Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 9, nummer 7, september 2021.

De buitendienst bij de Haarbroekse vijvertuin

OVERDENKING
Erven of lenen
Nee, geen financieel advies krijgt u van me. Ik heb er ook te weinig
verstand van. Maar met het jongste en alarmerende klimaatrapport
prominent op tafel schiet mij steeds deze zin te binnen:
‘We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar geleend van
onze kinderen’.
Iets wat je erft, heb je om niet
ontvangen, en meestal van je
ouders. Je mag het opmaken en
uitgeven. Misschien dat je er in
gedachten nog verantwoording
over aflegt: past dit bij wat mijn
ouders gewild zouden hebben?
Maar met wat je leent, is het
anders. Je mag het gebruiken, en
gebruikssporen mógen, tot op
zekere hoogte. De gulle lener
moet het zelf ook weer tot
tevredenheid kunnen gebruiken.
Wat je leent, moet je netjes
teruggeven, als de tijd daar is.
Zouden ze er blij mee zijn, onze kinderen, de volgende generatie, met
de toekomst die we van hen geleend hebben? Hebben we teveel
opgemaakt? Lijken onze gebruikssporen niet teveel op akelige krassen?
Psalm 24 gaat nog weer een spade dieper:
‘Van de Heer is de aarde, en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen’.
Hierin ligt het besef, dat wij niet zelf de eigenaar zijn van wat we
hebben ontvangen, geërfd, gekregen, gekocht. Ook al hebben we
kromgelegen, hard gewerkt, met moeite bij elkaar gespaard: het is niet
van ons. Of beter: niet van ons alleen.
Er is een gedeeld eigenaarschap van de aarde. Met anderen en met
God. Gedeeld eigenaarschap en dus ook een gezamenlijke
verantwoordelijkheid waarbij de lasten eerlijk gedeeld worden.

2

Helpt dat, met de aarde, de grondstoffen, de dingen omgaan alsof ze
niet van jou zijn, maar geleend en ten diepste eigendom van God?
Ik hoop het van harte. Het is en zal zo nodig zijn.
Van U is de aarde, van U is de toekomst…
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
Startweken
Misschien was uw eerste
gedachte: wat een dunne
Klokkepraot! Maar dat heeft
natuurlijk alles te maken met onze
geplande startweken. Daar zit
zoveel plezier en energie in, dat
we alles hebben gebundeld in
een aparte kleurige folder.
Van alles is er te doen, van jong
tot oud.
We hopen u en jou te zien!
En zeker bij de startzondag bij de
familie Klumpenhouwer, op 12
september!

DIENSTENROOSTER
22 augustus
29 augustus

10.00 uur
10.00 uur

Ds. J. Mol, Doetinchem
Ds. D. Bargerbos, Dwingeloo-Diever

05 september
12 september
19 september
26 september

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bijzondere dienst
Ds. L.M. van Prooyen Schuurman
Dhr. J. Leijenhorst, Barchem
Ds. L.M. van Prooyen Schuurman

