
 
 
 

 

 

 
 

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen, 

Jaargang 9, nummer 10, december 2021. 

 

 
 

10 + 1 kaars voor ieder die ons dit jaar is voorgegaan 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

OVERDENKING 

 

Volle herberg, lege kerk? 

Sinds we bijna 2 jaar geleden voor het eerst iets hoorden over een 

vreemd virus dat veel slachtoffers maakte – maar dat was ver van ons 

bed, en een maand later deden we nog wat lacherig over ‘elkaar 

geen handen geven’, was dat nou echt nodig? – sinds die eerste 

berichten in januari 2020 hebben we geen feestdag meer in de kerk 

gevierd. Ja gelukkig waren er genoeg feestelijke momenten en 

diensten, maar Kerst, Pasen en Pinksteren die kort en feestelijk het 

geloof van de kerk proberen samen te vatten werden sindsdien zonder 

kerkgangers in de kerk gevierd. 

We gaan zien hoe het zich dit jaar ontwikkelt. 

Van de 1e lockdown herinner ik me de ferme wil om dingen toch 

doorgang te laten vinden, elke zondag was er een ochtendgebed, 

samen met mijn man Joris  in een lege kerk opgenomen, later ook met 

anderen erbij – het had wel iets. 

Maar dat het ‘wel iets had’ dat is er helemaal vanaf. Het ongemak van 

een lege kerk als je woorden probeert te vinden voor het diepste, het 

hoogste, het meest feestelijke en hoopvolle – en dat er dan geen mens 

is om aan te kijken. Ook al waren we met de feestdagen toch met 

koster, muzikanten en een paar zangers – het voelde allemaal nogal 

katerig. Omdat het zo ontzettend niet klopt: een feestelijk bericht hoort 

niet in een lege kerk. Dat vier je samen.  

Werkelijk, het is het ergste niet. De overvolle ziekenhuizen zijn veel erger, 

de vermoeidheid van zorgpersoneel, de stagnerende zorg aan 

kwetsbare mensen. En zo veel meer. 

Hoe dan ook gaan we lezen het eeuwenoude bericht van licht in het 

duister, een kind geboren in een uithoek, over de overvolle herbergen 

in Betlehem waar de deur maar heel even op een kier ging: sorry, geen 

plaats voor jullie. 

Maar u begrijpt: ik hoop vurig dat we met Kerst de deuren open kunnen 

laten, dat we tegen niemand sorry hoeven zeggen. 

Tot die tijd oefenen we ons geduld. Het is tenslotte nog maar Advent. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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Bij de diensten 

De kerkdiensten gaan altijd door. In ieder geval online, en hopelijk ook 

gewoon met kerkgangers in Ons Gebouw. 

[ 5 december; commissie bijzondere diensten] 

Op zondag 12 december, de 3e Advent alweer, hebben we sinds lange 

tijd weer een dienst van Schrift en Tafel. Op een manier die veilig is en in 

deze coronatijd past (dus we drinken niet uit één beker). We lezen de 

Lofzang van Maria erbij, waarin zij bezingt hoe God degenen die 

honger hebben overlaadt met gaven. 

Op zondag 19 december, met wellicht nog grotere onzekerheid 

omgeven, staat een andere tafel klaar: voor het Kerstontbijt. U leest er 

elders in Klokkepraot over. 

Dan zijn we alweer bij Kerst. Op zaterdag 25 december hopen we u 

welkom te mogen heten.  

We horen de vertrouwde woorden, we steken zoveel mogelijk het licht 

aan. Er zijn liederen en muziek. En we luisteren naar het evangelie: 

Wees niet bang, vandaag is het kind geboren dat redding brengt: 

Christus, de Heer! 

Van harte uitgenodigd! Maar aangezien we met Kerst altijd meer 

mensen verwachten dan andere zondagen, is het nodig dat u 

reserveert. Zoveel is wel zeker, dat het aantal plekken in de kerk op 

anderhalve meter tussen de huishoudens, nog beperkt is. Geeft u zich 

op bij diaconieharfsen@gmail.com (graag ook met hoeveel personen u 

komt, en liefst vóór 22 december. 

Zondag 26 december: géén dienst! Het is de lastigste zondag van het 

jaar om een voorganger te vinden, 2e kerstdag, en wij schatten zo in 

dat u na 1e Kerstdag verzadigd zou zijn. 

Op 2 januari de gebruikelijke nieuwjaarsdienst, voorbereid door de 

commissie bijzondere diensten, en natuurlijk wensen we elkaar dan het 

beste toe voor het komende jaar, met een oliebol erbij. 

En dan zondag 9 januari. Ook een bijzondere dienst. We nemen 

afscheid, met spijt, van Ellen Dupuis als voorzitter van de kerkenraad. 

Met spijt, maar ook met dankbaarheid voor hoe zij de afgelopen jaren 

het voorzitterschap vorm en kleur heeft gegeven. U leest haar 

hartenkreet elders. We zijn ook enorm blij dat Annette Zwaaij bereid is 

gevonden het voorzitterschap over te nemen, we hebben alle 

vertrouwen in haar. Gelukkig blijven Anneke Hogenhout en Dineke 

Weijenberg nog voor een jaar in de kerkenraad, zij worden 

herbevestigd, daar zijn we dankbaar voor. En wie weet, we blijven ons 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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openstellen voor het wonder, dat er in de tussentijd nog een of 

meerdere nieuwe ambtsdragers gevonden worden, die we dan ook 

die zondag kunnen bevestigen. 

 

Voor alle diensten en activiteiten geldt: houdt u de website in de 

gaten, en de tamtam doet hopelijk de rest. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Bijzondere diensten 5 december en 2 jan 

 

Heilig of schijnheilig – dienst op 5 december 

5 december is natuurlijk een dag 

dat we denken aan de heilige 

Nicolaas. 

