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OVERDENKING 

 

Noem mij bij mijn naam 

De herfst is het seizoen dat we er het meest aan herinnerd worden, dat 

het leven eindig is en broos. Het blad valt en verdort. Bovengronds 

sterven bloemen en struiken langzaam af, om zich op te maken, hopen 

wij, voor nieuwe geboorte straks. 

En zelf doen we de gordijnen vroeg dicht, nestelen we ons knus in ons 

huis, om het donker buiten te sluiten, maar soms sluipt door de kieren 

toch de kou naar binnen. 

En we denken aan wie gestorven is. 

Op de kerkelijke kalender is 

het niet alleen de eindigheid, 

maar ook de Voleinding waar 

we aan denken. De laatste 

zondagen voor Advent is de 

tijd dat we vragen: is er in 

onze eindigheid een God die 

blijft, die ooit onze levens, 

onze wereld zal voleindigen, 

goed maken zal? Is er een 

God, die onze 

vergankelijkheid overstijgt, 

onze doden bewaart, en deze 

wereld trouw blijft? 
 

Gemis en verdriet houden zich niet aan de kalender, niet aan het 

seizoen en zelfs niet aan sterfdata. Verlies heeft vele gedaantes. Van 

vertrouwde metgezel door de jaren heen, tot de ongenode gast die op 

onverwachte momenten langskomt. Verlies heeft vele kleuren: hevig 

oplaaiend, zeurend en stekend, dankbaar, woedend en wanhopig. 

Verlies is van alle tijden: nieuw verdriet en oud gemis. En er is ook het 

gemis van wat niet kwam, maar wel gehoopt werd. 

Het is er allemaal, en het mag er zijn. 

Voor het aangezicht van God, in onze harten, en zo nu en dan delen 

we het met elkaar. 

En laten we hun namen nog eens noemen. Ook die van lang geleden. 

Zachtjes of hardop. 

Wees welkom deze maand, bij de Lichtjesregen en op de 

gedachteniszondag. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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BIJ DE DIENSTEN 

 

Gedachteniszondag 21 november: 10.00 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 

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.  

Deze dienst doe ik samen met Ageeth Veeneman, en uiteraard zullen 

we ons best doen om er een mooie warme dienst van te maken. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

07 november 10.00 uur Ds. J. Muntendam, Epse Dankdag 

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

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

    gedachtenisdienst 

28 november 10.00 uur Mevr. G. Braam, Borculo, 1e advent 

 

Elke 3e zondag van de maand verleent de Cantorij haar medewerking 

aan de dienst. 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie! 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

Uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Diensten en activiteiten 

Het geeft een feestelijk gevoel dat we weer ruimte  hebben om 

dingen te ondernemen: in de kerkdiensten kunnen de liederen 

weer door ons allen worden gezongen, de cantorij is er weer op 
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de derde zondag van de maand, de Tafel van Thomas komt 

weer bij elkaar en dat geldt ook voor de taakgroep pastoraat en 

de taakgroep vieren.  

We blijven nog wel ventileren tijdens de dienst en bij de viering 

van het Avondmaal (12 december) doen we nog wat 

aanpassingen ten behoeve van de zorgvuldigheid.  

 

Dat gevoel van feestelijkheid overheerste ook op de 

kerkenraadsvergadering van 12 oktober jongstleden: we kijken 

terug op een feestelijke jubileumdienst met prachtige muziek ter 

gelegenheid van het 35 – jarig predikantsschap van ds Lidy van 

Prooyen Schuurman, de bouwcommissie is hard aan het werk 

(zie hierover de berichten van Jan Los) en er was weer eens een 

traktatie (zou u echt niet overwegen toe te treden tot ons 

gezelschap?), deze keer van Deodata die na vier jaar ouderling 

te zijn geweest het ambtsdragerschap heeft beëindigd. 

 

Op zondag 17 oktober heeft ds Liesbeth Burger afscheid 

genomen van de PG Warnsveld – Leesten. Zij is nu met emeritaat.  