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.
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UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraad
‘Geen vakantie dit jaar?’ Nee, in juli was de laatste vergadering van
het seizoen en op 10 augustus zaten we alweer bij elkaar. Iets lekkers bij
de koffie en met enthousiasme het nieuwe seizoen begonnen, mede
geïnspireerd door de buitendienst van twee dagen ervoor van Laren
en Harfsen samen in de Haarbroekse Vijvertuin. Wat een feest!
Spannend wat het weer betreft: blijft het droog? Zelfs meer dan dat: op
het moment dat SDG en Apollo ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’
inzetten, brak de zon door!
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Overige ruimten Ons Gebouw
Al enkele jaren zijn we bezig met het ontwikkelen van plannen voor de
verbetering van de zalen in Ons Gebouw. Al veelvuldig hebt u hierover
in Klokkepraot kunnen lezen. Nieuwbouw leek de beste optie, we liepen
warm voor het ontwerp van architect H. Ehrenhard (uitstraling, open
naar het plein), maar in de huidige situatie met oplopende prijzen van
materialen hebben we tot de conclusie moeten komen dat
nieuwbouw te duur is. Dat is jammer, want we verwachtten er veel van.
De kerkenraad heeft nu besloten tot renovatie / verbouwen. De
bouwcommissie buigt zich met gebruikmaking van het ontwerp van de
architect over een nieuwe schets.
Ventilatie
We kunnen weer bij elkaar komen, we mogen zingen (een deel van de
liederen) en voor en na de dienst wordt er geventileerd. Binnenkort
draaien we een keer ‘proef’ met ventileren tijdens de dienst: hoe sterk
en storend is het geluid van onze ventilatie? Dominee Lidy van Prooyen
Schuurman zal dit moment aankondigen.
Toekomst Protestantse Gemeente Harfsen
Het lukt nog niet erg nieuwe kerkenraadsleden te vinden. Wat kan ik
daarover zeggen? Het is leuk werk door de vele contacten die je hebt,
het werken in een team en het bezig zijn met zowel praktische zaken als
de vraag waarom we doen wat we doen. ‘De kerk mot bliev’n’, vinden
Harfsenaren. De kerk vervult voor velen een rol op momenten die
wezenlijk voor ons zijn. Denk er eens over of u bijvoorbeeld twee jaar in
een bestuursfunctie actief zou willen zijn voor onze gemeente.
Communicatie
De Veldpost en Klokkepraot zullen voortaan elkaars (bijzondere)
activiteiten publiceren.
Collecte en bloemengroet
Het is gebruikelijk dat de ouderling van dienst in het welkomstwoord het
doel van de collecten noemt en toelicht èn vermeldt naar wie de
bloemen gaan. Voortaan gebeurt dit vóór de dienst van de
voorbeden, zoals dat gebruikelijk was toen we collecteerden.
Startzondag en Startweken
We zien uit naar vrolijke en boeiende Startweken en naar een mooie
Startzondag bij de familie Klumpenhouwer aan de Emsbroekweg
(zondag 12 september).
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Vrijwilligersavond
Noteert u vast: vrijdag 29 oktober. Dat wordt een heel mooie avond
met Marius (schilder)en Ingeborg (musicus) van Dokkum. Alle vrijwilligers
krijgen tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging met de vraag zich
daarvoor aan te melden.
Nog meer activiteiten? Jazeker, maar daarover hoort u de volgende
keer meer.
Ellen Dupuis.
Nalaten aan de kerk: Hoe kunt u ons steunen?
U kunt ons financieel steunen door het doen van een gift of het
benoemen van onze kerkelijke gemeente in uw testament.
De kerk laten meedelen in uw erfenis
Niet alleen tijdens het leven, maar ook na overlijden kan de kerk
financieel worden gesteund. Daarvoor is altijd een testament nodig dat
door de notaris wordt opgemaakt. Vastleggen in een testament is de
manier om er zeker van te zijn dat de wilsbeschikking wordt uitgevoerd.
Een testament betekent namelijk:
'een in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand bepaalt
wat na zijn of haar dood met de nalatenschap zal geschieden.'
In een testament kan ook een nalatenschap aan een goed doel, zoals
uw kerk, worden vastgelegd.
Er zijn twee mogelijkheden:
Legaat:
Erfstelling

Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een
bepaald bedrag of een bepaalde zaak - bijvoorbeeld
een huis - aan de kerk wordt gelegateerd / nagelaten.
Bij erfstelling benoemt u de kerk geheel of gedeeltelijk tot
uw erfgenaam.