Heilig: in de bijbel krijgen we de 

opdracht heilig te zijn. 

Maar wat is heilig? Heeft dat niet 

een negatieve klank? Als je jezelf 

heilig noemt, word je dan niet als 

schijnheilig beschouwd? 

In de dienst op 5 december 

proberen we te ontdekken hoe we 

heilig kunnen zijn/worden. 

 
 

 

Kerstontbijt zondag 19 december 

Zondag 19 december a.s. wordt er, mits het volgens de dan geldende 

coronamaatregelen verantwoord is, een kerstontbijt in de kerkzaal 

georganiseerd voor het hele dorp. 

Enigszins in de stijl van de Serious Request bijeenkomst van twee jaar 

geleden.  

- Lekker ontbijten 

- Naar sfeervolle muziek luisteren 

- Genieten van muzikale optredens van (jonge) Harfsenaren 

- Samen Kerstliederen zingen 

- Een leuk spannend spel spelen 

Kortom: een mooie combinatie van Kerstsfeer – muziek - samenzijn – 

verbondenheid -gezelligheid. Voor jong en oud. 

We worden muzikaal naar Ons Gebouw geroepen, waar het ontbijt is 

van 9.30-11.00 uur. 
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Ieder moet zich van tevoren opgeven en bij de ingang zal de QR code 

gecontroleerd worden. Als we dat doen, zijn mondkapjes en 

anderhalve meter afstand niet verplicht, al zullen we zeker ‘gepaste’ 

afstand bewaren. 

Opgeven kan via de mail naar kerk@harfsen.nl of via een schriftelijke 

opgave in de brievenbus van Ons Gebouw. 

Kom gezellig met je buren naar het Kerstontbijt! 

 

 
 

Gelukkig nieuwjaar – dienst op 2 januari 2022 

De Werkgroep bijzondere diensten zal proberen te zorgen voor een 

hoopvol begin van het nieuwe jaar. Met mooie lezingen, liederen, 

gebeden, een overdenking. 

En we hopen elkaar na de dienst veel geluk toe te kunnen wensen en 

samen koffie met een oliebol/nieuwjaarsrolletje te drinken. 

 

 

DIENSTENROOSTER 

 

05 december 10.00 uur 2e Advent, bijzondere dienst 

12 december 10.00 uur 3e Advent Ds. L. van Prooyen Schuurman 

    Schrift en tafel 

19 december 10.00 uur 4e Advent, Kerstontbijt?? 

24 december 19.30 uur Kerstfeest zondagsschool? 

25 december 10.00 uur Kerstmis, Ds. L. van Prooyen Schuurman 

mailto:kerk@harfsen.nl
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02 januari 10.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, bijzondere dienst 

09 januari 10.00 uur Afscheid en (her)bevestiging  

    ambtsdragers 

    Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

16 januari 10.00 uur Ds. H.E. van Boggelen 

23 januari 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

30 januari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman 

 

 

Elke zondag is er na de dienst koffie, in 

aangepaste vorm ivm corona. 

Ook niet-kerkgangers zijn van harte  

uitgenodigd om rond elf uur een 

kopje koffie mee te drinken in de 

kerkzaal.  
 

 

UIT DE KERKENRAAD 

 

Vreugde 

Wat is er soms veel om blij van te 

worden: de vrijwilligersavond 29 

oktober jongstleden was zo’n 

gebeurtenis. Wat was het fijn om 

weer eens met een grote groep 

bij elkaar te zijn. En dan zo’n mooi 

programma! Het werk van Marius 

van Dokkum vraagt een 

aandachtige blik. Wanneer je 

langer naar een schilderij van 

hem kijkt, ga je steeds meer 

ontdekken.  

Hij vertelde hoe zijn werk tot 

stand komt en hoe hij in de 

coronaperiode vorige winter 

driedimensionaal is gaan werken: 

prachtige koppen van zijn vader 

en van Albert Einstein.  
Intrigerend: ‘Hoe zag nou het achterhoofd van Einstein eruit?’ Marius 

laste steeds pauzes in, pauzes waarin Ingeborg de sterren van de 

hemel speelde op orgel en piano, waar je als toeschouwer en luisteraar 
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stil van werd en die ruimte boden voor je eigen gedachten. Het 

samenzijn na afloop was reuze gezellig – om een uur of elf moesten we 

er echt uit! 

 

En dan de Lichtjesregen op 

vrijdagavond 12 november. 

De kerkzaal was zo mooi 

ingericht en werd verlicht 

door honderden 

waxinelichtjes en kaarsen; 

zo ook het pad van de 

klokkenstoel naar de 

ingang. Er klonk mooie 

muziek. Tegen zevenen 

begon het te stromen: heel 

veel ouders met hun 

kinderen die op de 

basisschool hun potje 

hadden versierd en in de 

kerk hun lichtje aanstaken, 

iets liefs opschreven voor 

oma of opa, voor een 

vriendje of vriendinnetje en 

hun briefje tussen de stenen 

in de schalen legden. 

 

 

 

 
Wat later – na de persconferentie – kwam vooral de oudere generatie 

naar Ons Gebouw. Een ontroerende en indrukwekkende avond. 
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Ontroering was er ook in  de Gedachtenisdienst op zondag 21 

november jongstleden. ‘Eeuwigheidszondag,’ wordt deze laatste 

zondag van het kerkelijk jaar ook wel genoemd – de zondag waarop 

we met nabestaanden te midden van de gemeente de mensen 

gedenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

 

Op dit moment weten we dat Een maal met een verhaal (gepland op 

26 november) geen doorgang heeft kunnen vinden.  

Dat geldt ook voor het Brook Duo, dat hier 22 december zou optreden. 

En het Kerstontbijt, 19 december, in plaats van een gewone kerkdienst? 

Kan dat wel en zo ja, hoe?  De Top 2000 – dienst 30 december? Wat 

zeker is: de Kerststal wordt weer opgezet, maandag 6 december en we 

vieren straks Kerstmis, hoe dan ook. 