Ds Lidy van Prooyen Schuurman is op de vrijdag daarvoor naar 

het mini – symposium geweest, dat ter gelegenheid van dit 

afscheid was georganiseerd, een symposium met het thema 

‘Martha en Maria, over weerbaarheid en kwetsbaarheid, 40 jaar 

vrouwen in het ambt.’ Namens onze gemeente is Nel Oolman 

naar de afscheidsdienst geweest. Ds Burger is onze consulent 

geweest in de periode tussen het vertrek van ds Johan 

Weijenberg en de intrede van ds Lidy van Prooyen Schuurman in 

onze gemeente. We hebben veel aan haar adviezen en steun 

gehad en dat geldt in het bijzonder voor haar begeleiding van 

de beroepingscommissie. 

 

Er viel en valt ook weer veel voor te bereiden: de lichtjesregen, 

(12 november), de Gedachteniszondag (21 november), de 

avond met de kookdominee Han Wilmink “Maal met een 

verhaal”, de kerststal en de kerstvieringen … en al veel verder 

vooruit: Deodata en Piet Meininger zijn hard aan het werk om de 
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tentoonstelling die we in 2020 in de kerk zouden hebben gehad 

(75 jaar Bevrijding) te realiseren. Deze zal dan voor het eerst te 

zien zijn op woensdagavond 4 mei, aansluitend op de 

Dodenherdenking. We hopen van harte dat we gedurende de 

zomermaanden de kerk weer op dinsdagmiddag open kunnen 

stellen voor bezoekers. 

Ellen Dupuis 

 

Vernieuwen of verbouwen, hoe staat het ermee? 

 

Stukje geschiedenis 

Al enige tijd geleden is besloten de aula en lokalen bij de kerk, 

Ons Gebouw, op te knappen. In eerste instantie was de uitkomst 

om geheel nieuw te gaan bouwen en de bestaande opstal dus 

af te breken. Door de corona is de verdere uitvoering hiervan 

helaas gestagneerd.  

Inmiddels is er in de bouwwereld ook een nieuwe werkelijkheid 

ontstaan. Schaarste en prijsstijgingen zijn hiervan het gevolg. 

Daarmee komt realisatie van nieuwbouw ver boven het hiervoor 

beschikbare kerkelijke budget uit. Dat was dan ook aanleiding 

tot nieuw beraad binnen de kerkenraad. 

 

Recente besluitvorming kerkenraad 

De nieuwe inzichten leidden tot een besluit tot grondige 

renovatie. Wel met hetzelfde plan van eisen. Eerder zijn deze  

kort en bondig als volgt samengevat binnen het kerkelijk 

relevante thema Leven: 

a. Maak het toekomstbestendig voor de komende 30 jaar; 

b. Creëer ontmoetingsruimte(n) die aantrekkelijk is(zijn) voor 

bestaand en nieuw kerkelijk gerelateerd gebruik; 

c. Zorg voor een aantrekkelijk en fris gebouw; 

d. Maak de voorzieningen op orde; 

e. Houd het flexibel met mogelijkheden voor verschillende 

lokaalgroottes; 

f.   Denk aan een goede routing; 

g. Het gehele interieur vraagt een opwaardering. 
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De bestaande twee commissies zijn samengevoegd tot een 

bouwcommissie. Die bestaat uit: 

Hannie van Boggelen, Harry Ehrenhard, Gerrit Grotenhuis, Jan 

Los, Bertus Schoneveld en Dick Wichers. 

De commissie heeft voorgesteld en de kerkenraad heeft dit 

overgenomen dat de renovatie van het gebouw voor maximaal 

€ 400.000 dient te worden gerealiseerd. Voor inrichting is  

€ 50.000 beschikbaar. 

 

Betrokkenheid 

Uiteraard wordt ook getracht inwoners van Harfsen bij de 

bouwwerkzaamheden te betrekken en maximaal subsidies aan 

te vragen. Bij de eerste calculaties laten we dit buiten 

beschouwing. 

Mogelijke tegenvallers  tijdens de bouw kunnen daarmee 

mogelijk worden opgevangen. Hoe dan ook staan de 

budgetten strak. Gelukkig kan van veel denkwerk uit het recente 

verleden gebruik gemaakt worden. Goed om nog in herinnering 

te brengen dat de kerk uit de verkoop van de pastorie middelen 

ter beschikking heeft, alhoewel met een extra beroep op 

kerkleden en inwoners rekening wordt gehouden. 