Tijdens het leven kan de inhoud van het testament te allen tijde worden
gewijzigd. Na het opmaken van het testament (u krijgt een afschrift)
wordt het opgeslagen in het Centraal Testamentenregister.
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IN MEMORIAM
Wij gedenken
Op 24 juli j.l. overleed Hendrika Noordkamp-Wuestman in de leeftijd
van ruim 90 jaar.
Hendrika werd in 1931 geboren aan de Broekstraat als oudste kind van
Reint en Johanna Wuestman, en 2 jaar later volgde broer Arend. In de
jaren ’50 leerde ze Herman Noordkamp kennen in het verenigingsleven
van Harfsen. Ze trouwden in 1957, Hendrika trok bij Herman in aan de
Emsbroekweg, en daar heeft ze bijna tot het eind van haar leven
gewoond. Samen kregen ze drie kinderen: Dettie, Joop en Erna. Er
waren altijd zorgen om de gezondheid van Dettie, en groot was het
verdriet toen zij overleed op 31-jarige leeftijd. Een verdriet dat, hoe lang
geleden ook, de rest van haar leven zijn sporen heeft getrokken.
Vreugde en dankbaarheid waren er ook: Joop en Erna, later met hun
partners, de kleinkinderen, en het blijvende contact met schoonzoon
Leo.
Het was hard werken op de boerderij met melkkoeien en mestkuikens,
er werd op de kleinkinderen gepast. En jarenlang hebben ze met veel
plezier bij zangvereniging ‘Looft den Heer’ gezongen.
In 2014 overleed Herman, een grote klap, maar ze heeft zich er moedig
doorheen geslagen. Tot het laatst bleef ze wie ze was: een hartelijke,
gastvrije vrouw, nuchter en makkelijk in de omgang. De laatste jaren
woonde ze in de Veldhoek. Ook daar zal ze gemist worden. Niet in het
minst bij het vaste groepje luisteraars naar de kerkdienst op
zondagmorgen.
Bij haar afscheid lazen we Psalm 121. In alles zijn wij geborgen en veilig
bij God.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen sterkte toe.
Op 30 juli j.l. overleed Jo (Johan Frederik) Wiltink, ruim 91 jaar oud.
Jo is geboren en getogen aan de Lochemseweg in Joppe. De oorlog,
zijn militaire diensttijd, het melkrijden: hij vertelde er graag over. Tijdens ’t
Harfsens feest leerde hij Toos kennen, al moest hij wel volhouden
voordat Toos zich aan hem gewonnen gaf. Tijdens de trouwviering in
1957 werd het gelezen en gezongen: Waar liefde woont, gebiedt de
Heer zijn zegen (Ps.133), en zo deden we dat ook bij het afscheid. Jo
was ondernemend en hardwerkend, op de boerderij was er altijd veel
te doen, en steeds was hij aan het uitdenken hoe dingen beter en
efficiënter konden. Samen werden ze gezegend met 4 kinderen: Ria,
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Bert, Dirry en Henk. Hij voedde ze al vroeg op tot zelfstandigheid, en ze
kregen alle ruimte om dingen zelf uit te vinden en hun eigen leven vorm
te geven. Jo voelde zich een miljonair met zijn kinderen, en met Toos
natuurlijk.
Later kwamen de kleinkinderen graag logeren, want alles mocht: opa
hield van spelletjes en avontuurlijke dingen.
Joppe was inmiddels verlaten voor Harfsen, voor hun eigen paleisje aan
de Wilhelminalaan.
Met zijn gezondheid ging het de laatste jaren minder, er waren tia’s en
hij viel geregeld en moest dan revalideren. Verdrietig was het dat hij
apart van Toos in het Dijkhuis in Bathmen kwam te wonen, het kon niet
anders. Maar zijn optimisme en gulle lach, zijn dankbaarheid lieten hem
nooit in de steek.
‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’.
Ook Jo gaat gemist worden. Door kinderen en (achter)kleinkinderen,
maar het meest door Toos.
Wij wensen hen kracht toe en Gods nabijheid.
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman
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ACTIVITEITEN
Uitwisseling activiteiten tussen Veldhoek en kerk
Voortaan zullen in de Klokkepraot de speciale activiteiten van de
Veldhoek worden vermeld en zal de Veldpost extra activiteiten van de
kerk opnemen. Op deze manier kunnen we elkaar informeren en wordt
zoveel mogelijk voorkomen dat er op beide plaatsen tegelijk iets
aantrekkelijks te doen is.
Hieronder het middagprogramma de speciale activiteiten in de
Veldhoek voor alle 65-plussers uit Harfsen en kring van Dorth voor de
maand september:
ma 6 sept.
di 7 sept.
vrij 10 sept.
ma 13 sept.
di 21 sept.
vrij 24 sept.
ma 27 sept.