 

College van kerkrentmeesters 

Over de stand van zaken met betrekking tot het verbouwen wordt u 

geïnformeerd in het stuk van de bouwcommissie. We hebben besloten 

een pinautomaat aan te schaffen en we hebben de concept – 

begroting 2022 besproken.  

De folder voor de Eindejaarscollecte is klaar (met QR – code) en dat 

geldt ook voor die van Kerkbalans. Woensdag 12 januari wordt het 

materiaal aan de financiële medewerkers uitgereikt. De Oogstavond is 

maandag 7 februari. Bertus Schoneveld heeft een nieuw 

gebruikersprotocol gemaakt voor Ons Gebouw.  

 

Pastoraat 

De taakgroep bezoekwerk is op 4 november jongstleden bijeen 

geweest en komt op 7 december opnieuw bij elkaar. Wie doet wat op 

het gebied van kerkelijk naoberschap in onze gemeente? We zijn bezig 

dit in kaart te brengen en vast te stellen waar dubbelingen zitten of juist 

blinde vlekken. We schaffen een nieuwe kanselbijbel aan in de nieuwe 

vertaling NBV21. 

 

Diaconie 

De begroting 2022 is vastgesteld. De IKA – vakanties zullen onder de 

aandacht gebracht worden van de bewoners van De Veldhoek. De 

taakgroep praktisch diaconaat treft voorbereidingen voor de 

kerstattenties. 
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Contact met Laren 

We hebben weer een heel plezierig overleg gehad met Laren. We 

hebben besloten dat we de gezamenlijke buitendienst om het jaar 

willen houden en dat we elkaar informeren over activiteiten in het 

kader van Ontmoeting en Inspiratie – zodat we die in onze kerkbladen 

kunnen publiceren. 

 

Toekomst Protestantse Gemeente Harfsen 

Mijn hartenkreet staat onder Het moet toch lukken! 

 

Ellen Dupuis 

  

Het moet toch lukken! (Een hartenkreet) 

Harfsen kent een warme kerk – en dorpsgemeenschap. Mensen zien 

om naar elkaar en staan voor elkaar klaar. Aan aandacht geen 

gebrek. 

Harfsenaren geven om hun kerk. Die is er op de momenten die er toe 

doen in ons leven: ziekte, verlies van je baan, het failliet gaan van je 

bedrijf, alleen zijn als je iemand hebt verloren aan de dood – of aan het 

leven. Iemand die luistert en troost is dan zo welkom! 

Elk jaar levert de actie Kerkbalans 

weer voldoende op om de 

toekomst met vertrouwen 

tegemoet te zien: we kunnen onze 

predikant houden en we kunnen 

goede doelen steunen en 

activiteiten organiseren die 

mensen bij elkaar brengen. Veel 

vrijwilligers dragen hieraan bij. 

MAAR: het draait niet om geld. 

Een kerk heeft ook een bestuur, de 

kerkenraad. Voor nogal wat 

mensen blijkt dat een vreemd 

orgaan waar ze het liefste ver 

vandaan blijven. 
 

Hoezo? De kerkenraad bestaat uit mensen die hun 

verantwoordelijkheid nemen – niet om vooraan te staan, maar omdat 

ze zich willen inzetten het werk van de kerk doorgang te laten vinden.  

Ik zou zeggen: u kent ons, u kunt zien wat we doen en erover lezen in 

Klokkepraot. Je hoeft niet supervroom of gelovig te zijn – wat dat dan 



11 
 

ook wezen moge – je hoeft ook niet elke zondag in de kerk te zitten…. 

Maar het is logisch dat je met vier of vijf ouderlingen en diakenen 

minder vaak dienst hebt dan met twee. 

 

Om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven functioneren, hebben 

we naast al die andere vrijwilligers ook ambtsdragers nodig. In januari 

hebben we nog maar twee ouderlingen. Annette Zwaaij (diaken) heeft 

zich bereid verklaard voorzitter te worden. Anneke Hogenhout 

(ouderling) en Dineke Weijenberg (diaken) tekenen bij voor nog één 

jaar. En ondergetekende neemt afscheid als ambtsdrager (en blijft met 

veel plezier nog van alles doen). Het is ( al lang!) tijd voor een nieuwe, 

jongere generatie, die mogelijk heel andere dingen bedenkt dan wij 

(merendeel de zeventig gepasseerd) kunnen verzinnen. Ook voor het 

nemen van besluiten is het van groot belang dat de volle breedte van 

onze gemeente zich vertegenwoordigd weet in de kerkenraad. Het is 

zo fijn als er diverse stemmen klinken en je de verantwoordelijkheid kunt 

delen. Met hoe meer je bent – des te lichter de ‘last.’ 

DAT MOET TOCH LUKKEN! 

Zeg tegen een aantal vrienden en vriendinnen: ‘Zullen wij hier de 

komende jaren voor gaan?!’ Je hoeft niet te beloven dat je het voor 

vier jaar doet – twee jaar kan ook. Steek de koppen bij elkaar en kom 

met z’n tweeën, drieën of vieren … Anders dan nu? Niet elke maand 

een vergadering? Een andere invulling van de diensten? Alles is altijd 

bespreekbaar en kan anders – regel dat gewoon met elkaar – maar we 

laten onze dominee en de gemeente toch niet in de steek!    

 

Ellen Dupuis 
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Nu de vraag: hoe verbouwen? 

In de vorige Klokkepraot berichtten we u dat de insteek van de 

bouwcommissie is voor maximaal € 400.000 te renoveren met 

daarbovenop € 50.000 voor herinrichting inventaris. 

Met dit gegeven is de commissie aan het rekenen gegaan. Duidelijk 

voor ogen een toekomstbestendig gebouw op te leveren waarop we 

met elkaar trots kunnen zijn. 