 

Recente stappen 

Om tijdig inzicht te krijgen in de te verwachten kosten voor een 

grondige renovatie wordt nu eerst gecalculeerd en op 2 

november nemen we de uitkomsten door. Dit geeft ons inzicht in 

wat het kost om het beslist noodzakelijke te realiseren en geeft 

inzicht in de eventuele ruimte voor extra wensen. 

 

Overleg met de gemeenteleden 

Zodra meer inzicht is volgt er uiteraard een gemeenteavond en 

een avond met de inwoners van Harfsen. Daarna is toestemming 

nodig van de betreffende kerkelijke organen. 

Afgesproken is regelmatig in de Klokkepraot over de voortgang 

te schrijven. Dit is de eerste van de reeks. Wens is een mooi 



8 
 

product te realiseren ten dienste van de kerk in de volle breedte 

in deze tijd. 

Daarom gaat de commissie voortvarend te werk, zich realiserend 

dat er nog een weg is te gaan. Maar het is het waard! 

De bouwcommissie. 

 

 
IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Op 19 september j.l. overleed Jan Albert Beltman, in de leeftijd van 91 

jaar. ’t Is mooi e’wes, ik heb een goed leaven e’had’ stond bovenaan 

de kaart, en zo was het ook.  

Jan werd geboren op 22 mei 1930 aan de Velderweg in Harfsen. In een 

fijn gezin. Hij was oud genoeg om de oorlog bewust mee te maken, 

maar ook jong genoeg om het mooi spannend te vinden. Jan leerde 

Rikie kennen in 1954 tijdens het Eefdese feest. En dat was het begin van 

een lang en gelukkig leven samen. Ze trouwden op 26 oktober 1956, en 

ze gingen ook samen in Eefde wonen. Daar werd Ineke geboren. Na 

anderhalf jaar verhuisden ze terug naar Harfsen, naar de Ericalaan, 

waar Willy en Ans geboren zijn. Toen volgde de Braakhekkeweg. Ze 

konden een huis bouwen in de wei van opa en oma Wichers, en 

uiteindelijk hebben ze daar 31 jaar met veel plezier gewoond. 

De kinderen vertelden tijdens de gedachtenisdienst met veel liefde en 

vrolijkheid over hun ouderlijk huis, over de liefde voor dieren die ze van 

hun vader meekregen, de schapen en geiten, de pony’s en kippen, de 

tuin. Er waren vrolijke herinneringen aan vakanties. 

Er kwamen liefdes mee naar huis, schoonkinderen; het klikte, ze waren 

welkom. Er kwamen kleinkinderen, en ook zij namen weer liefdes mee, 

en hún kinderen. 

Zijn leven lang werkte Jan bij de Coberco in Eefde. Met 57 ½ ging hij 

met pensioen. Maar hij was veel te jong en gelukkig ook veel te fit en 

gezond om niets meer te doen. Zo heeft hij wel 10 jaar het Gelders 

Dagblad bezorgd en heeft hij 22 jaar lang maaltijden rondgebracht 

voor Tafeltje Dekje. 

Na de Reeverweg volgde Het Steunpunt. Een hele overgang. Maar 

zeker dankzij alle activiteiten is het hen goed gelukt te wennen. Het 

overlijden van Rikie was moeilijk, na zoveel jaren samen. Jammer dat hij 

ook de vertrouwde plek in de Veldhoek moest loslaten.  
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Bij het afscheid lazen we de trouwtekst uit Psalm 119: uw woord is een 

lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 

Wij wensen de kinderen en (achter)kleinkinderen kracht toe en Gods 

nabijheid. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Lichtjesregen 

Als alles duister is, ontsteek dan een licht 

 

 

 

Op vrijdagavond 12 november 

staan op Ons Plein / in Ons 

Gebouw honderden lichtjes 

klaar om aangestoken te 

worden. Door een lichtje aan 

te steken kunt u iemand 

gedenken die u lief is, iemand 

ondersteunen om wie u 

bezorgd bent. 
 

 

U kunt een kaarsje aansteken als teken van hoop, om licht in een 

donkere wereld, of als een persoonlijke gedachte of gebed. Maar 

vooral willen we zo de namen levend houden van de mensen die ons 

lief zijn. Bijzondere aandacht zal er zijn voor wat corona met ons 

gedaan heeft. De slachtoffers, het gemis van sociale contacten, de 

klappen die we hebben opgelopen. 

