na een verjaardag, van een 

gebakje dat overgebleven was. Waarbij ze nog schreef:  

“ niet dat ik niet van de visite geniet, maar alles op zijn tijd.” 

Martje genoot, samen met Jan, van haar vijf achterkleinkinderen.  

 

Martjes leven veranderde, ze leek depressief te worden, onderzoeken 

volgden. 

Een onzekere tijd voor haar en haar familie, met name voor Jan, die 

haar zo liefdevol en trouw verzorgde en begeleidde. 

Toen bleek, dat ze vasculaire dementie in een progressieve vorm had, 

vielen er veel puzzelstukjes op z’n plek. Ze leek de grip op haar leven te 

verliezen en leed hier onder. 

Ze ging, samen met Geertje haar trouwe vriendin, naar de dagopvang 

van de Borkel. 

Het boek, “Oma vertel eens” werd in de laatste periode gebruikt om 

samen met Martje herinneringen op te halen. Op deze manier hebben 

er nog heel mooie gesprekken plaats gevonden. 

 

Aan het eind van het afgelopen jaar ging het steeds meer achteruit 

met Martje. Ze ging niet meer naar de dagopvang.  Haar leven en de 

zorg werd zwaar. 

Toch heeft ze nog een paar mooie heldere momenten gehad, alsof 

alle last van haar was afgegleden,  Op zaterdag 30 januari, is ze op 

haar eigen tijd, rustig ingeslapen in het bijzijn van Jan, Géke en Hermen. 

Samen, want dat was haar grootste wens. 

Op de vraag, gesteld in het boek: “Hoe wil je dat de mensen jouw 

herinneren als je er niet meer bent”, antwoordde ze: “Gewoon, zoals ik 

was, niet slechter maar ook niet beter.”  

Dit was Martje ten voeten uit. 

We sluiten het boek van Martje, maar wat blijft zijn de mooie 

herinneringen aan haar. 

Ageeth Veeneman- Tuitert 
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ACTIVITEITEN 

 

 

IJSKOUD de mooiste 

 

Heeft u ook zo genoten van 

de ouderwetse winter 

tussen 7 en 14 februari? O 

ja, het was soms erg lastig, 

die “jachtsnee” kroop 

overal in. En wat was het 

koud!!  Maar wat was het 

buiten mooi.  Op facebook 

zagen we bij de diverse 

Harfsenaren prachtige 

winterfoto’s voorbij komen. 

Vergeet u ze niet door te 

sturen naar 

actiekerkharfsen@gmail.co

m  Misschien komen ze dan 

wel in onze 

verjaardagskalender die we 

van plan zijn om te maken. 

 En denk straks ook aan de 

kalender in de lente, als de 

krokussen omhoog piepen 

en de lammetjes in de 

lente. Er is zoveel moois om 

ons heen, we moeten het 

alleen wel willen zien.  

 
 

mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
mailto:actiekerkharfsen@gmail.com
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Om te noteren in uw agenda: 

Vrijdag 9 en zaterdag 10 april vindt de kledinginzamelingactie plaats 

voor Oost-Europa. In de volgende Klokkepraot leest u hier meer over. 

Eind augustus staat een gezellige Zomermarkt gepland. We houden u 

de komende maanden op de hoogte.  

 

Ons gebouw raakt kilo’s kwijt in de lockdown 

Zoals u weet staat er in Ons Gebouw een grote bak waarin u lege 

doppen kunt deponeren. Diana haalt ze één keer in de zoveel tijd op 

en bewaart ze in de schuur totdat deze uitpuilt. 

En dat was half januari zover. De fiets kon nauwelijks nog naar binnen 

en het werd tijd om de zakken weg te brengen.  

Dus alle zakken gewogen en in de auto gepakt en, na onszelf eerst 

aangekondigd te hebben, hup richting Aalten.  

 

En dan rijd je op een druilerige zondag door de Achterhoek en zie je 

dat zelfs dan de Achterhoek prachtig is. Zeker toen we in de buurt van 

Aalten kwamen. Daar lag sneeuw!!! En dat hebben we in Harfsen nog 

niet echt gezien deze winter. Nadat Gerrit en ik alle zakken hadden 

uitgepakt (maar liefst ruim 90 kilo!!!!) hebben we, op afstand, nog even 

een praatje gemaakt met Annie. De container van de Koninklijke 

Nederlandse Geleidehonden Stichting staat op hun erf en met dit 

vrijwilligerswerk zijn ze toch maar erg druk. Ze was blij met de zakken en 

ze vond het erg jammer dat we, door dat Coronagedoe, geen koffie 

van haar kregen. Maar dat is nu eenmaal niet anders. Ooit komen er 

betere tijden aan en dan drinken we misschien wel 2 bakjes koffie bij 

Annie en Jan.  

 

Annie vertelde nog wel dat ze in December verrast waren door 

Jochem van Gelder, van Omroep Gelderland, met een medaille voor 

al hun vrijwilligerswerk. Misschien hebt u het wel op tv gezien. Wilt u het 

terug kijken, kijk dan even op de facebookpagina van Kerk Harfsen of 

ga zoeken op de website van Omroep Gelderland en zoek op Jan en 

Annie (19 januari) dan moet het goed komen. 