Dan komen aan de orde: 

 

- de isolatie van de vloeren; 

- renovatie dak; 

- aanpassing frontaanzicht; 

- houten voorzetwanden tegen   

de buitengevels; 

- kunststofkozijnen; 

- nieuw systeemplafond; 

- stuken van de muren; 

- schilderwerk; 

- installatiewerk; 

- zonwering; 

- sloopvergunning; 

- mogelijk asbestonderzoek; 

- ventilatie; 

- opknappen buitenruimte, 

etc. 

 

De uitkomst van deze becijferingen die zijn aangeleverd door een 

aannemer kwam uit op € 475.000.  

Daarmee is deze optie van de baan. 

 

Wat dan wel? 

Dat is vervolgens uitvoerig bediscussieerd. Uitkomst is om een kleinere 

ruimte te gaan (ver)bouwen die In ieder geval aan de volgende eisen 

voldoet: 

 

- een mooie opbaarruimte; 

- multifunctionele ruimte voor opvang familie en andere bijeenkomsten; 

- goede functionele keuken met uitgeefpunten; 

- logische planning/routing; 

- eigentijdse toiletruimte(n); 

- brede doorgang/verbinding met de kerk (hal?). 

 

Kerkenraad/nieuwe berekeningen 

De kerkenraad is akkoord om deze stap te onderzoeken. Daar wordt nu 

extern op gecalculeerd. 

 

Wordt weer vervolgd. 

De bouwcommissie 



13 
 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Op 20 oktober j.l. overleed Arend Jan Roekevisch, in de leeftijd van  

83 jaar. 

Op 29 januari 1938 werd Jan geboren aan de Nijkampsweg in Klein 

Dochteren. Een mooie plek, een warm gezin. Jan leerde Riek Beltman 

kennen tijdens dansles in Lochem. Ze trouwden in het gemeentehuis in 

Lochem op 2 oktober 1964 en ook in de kerk.  

Met Riek is hij ingetrokken bij de ouders van Riek, en dat bracht hen 

naar Harfsen. Het was het huis dat bijna zijn leven lang zijn thuis zou zijn, 

samen met Riek. Jan ging ook daar boeren. Er waren 8 koeien en 10 

pinken, maar er moest ook ander werk bij gedaan worden, het was niet 

genoeg om 2 gezinnen van te onderhouden. 

Hij ging werken in de houtzagerij van Heijink in Leesten, en dat heeft hij 

heel lang gedaan. En voor de aardigheid heeft hij het boeren er nog 

als hobby bijgedaan. 

Jan en Riek kregen één dochter: Wilma. In liefde ontvangen en 

grootgebracht. En voor een poos woonden er nu drie generaties onder 

één dak. 

Wat Jan voor een vader was? Een lieve vader. Dat is maar een hele 

korte samenvatting, maar wel de beste: een hele fijne, lieve vader. En 

waar liefde is, daar is het gemis het grootst. 

Natuurlijk mag de grote hobby van Jan niet ontbreken: houtsnijwerk. Hij 

kon uren geconcentreerd bezig zijn aan de keukentafel om de mooiste 

dingen te maken. Hij ging vaak naar beurzen, bezocht markten en 

kraampjes – nam Wilma mee. 

Jan en Riek zijn ruim 48 jaar getrouwd geweest. Toen overleed Riek. Dat 

was zwaar. Het houtsnijwerk viel stil, en het duurde wel een paar jaar 

voor er weer iets uit zijn handen kwam.  

De laatste jaren woonde hij op de Hoge Weide. Er is goed en liefdevol 

voor hem gezorgd.  

En nu is er een ander huis, een eeuwig huis, bij God.  

Wij wensen Wilma en Martie veel sterkte toe bij het dragen van dit 

verlies. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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Op 10 november j.l. overleed Appie Tuitert, in de leeftijd van 69 jaar. 

Een sterk en dapper mens, die de pijn van zijn ziekte heeft verdragen 

om maar zo lang mogelijk bij Willy, bij haar kinderen en kleinkinderen te 

kunnen zijn. Die elke dag nog iets vond om van te genieten. Totdat het 

echt niet meer kon. Hij heeft het langer volgehouden dan menig ander 

zou hebben gekund. 

Terugdenkend aan zijn leven, dacht hij het liefst aan de laatste 19 jaar, 

de gelukkigste van zijn leven. Een groot geschenk waren zij voor elkaar, 

Willy en Appie. Een onverwacht geschenk ook. Appie was al zo lang in 

de familie, maar dan als zwager, de jongste broer van Jan, de eerste 

(overleden) echtgenoot van Willy. Maar de liefde zocht zich een weg 

naar hun hart, eerst tot beider schrik, maar de kinderen zagen het geluk 

van hun moeder en daarmee begon de mooiste periode uit Appie’s 

leven. 

In zijn werkzame leven heeft hij zoveel verschillende dingen gedaan, 

dat het teveel is om op te noemen: architect, taxichauffeur – hoe 

verschillend wil je het hebben – en dan nog heel veel meer. In ieder 

geval: een man met twee rechterhanden. Het huis en de tuin zijn vol 

van tastbare herinneringen aan alles wat Appie maakte. En dan niet 

alleen voor Willy, maar ook voor kinderen en kleinkinderen. 

Er zijn prachtige herinneringen aan tripjes naar Texel en Ootmarsum. 

Dat alles neemt niet weg dat het verdriet groot is. Eerst verloor Willy 

haar man Jan, en nu Appie. Voor allen die van hem houden te vroeg, 

te jong gestorven. De weg naar het einde was vol van verdriet en 

ongeloof dat niets hielp en geen kuur aansloeg. Maar vooral was er de 

liefde. En dus hebben we bij de crematie van de liefde gelezen. Het 

afscheid was door Appie en Willy zorgvuldig voorbereid. De Paaskaars, 

gezelschap in droevige uren voor Willy en Appie samen, kwam mee 

naar het crematorium. Ze hebben hem in liefde en uit liefde los moeten 

laten. We vertrouwen hem toe aan de liefde van de Eeuwige. 