 

De kerk organiseert, maar de lichtjesregen is voor iedereen, het hele 

dorp. We nodigen iedereen uit, oud en jong. We hopen dat u met 

velen komt, kerkelijk en niet-kerkelijk, om het donker wat lichter te 

maken.  

Datum: vrijdag 12 november, vanaf 19.00 uur 

Plaats: Ons Plein, Ons Gebouw 

Voorbereidingscommissie: Annette Zwaaij, Dorothe van Oene, Ds. Lidy 

van Prooyen Schuurman  
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Koksmaatjes & eters gezocht! 

voor een maal met een verhaal  

 

De landelijk bekende kookdominee Han Wilmink komt naar Harfsen. Hij 

bereidt een historisch vijfgangendiner waardoor Ons Gebouw 

verandert in een heus pop-uprestaurant.  

 

Op vrijdag 26 november komt  

ds. Han Wilmink koken in Ons 

Gebouw. Tijdens een 

vijfgangendiner trakteert hij ons 

op gekruide verhalen; hij vertelt 

over voedsel in bijbelse tijden, 

joodse tradities, symboliek van de 

maaltijd en anekdotes. Het wordt 

u allemaal smakelijk opgediend. 

De ingrediënten zijn zoveel 

mogelijk van biologische 

oorsprong en duurzaam.  

De bijbel is natuurlijk geen 

kookboek, maar er wordt wel veel 

in gegeten. En - wat in de tijd van 

de bijbel waar was, is ook nu zo: 

iemand moet het eten 

klaarmaken. 
 

 

Han Wilmink gaat op 26 november zo uitgebreid koken dat hij het niet 

alleen af kan: er zijn nog wat extra handen nodig die helpen koken. 

Koksmaatjes, zeg maar. Kook mee en ontdek bijzondere recepten! 

Kom mee koken, of gewoon lekker eten, en laat u meenemen op een 

culinaire reis langs bijbels geïnspireerde gerechten!  

Geef u snel op: de plaatsen zijn beperkt.  

Datum en plaats: vrijdag 26 november - Ons Gebouw, Sporkehout 6, 

Harfsen 

Aanvang kokers: 16.00 uur  

Aanvang maaltijd: 19.00 uur (afsluiting ong. 22.00 uur)  

Kosten: 25 euro per persoon (inclusief wijnarrangement)  

Meer informatie en reserveren: Opgeven kan t/m 20 november bij 

Anneke Hogenhout, per mail: annekehaaksmanhogenhout@online.nl, 

of telefonisch: 06-20623603  
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Feestelijk muzikaal Kerstontbijt voor alle Harfsenaren  

  

Zondag 19 december is iedereen van 

harte welkom in de kerk van Harfsen 

(op andere zondagen trouwens 

ook     ). 

Die ochtend wordt een feestelijk 

ontbijt opgediend, zorgen we voor 

mooie advents- en kerstmuziek en 

zingen we tussendoor ook bekende 

kerstliederen. Een laagdrempelige 

bijeenkomst, met gezelligheid, sfeer, 

muziek en lekker eten.  
We hopen jong en oud te mogen verwelkomen. 

We beginnen om 10.00 uur. Verdere informatie komt in de huis-aan-huis 

bladen te staan. 

En natuurlijk in de volgende Klokkepraot. 

 

Brook Duo komt ook weer in Harfsen – woensdag 22 december 2021 

Het bekende Markelose Brook Duo heeft weer een nieuw programma 

in het kader van hun Kerkentour. Dit keer in de nieuwe samenstelling: 

Gert-Jan Oplaat en Anita Bolink.  

 

De voorstelling heet 

‘Tweeduuster Schavuit’ en 

bestaat, net als voorgaande 

producties, uit een verhaal, 

met bijpassende filmbeelden 

op een groot scherm, die 

worden afgewisseld met 

dialect liedjes en kerstliederen, 

die uiteraard ook mogen 

worden meegezongen.  

 
 

In Harfsen hebben we de voorgaande voorstellingen van het Brook 

Duo ook geboekt en daarvoor was altijd veel belangstelling. 