Dhr. Arjan Meijerink vertelt over de Harfsense
kunstwerken
Mevr. Tineke Kummeling geeft een lezing over de
vereniging De Zonnebloem
Film van mevr. Willy Beltman: Prachtige tuinen in
Gelderland en Overijssel
Bezoek aan beeldentuin Afrikan met rondleiding door
dhr. Nico van Kan
Mevr. Ingeborg Roos vertelt over Natuurbegraafplaats
Schapenmeer in Vorden
Mevr. Aly Wagenvoorde geeft een lezing met beelden
van haar rondreis door Afrika
Boekentips en wellicht start van een boekenclub door
Cecile Harmsen.

Meer bijzonderheden en toegangsprijs: zie publicaties in De Gids en op
de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
Aanvang steeds om 14 uur. Alle geldende coronaregels worden
uiteraard in acht genomen.
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TERUGBLIK
Beste lezers,
In het afgelopen kerkblad heeft u kunnen lezen over de ‘digitale
openluchtdienst’, de alternatieve Havekedienst.
Toen waren de collecteopbrengsten nog niet bekend.
Inmiddels wel bekend: er is voor de zorgboerderij Harfsen 430 euro
binnen gekomen.
Zij willen dit bedrag gaan besteden aan uitjes met hun cliënten.
En voor de onkostenpot 75 euro.
Iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!
Vriendelijke groet,
Jannie Zoerink
BIJ DE DIENSTEN
Collecten:
22 augustus:
29 augustus:
05 september
12 september
19 september
26 september

1. Artsen zonder grenzen
1. Pastorale zorg
1. Kerk in Actie: Ghana
1. Klokkepraot
1. Amnesty international
1. Pastorale zorg

2. Bloemenfonds
2. Leger des Heils
2. Alg. Harfsens kerkenw.
2. Zonnebloem
2. Onderhoudsfonds
2. Kinderen Israël en
Palestina

Toelichting bij de collecte:
22 september: Artsen zonder grenzen
De hulpverleners van artsen zonder grenzen bieden hulp ter plaatse,
overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en
rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging.
29 september: Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de
universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn
dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn
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opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam
menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met
professionele zorg en begeleiding. Met ons brede zorgaanbod kunnen
we bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u
mee naar zingeving en antwoord op levensvragen
5 september: Kerk in actie werelddiaconaat: Ghana
Veel jongeren in het arme
noorden van Ghana trekken naar
de hoofdstad Accra, in de hoop
daar werk te vinden. De meesten
van hen komen bedrogen uit. De
Ghanese kerk wil het vertrek van
jongeren uit het noorden
ontmoedigen door hen kansen te
bieden in hun eigen dorp. Met
steun van Kerk in Actie kunnen ze
een praktisch vak leren, zoals
bijvoorbeeld kleermaker, kapper
of timmerman. Daarnaast leert de
kerk volwassenen lezen en
schrijven en leidt ze voorgangers
op.
12 september: De Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen die door hun lichamelijke
beperking in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de
Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en
recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden.
“We zoeken contact en hebben tijd en aandacht voor mensen. Wij
organiseren uitstapjes, maken vakanties mogelijk en regelen goede
zorg onderweg. Zodat mensen kunnen uitkijken naar iets leuks. Wij
weten dat het belangrijk is om mensen te ontmoeten en nieuwe
indrukken op te doen.
De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende
overheid zet de sociale en recreatieve zorg en aandacht onder zware
druk. Het belang van ons werk neemt toe.
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Dat zien wij ook in de toegankelijkheid van de samenleving. Die is er
nog niet op gericht om gelijke omstandigheden te bieden voor mensen
met een lichamelijke beperking. Ook daar werken wij aan.
Want wij zijn ervan overtuigd dat een lichamelijke beperking geen
belemmering hoeft te zijn om te kunnen genieten van het leven. Er kan
zoveel meer dan je denkt.”
19 september: Amnesty International
Amnesty international is een wereldwijde beweging van meer dan 7
miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen
voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en
gelijkheid.
Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de
doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van
het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot
het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Met de beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Amnesty
weet waar ze een verschil kunnen maken en hoe ze de miljoenen
supporters kunnen mobiliseren. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig
jaar.
26 september: Kinderen Israël en Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door
decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en
wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of
‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een
einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit
project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse
school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren
ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.
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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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:
Telefoon
Koster:
Reservering
Ons Gebouw:
Fin. Adm.
Ledenadm.
Bankrekening
Diaconie:
Mailadres:
Website:

Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
06 34 09 78 71
Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729
Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com
Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82102426
Mevr. G. Smale, tel. 06 51 01 90 87
NL56INGB00010.100.43
NL73RABO 03737 11 514
NL11RABO03014.06.405
diaconieharfsen@gmail.com
www.harfsen.nl/kerk

hier kunt u de Klokkeproat ook digitaal lezen
Aanleveren kopij voor woensdag 21 september via
rikaelkink@hotmail.com
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Afscheid
Op zondag 11 juli hebben we
afscheid genomen van Eva
Oudenampsen, Emma
Brummelman, Naomi Kerkdijk
en Channa van Dam.Zij
hadden een groot aandeel in
deze dienst. Het verhaal dat
ze uitgekozen hadden was: De
arme weduwe uit Marcus 12.
Het verhaal werd door hen
nagespeeld.
Ook hadden ze een op een rol behang
wensen/teksten en symbolen
opgeschreven voor de toekomst. Ze rolden
deze aan het eind van de dienst uit om zo
de overstap te maken naar een nieuwe
periode/school/tijd.
De wensen werden besproken. Er stonden
handen en voeten op:
-Nieuwe vrienden maken op de nieuwe
school.
-Een droombaan krijgen,
-100 jaar worden
-Dat ik kan worden wat ik wil
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Ook waren er bloemen, kaarsen en dieren te zien. “Omdat we dat
mooi vinden”
De 4 werden toegesproken en ze kregen hun map mee, die door de
jaren heen gevuld was met tekeningen, liedjes en gebeden.
Tevens kregen ze een bijbel en een roos.
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Ook namen we afscheid van Ludwine Klumpenhouwer, zij is 28 jaar
leidster geweest.
Begonnen als hulpje van haar moeder die ook leidster was, maar al
gauw draaide ze zelfstandig een groep.
Meestal nam zij de jongste groep voor haar rekening. Een lieve juf,
zeiden de kinderen.
Ludwine was ook penningmeester.
De laatste jaren kwam Ludwine vanuit Loo naar Harfsen.
De 3 dochters van Ludwine en Rick zitten ook op de zondagsschool.
Eva nam vandaag afscheid.
Ludwine had ook veel plezier aan de musicals en kerstspelen. Een vrij
kerstverhaal vertellen vond ze ook leuk.
De kinderen en leidsters hebben een kalender voor haar gemaakt met
mooie tekeningen en foto s. De eigen verjaardagen zijn al vast
ingevuld, zodat ze ons niet vergeet.
Ook was er voor Ludwine een roos, een bos bloemen, een zilveren
Hugenotenkruisje en een afscheidsetentje met de leidsters.
Ludwine, BEDANKT!
Hartelijke groet, de leiding van de zondagsschool:
Rietje, Marijke, Saskia, Dorothe, Ageeth en Gea
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