Wij wensen Willy, de kinderen en hun gezinnen veel kracht toe op de 

moeilijke weg voor hen. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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ACTIVITEITEN 

 

Actie “Geef Licht”  

Op zondag 28 november, de 1e Adventszondag, is de diaconie gestart 

met de actie “Geef Licht”. 

Juist met Advent staan we stil bij wat komt: de geboorte van Jezus, 

door God gezonden om licht en leven te brengen. Het leven van 

vluchtelingenkinderen in Griekenland is helemaal niet licht. 

Ze wonen in gammele tenten. 

Er heerst extreme kou of juist 

ondraaglijke hitte. Er zijn 

problemen op het gebied van 

veiligheid, schoon drinkwater, 

medicijnen, sanitaire 

voorzieningen. En misschien 

wel het ergst van alles: de 

uitzichtloosheid, het 

jarenlange, onzekere   

wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 

vluchtelingenkampen opgroeien.  

Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 

Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline 

laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze 

eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen 

van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 

vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 

wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan 

alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het 

Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene 

krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme 

gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
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vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke 

verzorging uitgedeeld. 

Op 1e kerstdag wordt gecollecteerd voor de kinderen in de 

Vluchtelingen kampen. 

Na afloop van de dienst van de 1e Advent is  een minimagazine Geef 

Licht uitgedeeld. In dit magazine leest u alles over 

vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Als u 

belangstelling heeft voor een mini-magazine maar op 28 november 

niet in de kerk bent geweest, dan kunt u dat aan Dineke of Annette 

doorgeven. Dan krijgt u er alsnog een thuis bezorgd.  

In het magazine zit de adventskaartenslinger om uit te knippen en thuis 

op te hangen. Deze slinger vertelt de verhalen van vier 

vluchtelingenkinderen. 

Elke zondag wordt één van de kinderen van de slinger in “het Licht” 

gezet. Op deze manier leven we een heel klein beetje mee met de 

kinderen. Tijdens alle adventszondagen wordt aandacht gevraagd 

voor deze actie.  

We hopen dat u meeleeft en meegeeft!  

 

Gun je zelf of je ouders een leuke IKA vakantie ! 

Nadat vorig jaar en ook dit jaar de IKA vakanties niet konden doorgaan 

zijn de IKA vakanties in 2022 in voorbereiding. 

De IKA, Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek en Liemers, verzorgt 

geheel verzorgde vakantieweken met een afwisselend programma. De 

begeleiding en verzorging worden door deskundige vrijwilligers verricht.  

Iedereen kan deelnemen, ongeacht de leeftijd of geloofsovertuiging. 

Alleenstaanden maar ook echtparen/stellen  zijn welkom. Maar u kunt 

ook samen met uw buurman/vrouw of een vriend(in) komen. Ook als 

alleen reizen geen optie meer is, dan biedt de IKA een geweldig leuk 

alternatief! 

Want het is fijn om anderen te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Er 

is aandacht voor elkaar. Ieder mag er immers zijn zoals hij/ zij is.  

Het wordt als prettig ervaren om met mensen uit de eigen streek onder 

elkaar te zijn, en als dan ook in het eigen dialect wordt gepraat, dan 

komt dit zeer vertrouwd over. 

De accommodaties  zijn van alle gemakken voorzien.   

Bij voldoende deelname gaan de IKA vakanties volgend jaar weer 

naar  Lunteren, Doorn en Lemele. 
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Wilt u meer informatie  dan kunt u contact opnemen met Diana Kroeze, 

Dineke Weijenberg of Annette Zwaaij of een mail sturen naar: 

diaconieharfsen@gmail.com  

 

 
 

Gaat de TOP2000 dienst Harfsen-Laren nog door?  

 

Helaas kunnen we daar op het moment van het schrijven van dit 

artikeltje nog geen antwoord op geven. Als gevolg van de corona-

maatregelen zit het ons ook dit jaar niet echt mee. Vorig jaar is de 

dienst niet doorgegaan. We wachten nu op de persconferentie van  

3 december. 

De bijeenkomst staat gepland 

op donderdag 30 december. 

Kerk Harfsen en Kerk Laren 

organiseren dit, zoals 

gebruikelijk, samen. In de 

dienst zal een groot aantal 

nummers live worden gebracht 

door zangers en zangeressen 

uit onze eigen, naburige 

dorpen. Dit jaar heeft de band 

Final Squad uit Laren 

toegezegd te willen spelen.   
Ook zullen Christa Helder, Marieke van Ree en Anita Vrielink een aantal 

nummers zingen. 

 

De aanvang staat gepland om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop 

met koffie/thee met wat lekkers. Na afloop hopen we gezellig na te 

praten met een drankje (op eigen kosten) en een hapje. 

Er wordt geen entree gevraagd maar een vrije gift na afloop wordt erg 

gewaardeerd omdat er kosten gemaakt worden voor een mooi stuk 

muziek.  

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Maar hou dus vooral de huis-aan-huisbladen, de website van Harfsen.nl 

en van kerk Harfsen en de Facebook pagina van Kerk Harfsen in de 

gaten om te lezen óf het doorgaat, waar (Harfsen of Laren), live of 

online. Of helemaal niet….. Dat zou erg jammer zijn, maar we hebben 

er allemaal mee te dealen.  

TOP2000 commissie Laren: Merlin Woestenenk, Manouk Lukassen, Wilma 

Kuiper en Betsie Grotentraast en Willem Jan Woestenenk. 

TOP2000 commissie Harfsen: Geke Wilgenhof, Carola Peetoom,  

Annette Zwaaij 

 

 
 

Maal met een verhaal!   

Op 26 november 2021 is ds. Han met de pa……..n……….niet gekomen. 