Reserveer alvast woensdag 22 december in de agenda. We beginnen 

om 20.00 uur en het is in Ons Gebouw. Nadere informatie publiceren 

we in de huis-aan-huis bladen. En in de Klokkepraot van december. 

 



12 
 

Achter de Beamer 

Als u regelmatig de kerkdiensten bezoekt dan weet u dat we al weer 3 

jaar met een Beamer werken. Dat wil zeggen dat we op een soort 

diascherm projecteren waar we op dat moment mee bezig zijn in de 

dienst. De liederen bijvoorbeeld. Zo hoeven we geen liturgieën meer te 

drukken en kan iedereen toch meezingen. Dit heeft ook als groot 

voordeel dat tot 5 minuten voor de dienst nog veranderingen kunnen 

worden toegepast. Ook kunnen we filmpjes met geluid laten zien op dit 

scherm. Natuurlijk zijn er ook wel nadelen. Soms loopt het niet zoals het 

hoort maar meestal is het een klein foutje van degene die, voor die 

dag, de dienst voor de beamer in elkaar gezet heeft. En helaas geeft 

de verbinding af en toe ook problemen. Maar over het algemeen gaat 

het steeds soepeler en schieten we minder in de rode vlekken als het 

eens mis gaat. 

Maar misschien is u nog wel meer opgevallen? Natuurlijk zijn geen twee 

diensten hetzelfde, maar elke week is het scherm (we noemen dit een 

PowerPoint) anders. De grote lijnen zijn hetzelfde maar de uitvoering 

niet. Hoe komt dit? Eigenlijk heel simpel, we verzorgen met verschillende 

personen de PowerPoint. De ene zoekt er hele andere plaatjes bij als 

een ander, de ene heeft meer tijd dan een ander.  Soms discussiëren 

we hierover. Op dit moment bijvoorbeeld of er een beierende klok (in 

een filmpje) moet zijn vlak voor de dienst. Voor de kerkgangers niet, dat 

is duidelijk. Maar de mensen die via internet of de kerktelefoon de 

dienst mee beleven vinden het vaak wel mooi. 
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Sommigen vinden het knap dat wij zo’n PowerPoint in elkaar zetten. Lief 

om ons die eer te geven maar het valt allemaal wel mee hoor. Als je 

eenmaal een dienst thuis op je computer hebt flans je het zo in elkaar. 

Gaat het echt zo makkelijk? Vaak wel, niet altijd. Zeker in het begin is 

het even zoeken, maar dankzij onze whatsapp beamergroep is hulp 

altijd dichtbij. We volgen natuurlijk alleen maar de  liturgie. De meeste 

tijd zit hem erin dat we ook in de kerk aanwezig “moeten” zijn om de 

laptop te bedienen.  En, zoals ik al schreef, we zijn met zijn vijven dus 1x 

per 5 weken ben je aan de beurt. 

Wilt u meer weten over ons Beamteam? Misschien wilt u een keer 

meekijken hoe het allemaal werkt omdat het u ook wel leuk lijkt om aan 

te sluiten maar “kan ik dit wel? Ik ben geen computerheld?”. Of hebt u 

aanvullingen, opmerkingen of iets anders?  Trek ons persoonlijk aan de 

jas of mail naar Actiekerkharfsen@gmail.com . Maar u mag Annette 

(onze coördinator) het natuurlijk ook zeggen. 

 

Wij doen het in elk geval met veel plezier en ik persoonlijk heb er nog 

veel van geleerd ook. Ik kan nu meer met de computer dan 2 jaar 

geleden. 

 

Tot Beams , ook namens Annette, Joris, Jaap, Clasina, Diana 

 

TERUGBLIK 

 

35 jaar predikant 

Op dinsdag 28 september was het 35 jaar geleden dat ik als predikant 

bevestigd werd in mijn eerste gemeente Oostvoorne. Dat stemde tot 

dankbaarheid en ik heb er aandacht aan besteed in de dienst van 26 

september j.l.  

Ik ben getrakteerd op een prachtige bos bloemen uit de pluktuin van 

Klein Reeve, mooie muziek, felicitaties en niet te vergeten mooie 

knutsels van de kinderen van de zondagsschool. Eén van de kinderen 

antwoordde op de vraag ‘wat moet je doen om dominee te worden’ 

met ‘heel lang naar de zondagsschool!’. En zo is het maar net. Het is 

vast begonnen toen ik zelf vroeger op de zondagsschool zat en mijn 

vader de mooiste verhalen uit de Bijbel vertelde. En als tiener in de kerk 

ervoer ik: ik kom zelf voor in dit verhaal, het gaat ook over mij. 