Maar het was koud die dag en we hebben het gesprek daarom kort 

gehouden. Dus via een andere weg weer richting huis gereden en 

genoten van het coulisselandschap van de Achterhoek wat zelfs op 

een koude natte winterdag nog mooi is om te zien. 
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Maar we hebben dus weer plaats voor dopjes! De doppen worden 

verkocht en de opbrengst komt ten goede van het KNGF. Deze 

stichting leidt honden op tot hulphonden. Denk aan 

blindengeleidehonden, maar ook autismehonden, PTSS honden en 

andere soorten hulphonden. 

Alle schone hard plastic doppen, zonder zacht plastic, papier of 

aluminiumfolie is welkom. Denk aan de doppen van statiegeld flessen 

(flessen kunt u daarna gewoon weer inleveren voor statiegeld), doppen 

van de zuivel. Van de sap pakken, vloeibare wasmiddel en meer. Als ze 

maar vrij stevig en schoon zijn.  

U kunt ze inleveren in Ons Gebouw of u brengt ze naar mij Oude 

Larenseweg 83. Ik heb een kraampje (de kroam van Dieks) aan de weg 

staan en daar staat een kleine kliko naast voor de plastic doppen 
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Goedendag!  

En dan mag ik, Hellen Strik, u als inwoner van Harfsen/Kring van Dorth, 

tot hulp zijn! 

Sinds 1 december ben ik namelijk werkzaam als welzijnscoördinator 

Harfsen. 

Wat doet een welzijnscoördinator?  

Ik zet mij in voor het welbevinden van alle inwoners van Harfsen/Kring 

van Dorth, dus voor jong en oud. Soms zit u met een zorg- of hulpvraag 

en weet u niet tot wie u zich moet wenden, als coördinator kan ik u 

daarbij helpen. 

Wat betekend dat precies? 

U kunt bij mij terecht voor alle soorten vragen of advies over 

uiteenlopende onderwerpen. 

Bijvoorbeeld: zijn er problemen in het gezin? Heeft u vragen op het 

gebied van ondersteuning bij (langer) thuis wonen? Wordt de druk van 

mantelzorger te hoog? Of bent u op zoek naar een maatje om iets 

samen mee te doen, of simpel een praatje? Dan kan ik u daarbij 

helpen.  

Mijn motto is niet voor niets al jaren: “Een onsje welzijn, scheelt een kilo 

zorg”. Schroom niet om contact met mij op te nemen, ik sta graag voor 

u klaar! 

Ik kom dan langs om uw persoonlijke situatie met u te bespreken en 

samen naar een oplossing te zoeken. 

 

Wie is Hellen? 

Met mijn man en een timmerman hebben we de afgelopen twee jaar 

ons eigen houten huis getimmerd in Laren. Een paar jaar geleden 

liepen we het Pieterpad en hebben we in Laren overnacht, toen waren 

we al weg van het dorp. Nu wonen we er met heel veel plezier en 

willen we hier oud worden.  

 

Ik heb mijn hele leven gewerkt, ook toen de kinderen klein waren. Via 

omwegen ben ik in de welzijn beland, dat is helemaal mijn ding! Ik help 

graag mensen die het zelf (even) niet kunnen. Vorige week ben ik 55 

jaar geworden en ook in mijn leven heb ik wel eens hulp moeten 

vragen, dat is echt geen nederlaag. Mensen willen graag helpen en als 

je dat nodig hebt, moet je dat met beide handen aangrijpen. Het 

maakt het leven zoveel aangenamer.  

Sporten doe ik graag: lange afstandswandelen met mijn vriendin, 

racefietsen met mijn man en ik heb een paar jaar wedstrijden geroeid. 
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En ik heb een positieve kijk op het leven en dat wil ik graag aan 

iedereen overdragen.  

 

Bereikbaar 

U kunt mij bereiken door te mailen naar: harfsenenwelzijn@gmail.com of 

direct te bellen naar mijn mobiel: 06-42050353.  Als ik geen afspraken 

heb zit ik meestal te werken aan de grote leestafel in de vernieuwde 

zaal van de Veldhoek, daar heb ik mijn favoriete plekje gevonden. Als 

u mij daar ziet zitten, kom gerust binnen voor een praatje, heel fijn, zo 

leer ik dan veel mensen kennen! 

 

        

 

 

mailto:harfsenenwelzijn@gmail.com
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UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

The Passion: Parels voor de zwijnen óf toch het paasevangelie? 

( door Ds. Steven Kafoe (bron: De Kombinatie Hendrik Ido Ambacht) 

 

Een religieuze show, parels voor de zwijnen gooien, gelikt amusement. 

Als ik met vrienden en collega's spreek over The Passion hoor ik vooral 

superlatieven en veroordelingen. 

Ik kan me daar ook iets bij indenken en heb deels diezelfde bezwaren. 