Ds. Han heeft corona gehad en zijn vrouw zit in quarantaine, want die is 

nu ziek van corona. Wij hadden onze bedenkingen al een paar 

weken… de cijfers lopen op en straks staan wij  met elkaar in de 

keuken…….we twijfelden.  Maar ds. Han Wilmink hakte de knoop door 

omdat ze besmet zijn/geweest.  Jammer…jammer…jammer. Alle 

voorbereidingen voor niets…………… of toch niet? 
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Als het weer vertrouwd is om samen te koken en samen te eten gaan 

we natuurlijk opnieuw beginnen, of beter gezegd….door waar we 

gebleven zijn.  

Want  Ds. Han Wilmink komt naar Harfsen met zijn pannen, ingrediënten 

en mooie verhalen……alleen nu nog niet.  

Tot later! 

Elsel, Clasina, Danielle en Anneke. 

 

Dan zelf maar kokkerellen: Aardappellatkes. 

Dit is een van de beroemdste 

Oost Europese Joodse 

gerechten; het wordt vooral 

gegeten met Chanoeka. 

Chanoeka is het Joodse 

Lichtfeest en valt gewoonlijk op 

de 25e dag van de maand in 

december. De latkes worden 

gegeten als voorgerecht, als 

bijgerecht, maar ook bij de thee 

met een beetje poedersuiker. 

Ze smaken heerlijk, mits goed 

klaargemaakt, als ze meteen na 

de bereiding worden gegeten. 

 

 

Voor 6 personen: 1 kg aardappels, 2 grote eieren, zout en olie om in te 

bakken. 

Schil en rasp de aardappels. Zet ze meteen in koud water, giet ze af in 

een vergiet en druk ze met de hand zo droog mogelijk. Dit is nodig om 

het zetmeel eruit te krijgen, dat er anders voor zorgt dat de latkes klef 

en nat worden. Klop de eieren los met het zout, doe ze bij de 

aardappels en roer het geheel goed door elkaar. Verwarm de olie in 

een koekenpan. Neem per latke een flinke lepel (ongeveer 50 ml) van 

het mengsel en leg dit in de hete olie. Maak ze een beetje plat met de 

achterkant van de lepel, en draai het vuur wat lager zodat ze 

gelijkmatig gaar worden. Als de ene kant bruin is , draai ze om en bak 

de andere kant. Neem ze uit de pan en dien ze op. 

Door 4 eetlepels aardappelmeel aan het mengsel toe te voegen, krijg 

je meer compacte en steviger latkes. Dan zijn ze makkelijker te 

hanteren, maar lang niet zo lekker. 
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TERUGBLIK 

 

Afscheid Deodata Meininger-Strookappe als ouderling, op 

Bijbelzondag. 

 

Zondag 31 oktober vierden we in de kerk Bijbelzondag. U leest hierover 

elders in de KP enkele anekdotes, herinneringen aan vroeger. Maar 

onze dienst was best bijzonder: we hadden allemaal een oproep 

gekregen om mooie, bijzondere bijbels mee naar de kerk te nemen. En 

er lagen er heel wat, die voor de schriftlezingen werden rondgedeeld in 

de kerk. Zo las ieder in een andere vertaling het bijbelgedeelte van de 

zondag. Ook ná de dienst hebben we nog de bijbels bewonderd en 

ontstonden nog leuke gesprekken. 

 

 
 

Maar het was ook een zondag met een afscheid. 

Deodata Meininger-Strookappe nam, na zich 4 jaar te hebben ingezet, 

afscheid als ouderling van de Protestantse Gemeente Harfsen. 

Natuurlijk werd hieraan door ds. Lidy van Prooyen Schuurman al in de 

dienst aandacht besteed, maar in een prachtige toespraak werd Dé 

door voorzitter Ellen Dupuis bedankt  voor al haar inzet. 

Toen Dé met Piet definitief in Harfsen kwam wonen, hoefde ze er niet 

lang over na te denken, toen we haar vroegen of ze ouderling wilde 

worden.  
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Ze voelde en voelt zich betrokken bij onze gemeente en wilde zich 

daarvoor wel een periode inzetten. In de afgelopen vier jaar had 

vooral het pastoraat, in eigen wijk en daarbuiten haar belangstelling, 

naast de andere kerkenraadswerkzaamheden.  

Dé is heel precies, wat van pas kwam bij het opstellen van het nieuwe 

beleidsplan en het opstellen van de coronaregels in de kerk.  

Ook zorgt ze samen met Piet voor tentoonstellingen rond 4 mei; ook 

voor komend jaar staat er weer een gepland en laten we hopen dat 

die kan doorgaan.  

En als Dé iets afspreekt, dan komt dat goed. 

Dankbaar zijn we voor haar inbreng in de beroepingscommissie, waarin 

ze samen met Jan Klumpenhouwer en Daniëlle Mendel, er voor 

zorgden dat Harfsen een goede indruk maakte op ds. Lidy van Prooyen 

Schuurman, zodat zij naar Harfsen kwam. 

Deodata gaat haar tijd en aandacht nu meer verdelen over Plaatselijk 

Belang en de basisschool (bibliotheek / inspiratieblokken), maar ze zal 

ook zeker nog wel eens een bezoekje voor de kerk brengen.  