Dat laatste hoop ik in mijn predikantsschap ook door te geven: de 

oude verhalen zijn steeds nieuw. Uiteindelijk zijn het niet wij die de 

verhalen lezen, maar de verhalen lezen óns. Het is een vreugde om dit 

mailto:Actiekerkharfsen@gmail.com
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werk te mogen doen, in dienst van de Eeuwige en de gemeenschap 

van kerk en dorp. 

Dank voor de felicitaties! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

UIT DE LANDELIJKE KERK 

 

Door Rene de Reuver, scriba van de PKN: 

 

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse 

schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit lanceert de 

Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit 

thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat 

daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de 

toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. 

Plaatselijke gemeenten bepalen 

uiteraard zelf het thema en de 

manier waarop ze er een jaar 

lang mee aan de slag gaan, 

maar scriba ds. René de Reuver 

hoopt dit jaar meer dan andere 

jaren dat ze het aangereikte 

jaarthema overnemen. “Dit 

thema staat midden in de 

actualiteit van vandaag, waarin 

we onzeker zijn over de toekomst. 
 

Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft 

gezet. Daarnaast spelen andere urgente zaken. Op politiek en 

economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het 

klimaat en migratie." 

 

Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een 

apocalyptische tijd zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan. De 

Reuver: “Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar ook 

in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van 

kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ 

Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde 

hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het 

besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en 



15 
 

de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we 

kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen 

veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.” 

 

Betrokkenheid en ontspanning 

Die ontspanning kan ons enorm helpen, denkt De Reuver. “Daar waar 

het gaat om de kerk, daar waar het gaat om ons eigen leven, en daar 

waar het gaat om de samenleving. Neem onze schepping. Ik zie een 

houding van bijna onverschilligheid, ‘het zal allemaal wel meevallen’, 

én een houding van activisme: we moeten de boel redden. Wij 

geloven dat de schepping in Gods hand ligt. Als we belijden dat we 

geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde moeten we ons 

daarvoor inzetten, maar dat mag met een ontspannen houding. Die 

combinatie van betrokkenheid en ontspanning haalt je weg uit de 

onverschilligheid én uit de kramp. ‘Als ik wist dat morgen de wereld 

vergaat, plant ik vandaag nog een appelboompje’, is de uitspraak die 

aan Luther wordt toegeschreven. God zal ook voor zijn kerk zorgen, dat 

ontspant enorm.” 

 

Kome wat komt 

De Reuver hoopt dat het jaarthema een hoopvol perspectief 

tegenover de onzekerheid aanwakkert. Ook in ons eigen leven. 

“Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons leven in een 

ander licht. Het biedt troost en zet vervolgens in beweging om te leven 

in het spoor van Gods Geest, om zijn liefde te ontvangen en te delen, 

om onze ziel te voeden met zijn Woord, om biddend onze weg te gaan 

en ons in te zetten voor onze naaste. We weten niet wat ons te 

wachten staat, maar we kunnen onze weg in vertrouwen gaan. ‘Kome 

wat komt.’” 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Geke Wilgenhof: tel. 06 82 10 24 26 

 

Collecten: 

07 november 1. Pastorale zorg  2. Dankdagcollecte  

           Indonesië 

14 november: 1. Voor elk kind een sint 2. Alg. Harfsens kerkenwerk 

21 november 1. Bloemenfonds  2. Dorcas 

28 november: 1. K.I.A. Moldavië  2. Klokkepraot 
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Toelichting bij de collecte 

 

7 november: Dankdagcollecte Indonesië 

Het valt niet mee om boer te zijn op het 

Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren 

zijn arm omdat hun grond niet genoeg 

oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om 

door grote bedrijven of door de overheid 

van hun land verdreven te worden. 
 

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze 

boeren - in groepen - met duurzame landbouw die meer oplevert, met 

spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun 

rechten moeten opkomen. 

 

 
 

 

14 november: Voor elk kind een sint  
Ook in Epse, Eefde, Gorssel, Almen, Joppe en Harfsen zijn veel gezinnen 

die door sociaal economische redenen geen Sinterklaas kunnen vieren. 