Maar toch. Toen ik Borsato's lied 'Afscheid nemen bestaat niet' hoorde 

zingen vanaf de top van de Erasmusbrug (Rotterdam 2012) raakte het 

een snaar in me.  

 

'k kom als de wind die je voelt en de regen! 

Volg wat je doet als het licht van de maan! 

zoek me in alles dan kom je me tegen! 

Fluister mijn naam... en ik kom eraan! 

  

Zie... wat onzichtbaar is! 

Wat je gelooft is waar! 

Open je ogen maar en... 

dan zal ik bij je zijn! 

Alles wat jij moet doen... 

is mij op mijn woord geloven! 

  

En natuurlijk, waarschijnlijk bedoelde Borsato het helemaal niet zo. Maar 

wat kan je een religieuze lading in zo'n tekst lezen en voelen! 

Ik heb dus wel iets met The Passion. Sorry vrienden en collega's. Jullie 

hebben gelijk. Maar al sinds ik de eerste Passion meemaakte in Gouda 

is er bij mij iets omgeslagen. Rond die tijd werden op TV twee 

tienermeiden geïnterviewd over het christelijk geloof. De vraag was 

o.a. wat ze wisten over Jezus. Hoe was hij gestorven? Hun bloedserieuze 

antwoord: "was hij niet gestikt in een vissengraat?" Ik vond het 

dramatisch om te horen. Hele generaties groeien zo op zonder enige 

kennis over het christelijk geloof. 

De elite voelt zich misschien nog aangesproken door de Matthäus 

Passion van J.S. Bach (die bij mij ook diverse snaren raakt, laat dat 

duidelijk zijn), maar een groot deel van ons volk moet het op andere 

manieren horen. Door bijvoorbeeld moderne popmuziek te luisteren 

tijdens een vertelling van het lijdensverhaal. 
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Het christelijk geloof heeft altijd aansluiting gezocht bij de cultuur. De 

psalmmelodieën werden ook overgenomen van de volksliedjes van 

destijds. Waarom zou de hedendaagse popmuziek niet gebruikt 

kunnen worden om iets van het evangelie over te brengen? Of met de 

woorden van Larry Norman: why should the devil have all the good 

music? Weet u, voor mij is het al winst als die twee tienermeiden de 

volgende keer zouden zeggen: "Jezus, die is gestorven aan een kruis. 

Christenen geloven dat hij dat heeft gedaan om mensen redding te 

brengen". Laat dat verhaal maar in alle tonen klinken. Ook vanavond in 

Dordt. 

 

 

 

 
 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collecten: 

 

07 maart 1. Onderhoudsfonds  2. K.I.A. Libanon 

14 maart 1. K.I.A. onderst. Diaconaat 2. Pastoraat 

21 maart 1. Bloemenfonds  2. K.I.A. Indonesië 

28 maart 1. K.I.A. Paaschallenge 2. Pastorale zorg 
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Toelichting bij de collecte: 

 

 

 

7 maart: Kerk in actie: Libanon 

 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is 

Libanon een belangrijk land. Er 

wonen relatief gezien nog veel 

christenen. Christelijke instellingen in 

Libanon hebben vaak een regionale 

functie, zo ook Near East School of 

Theology (NEST).  

Dit opleidingsinstituut leidt 

predikanten op voor landen als 

Syrië, Armenië, Israël/Palestina en 

Libanon. Theoloog Wilbert van 

Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft 

lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de 

kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te 

leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! 

Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-

Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te 

verspreiden. Van harte aanbevolen! 

 

 

14 maart: Kerk in actie: binnenlands diaconaat 

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 

Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, 

zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak 

over van generatie op generatie. 

Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren 

op te vangen. 
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Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee 

samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en 

kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in 

de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding 

naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben 

niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze 

regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven 

in arme regio’s om de meest 

kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! 

 

21 maart: Kerk in actie Indonesië 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 

nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de 

kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor 

ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs 

voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze 

vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie 

leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 

biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
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28 maart: Kerk in actie Paaschallenge 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar 

gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze 

vraag aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen. De 

PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel 

dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk.  
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In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren 

het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en 

waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage aan de 

collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben 

gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met 

de boodschap van Pasen. Van harte aanbevolen!  

Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en 

kerkinactie.nl/paaschallenge 

 

 

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. 

 

 

Opbrengsten giften kerkrentmeesters in 2020 

Een deel van 2020 kon er niet fysiek in de kerk gecollecteerd worden. 

Desondanks zijn er veel giften binnengekomen voor de vastgestelde 

collectedoelen. Hierbij een overzicht: 

Eigen gemeentewerk 1.309,89 Onderhoudsfons  65,- 

Kerkrentmeesters      45,-  Ter vrije besteding             519,26 

Bloemenfonds     160,-  Klokkepraot              511,40 

Pastoraat        85,-  Verbouwing   50,- 

Klokkenstoel reparatie  765,-  

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdragen aan de collectes. 
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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 

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 Klokkepraot ook digitaal lezen 

Aanleveren kopij voor dinsdag 23 maart via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 

Op de achterkant: een kleurplaat uit de 40-dagen campagne van  

Kerk in Actie. 

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