Dé, bedankt voor wat je gedaan hebt, bedankt voor je inbreng en je 

trouw. Het ga je goed.  
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Zomaar een gesprek naar aanleiding van… 

De Bijbelzondag, 31 oktober jongstleden, heeft heel wat losgemaakt. Er 

komen herinneringen boven door wat ik zie en hoor. Heel veel 

verschillende Bijbels, vertalingen en bewerkingen. Tussen de grote 

hoeveelheid edities die op planken voor de avondmaalstafel is 

uitgestald, valt mijn oog ineens op de kinderbijbel van Cramer 

Schaap… 

 

 
 

Begin jaren zestig. We zitten aan tafel: papa, mama en wij, de vier 

kinderen (of waren het er toen nog drie?). We zijn klaar met eten en 

papa pakt de kinderbijbel. Na Van de Hulst en Anne de Vries lezen we 

uit een nieuwe: Cramer Schaap. Het verhaal van Jozef en de vrouw 

van Potifar is aan de beurt – u kent het ongetwijfeld. Als Jozef met 

achterlating van zijn mantel weet te ontsnappen aan de 

verleidingspogingen van Potifars vrouw, beticht zij tegenover haar man 

Jozef van oneerbaar gedrag. En dan staat er: 

‘En wat deed toen die domme Potifar? Die geloofde zomaar zijn 

vrouw!’  

Mijn vader zweeg. Keek ons allemaal aan en zei: ‘Ja, dat is ook wel het 

domste wat een man kan doen: zomaar zijn vrouw geloven!’  
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Na het avondeten, voor de Fabeltjeskrant en het jeugdjournaal, lazen 

wij met de kinderen uit de kinderbijbel. 

Vaak uit de Startbijbel, soms uit “The Bible in Pictures for little eyes”, een 

Engelse kinderbijbel met aan het eind van ieder verhaal vragen, de 

“Questions”.  

En uit de serie “Wat de Bijbel ons vertelt”, een uitgave van het N.B.G. 

Deel 17, met realistische tekeningen bij het verhaal van de verloren 

zoon, werd nogal eens door onze oudste dochter nagespeeld.  Deel 2 

gaat over Jezus en de storm. De discipelen vragen aan Jezus, die 

slaapt: “Heer! Help! We verdrinken!”  Volgens één van onze dochters 

was het antwoord van Jezus:  “Ja, kan ik daar wat aan doen? 

 

UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Activiteiten uit de inspiratiefolder Laren: 

- zondag 12 december 2021 Vesperdienst 19.30 uur ‘Licht en 

duister’ Een ingetogen avonddienst bij de overgang van de 

drukte van de dag naar de stilte van de nacht.  

- donderdag 30 december 2021 Top2000 dienst 19.30 uur Top2000 

wordt door PG Harfsen en Laren afwisselend in Harfsen en Laren 

georganiseerd. Een boeiende avond met muziek uit Top2000 

met levensbeschouwelijke/religieuze invalshoek. Tevens 

belevingservaringen bij de gepresenteerde nummers. 

Uitgevoerd door regionale muzikanten. Het is afhankelijk van de 

dan geldende maatregelen of deze dienst in Harfsen of Laren 

wordt gehouden.  

- vrijdag 31 december 2021 Oudejaarsdienst 19.30 uur ‘Bij de 

overgang van oud naar nieuw’ Na de dienst wensen wij elkaar 

een goede jaarwisseling toe onder het genot van een glaasje 

Gluhwein. 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: Diaconie   Kerkrentmeesters 

05 december Regenboogkinderen  Alg. Harfsens kerkenwerk 

12 december K.I.A. De Glind   Onderhoudsfonds 

19 december Amref    Bloemenfonds 

25 december Vluchtelingenkinderen Pastorale zorg 
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02 januari Diaconie Harfsen  Klokkepraot 

09 januari Edukans   Alg. Harfsens kerkenwerk 

16 januari Gevangenenzorg Ned. Onderhoudsfonds 

23 januari Zorgboerderij ’t Heuvel Bloemenfonds 

 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

5 december: Regenboogkinderen 

Helena van Engelen (1949) vertrok in 2001 naar Urubamba in Peru, om 

in de Heilige Vallei een centrum te bouwen waar kinderen uit de arme 

omliggende gemeenschappen kunnen leven en leren. 

 

In 2003 werd de stichting Kuychi in het leven geroepen om Niños del 

Arco Iris te ondersteunen. 

 

Regenboog 

Helena ging met een missie naar Peru: kansarme kinderen een thuis en 

een toekomst geven. De namen van beide stichtingen, Arco Iris en 

Kuychi verwijzen naar de regenboog, in het Spaans en in het Quechua. 

Het Quechua is de oude taal van de Indianen die nog steeds 

gesproken wordt in de Andes. 

 

 
 

In Nederland 

Kuychi heeft tot doel financiële middelen in te zamelen, deze te 

beheren en ter beschikking te stellen aan het project in Urubamba. Om 
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dit te realiseren werft Kuychi donateurs en fondsen en organiseert 

promotieactiviteiten om mensen kennis te laten maken met het project 

dat kansarme kinderen in Peru een betere toekomst biedt. 

 

Geen overhead 

Alle activiteiten worden kosteloos door de stichting Kuychi en haar 

vrijwilligers uitgevoerd. Kuychi is trots op het feit dat er geen 

overheadkosten gemaakt worden. Alle onkosten en reiskosten worden 

door de bestuursleden en vrijwilligers zelf betaald. Het stichtingsbureau 

in Eindhoven coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers in 

Nederland. 

 

 

12 december: K.I.A. binnenlands diaconaat ‘De Glind’. 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 

kinderen uit huis geplaatst. Ze 

maakten in hun leven al té veel 

mee. In De Glind, ook wel het 

Jeugddorp genoemd, vinden 

deze kinderen een veilig thuis. Ze 

wonen er in 28 gezinshuizen die 

verspreid staan over het verder 

gewone dorp. Ze wonen bij een 

gewoon gezin, waarvan de 

ouders een opleiding hebben om 

kwetsbare kinderen de juiste 

verzorging en opvoeding te 

geven. Daarnaast krijgen ze 

ondersteuning bij hun ontwikkeling 

en traumaherstel. Dat gebeurt 

door heel gewone dingen als 

zwemles, naar school gaan en 

buiten spelen, maar ook door  

 

 
speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.Kerk in Actie 

steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in de  

collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt 

u mee? 
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19 december: Amref 

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie 

gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. 

We zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van 

de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. We leiden zorgverleners in 

Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we met 

Afrikaanse overheden, want we willen dat verbeteringen in de 

gezondheidszorg blijvend zijn. 

 

25 december: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, 

gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En 

jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 

kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 

partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg 

en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op 

Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. 

Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op 

een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen 

Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en 

begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 

opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van 

partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke 

dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een 

voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere 

spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

9 januari: Edukans 

Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen niet naar school of ze stoppen 

voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij 

geloven dat talent niet verloren mag gaan. 

Daarom werken we elke dag samen met scholen, docenten  en ouders 

aan goed onderwijs. 

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen, of 

sluiten opleidingen niet goed aan op het aanbod van banen. Edukans 

werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag 

naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren 

leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen. 
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16 januari: Gevangenenzorg Nederland 

Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig, maar dat is niet 

genoeg, gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen 

verdient een tweede kans. Gevangenenzorg Nederland begeleidt 

mensen naar een toekomst zonder criminaliteit. Er wordt een helpende 

hand gereikt aan (ex-) gevangenen en t.b.s.-patiënten, maar ook aan 

achterblijvende familieleden, om samen te werken aan herstel en 

begeleiding naar een zelfstandig bestaan. 

 

 

23 januari: Zorgboerderij ’t 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. 

 

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 

 

DE SCHAKEL 

 

De Schakel in november 

De bijeenkomst van de Schakel is deze maand niet door gegaan 

vanwege het besmettingsgevaar voor Corona. Wij hebben onze gast 

afgezegd en hopen dat ze naar de Schakel komt zo snel als het weer 

veilig is.  

 

Kerst bij de Schakel, 

Als corona het toe laat hopen we op woensdag 15 december onze 

kerstmiddag te hebben. Gewoon in Ons Gebouw. Hoe deze middag er 

precies uit gaat zien, weten we nu nog niet, maar we maken er met 

elkaar in elk geval een warme gezellige middag van. Gewone tijd van 

14.30 uur tot 16.30 uur 

16 december staat de kerstviering van de Vrouwen van Nu gepland en 

daarvoor geldt hetzelfde….als corona het toe laat. 
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Bijeenkomsten voor alle 65-plussers: 

Robotica in de zorg, Sinterklaasfeest en kerstviering 

 

In feestmaand december wordt aan alle 65-plussers uit de hele regio 

weer een gezellig programma aangeboden in de Ontmoetingsplek, 

Gentiaan 1 in Harfsen. Zo zijn er middagen over robots in de zorg en 

bijzondere Sinterklaas- en kersvieringen. En elke middag is er voor 

iedereen een gratis Gouden Drankje naar keuze, aangeboden door 

Gouden Dagen. 

 

Uiteraard zijn er de vaste, dagelijkse activiteiten, die variëren van 

schilderles tot biljarten en van sjoelen tot bingo en stoelyoga. Iedereen 

is sowieso dagelijks (op werkdagen) van harte welkom voor een kop 

koffie, een gezellig praatje en om bijvoorbeeld de krant te lezen. Een 

bijzondere service is dat Harfsenaar Wojtek Hutorowicz elke 

dinsdagochtend iedereen, die dat wil, komt helpen bij het omgaan 

met smartphone en laptop. 

 

Robotica in de zorg 

Op dinsdagmiddag 14 december geeft mevrouw Annemarie Johannes 

een kijkje in de toekomst van de zorg. Omdat er te weinig 

verpleegkundigen zijn zullen robots een deel van de taken overnemen. 

Hoe ver gaat dat? Voelen we ons daar gelukkig bij? Hoe ziet de zorg er 

anno 2050 (waarschijnlijk) uit? Hoe snel gaan de veranderingen en 

welke ontwikkelingen zijn er nu al? Zij heeft daar een visie op en een 

mening over en is graag bereid uw vragen te beantwoorden. Aanvang 

14.15 uur 

 

Leesclub over ‘Boven is het stil’ 

Op maandagmiddag 13 december komt de leesclub in De 

Ontmoetingsplek bijeen om het boek ‘Boven is het stil’ van Gerbrand 

Bakker te bespreken. Een boek, dat zich op het platteland van Noord-
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Holland afspeelt en op een bijzondere manier een eenzaam 

boerenleven beschrijft. 

 

Sinterklaas en kerst 

In december wordt natuurlijk Sinterklaas gevierd met pepernoten en 

chocolademelk. Ook zal er weer een sfeervol kerstdiner zijn.  

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. Blijf vooral ook de 

publicaties in de huis-aan-huiskranten volgen. 

 

De toegangsprijs voor de lezingen is meestal 6 euro voor een externe 

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

en een Gouden Drankje naar keuze; 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. 

Alle geldende coronaregels worden uiteraard in acht genomen. 

Aanvangstijd: 14.15 uur.  

 

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  

http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl
mailto:activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.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. 06-82 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 4 januari via rikaelkink@hotmail.com  

 

 

 
 

mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Nieuws van de zondagsschool 

 

De kinderen van de zondagsschool hebben bloemen gemaakt voor de 

gedachtenisdienst. 

  

Aan de uitgang gaven ze de bloemen aan familie van de overledene. 

  

We zijn nu begonnen met het adventsproject: Het plakboek van Lucas. 

  

Elke week staat er een persoon centraal 

  

1e advent Zacharias 

2e advent Maria 

3e advent Elisabeth 

4e advent Johannes de doper 

  

We komen elke week aan het begin van de dienst in de kerk, verkleed 

als die persoon, om de kaarsen aan te steken en gedichtjes voor te 

lezen. 

  

Op kerstavond vieren we kerst in de kerk om 19.30 uur, uiteraard alleen 

als de coronamaatregelen dit toelaten 

  

Hartelijke groet, 

  

Leiding zondagsschool 

 

 