Het aantal kinderen, dat dit jaar bezocht gaat worden, is ten opzichte 

van vorig jaar met maar liefst 50% gestegen. 
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De stichting wordt geholpen door 

de gemeente Lochem, de 

gezinnen worden door hen 

benaderd. 

Net als in de voorgaande jaren, 

gaat Sinterklaas bij alle kinderen 

op bezoek en dat zorgt voor veel 

blije gezichtjes. U begrijpt, dat 

financiële ondersteuning van de 

stichting “Voor elk kind een Sint” 

meer dan welkom is. 

  
 

 

21 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 

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.” 

 

28 november: Kerk in actie: Moldavië 

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan 

hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om 

geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen 
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zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. 

Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het 

risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en 

drugsindustrie. 

 

 
 

Wilt u deze doelen steunen maar komt u dit keer niet in de kerk? 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers, 

o.v.v. het collectedoel: 

Diaconie: NL11RABO 0301 4064 05  

Kerkrentmeesters: NL73RABO 0373 7115 14 

 

Giften ontvangen in het derde kwartaal 

Via: 

D. Vriezekolk  10,- tvb  D. Weijenberg  20,- tvb 

D. Weijenberg  10,- tvb  L. van Prooyen Schuurman 20,- ren. OG 

W. Smale  20,- tvb  M. Wissink   10,- tvb 

N. Oolman  10,- B   M. Gase   10,- D 

A. Brummelman   5,- tvb  G. Mombarg   10,- tvb 

NN   12,- B   D. Nijenhuis   10,- B 

W. Vrielnk    5,- D   M. Gase   10,- tvb 

L. van Prooyen Sch. 10,- tvb  D. Weijenberg  20,- D 

L. van Prooyen Sch. 20,- B   M. Wissink   20,- B 

NN   10,- B   NN    10,- KIA 

NN     5,- B   NN    15,- ren. OG 

A. Hogenhout  10,- tvb  NN    10,- B 

M. Lensink  10,- B   NN    10,- tvb 

NN   10,- KP   A. Brummelman  10,- tvb 

E. Dupuis  10,- tvb 
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Tvb = ter vrije besteding, ren. OG = renovatie Ons Gebouw, B = 

bloemenfonds, D = Ddiaconie, KIA = Kerk in actie, KP = Klokkepraot. 

 

 

Totaal is er € 342,- aan giften binnengekomen, waarvoor hartelijk dank! 

 

 

DE SCHAKEL                                                                             

 

Woensdagmiddag 20 okt. waren we met de Schakel weer bijeen.  

Wij hebben onder leiding van Arjan veel liederen gezongen en Sientje, 

Riek en Frieda hebben leuke verhalen verteld over dingen en 

voorwerpen die hen aan het hart gingen. Dat was erg leuk en gezellig 

en maakten ook andere tongen los. 

Miny en Anneke hebben het aan elkaar gepraat, zo werd het een mooi 

geheel. 

Wij lazen over 10 kleine christenen die één voor één afvielen, maar aan 

het eind van het liedje waren er gelukkig ook weer tien! 

 

16 november komen  Henk en Willy Beltman. Zij komen foto's laten zien 

van de bloemen en tuinen uit deze regio. 

De Haveke dienst van juni 2021 is opgenomen met een drone en ook 

daarvan laten zij heel mooie beelden zien. 

Gewone tijd, gewone plaats: 14.30 t/m 16.30 in Ons Gebouw. Tot gauw! 
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Voor 65-plussers uit Harfsen en Kring van Dorth en omgeving: 

Meezingmuziek, goed passende schoenen en Frida Kahlo 

Iedereen heeft andere interesses. Daarom biedt de Ontmoetingsplek 

alle 65-plussers uit de regio een veelzijdig programma. Komende 

maand is er onder meer te kiezen uit middagen over literatuur, veilig 

internetbankieren, meezingmuziek, de geschiedenis van het huwelijk en 

de Mexicaanse kunstenares Frieda Kahlo. 

 

Voeten en schoenen 

Wie wil er nu niet lekker kunnen lopen. Comfortabele, goed passende 

schoenen helpen daarbij. Op dinsdagmiddag 2 november geeft Theo 

Vloedgrave van Beumer Schoenen in Lochem informatie over voeten 

en schoenen. Schoenen moeten niet knellen. Dat het maken van 

schoenen behoorlijk gecompliceerd is wordt in een filmpje duidelijk. 

 

Meezingen bij accordeonmuziek 

Vrijdagmiddag 5 november wordt het een vrolijke boel in de 

Ontmoetingsplek. De heer Wim Wiltink gaat op zijn accordeon heel 

veel bekende liedjes spelen, zoals ‘Brandend zand’, ‘Aan de 

Amsterdamse grachten’ en ‘Daar was laatst een meisje loos’. Gezellig 

met elkaar meezingen dus! 

 

Schrijver Kees Zijderveld 

In zijn boerderij in Oud-Harfsen schreef Kees Zijderveld onder meer een 

autobiografie over het geslacht Zijderveld, ‘De goede verwachting’ 

(2012), een roman over de verhoudingen in een leesclub, ‘Blinde 

Vinken’ (2019) en een boekje met 55 minisaga’s van elk 50 woorden, 

‘Vijfenvijftig vijftigjes’ (2020). Zijn focus ligt maandagmiddag 8 november 

op het schrijven van vijftigjes. Hoe gaat dat in zijn werk, hoe komt hij 

aan zijn onderwerpen? 
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Internetbankieren 

Steeds meer bankfilialen verdwijnen. Internetbankieren is gemeengoed 

geworden. Maar daarbij gaat het nogal eens mis. Mevrouw Marieke 

van de Kolk van de Rabobank komt dinsdagmiddag 16 november 

vertellen hoe je veilig kunt internetbankieren, waar je op moet letten en 

wat je vooral nooit moet doen. 

 

3000 huwelijken 

Wie kent nog de naam Gretna Green? Daar konden jongeren zonder 

toestemming van hun ouders trouwen. Mevrouw Ina Timmer, 

buitengewoon trouwambtenaar die meer dan 3000 huwelijken heeft 

gesloten, komt op vrijdagmiddag 19 november aan de hand van 

beelden vertellen over de geschiedenis van het huwelijk, over 

bruidstaarten en bruidskleding. Neem gerust uw eigen trouwfoto mee! 

 

Frida Kahlo 

Deze Mexicaanse kunstenares staat enorm in de belangstelling na een 

onlangs gehouden expositie in het Cobramuseum en momenteel door 

een door koningin Maxima geopende tentoonstelling in het Drents 

Museum onder de titel: Viva la Frida! Door haar schilderijen, opvallende 

verschijning, roerige leven en bijzondere levensstijl werd Frida Kahlo 

(1907-1954) wereldbekend en een cultfiguur. Kom kijken naar een film 

over haar leven en werk op maandagmiddag 22 november. 

 

Gewoon even binnenlopen 

Gezellig even binnenlopen voor een kop koffie, een praatje of het 

lezen van de krant kan natuurlijk ook. Alle werkdagen bent u welkom in 

de ‘huiskamer’ van Harfsen en Kring van Dorth. 

De toegangsprijs voor de activiteiten is 6 euro voor een externe 

bezoeker en 4 euro voor een abonnementhouder, inclusief koffie/thee; 

soms wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt via: activiteiten@ontmoetingsplek-

de-veldhoek.nl, maar ook zonder aanmelding bent u hartelijk welkom 

Op de website www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl en op Facebook 

wordt het programma steeds geactualiseerd, want er valt nog veel 

meer te doen en te beleven in de Ontmoetingsplek, Gentiaan 1 in 

Harfsen. Blijf daarom de publicaties volgen. 

 

Aanvang steeds om 14.15 uur. Alle geldende coronaregels worden 

uiteraard in acht genomen. 

mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
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AGENDA 

 

12 november 19.00 uur Lichtjesregen 

16 november 14.30 uur De Schakel 

26 november 16.00 uur Koken voor Maal met een verhaal 

  19.00 uur Aanvang Maal met een verhaal 

19 december 10.00 uur Kerstontbijt 

22 december 20.00 uur Brookduo 

 

 

 

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 

mailto:predikantlidy@harfsen.nl
mailto:jan.sluys@gmail.com
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Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 10 24 26 

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 23 november via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

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