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OVERDENKING 

 

Vrede 

Nu de versieringen zo’n beetje opgeborgen zijn,  

hier en daar nog wat extra lichtjes misschien,  

nu de kerststal weer is afgebroken, 

de herders huiswaarts zijn gekeerd, 

nu de nieuwjaarswensen niet meer op de mat vallen, - 

heb ik, naast de vurige hoop dat de wereld  

niet nog verder uiteenvalt in voor of tegen (wat dan ook), 

en naast de vurige hoop dat het leven weer wat makkelijker wordt, 

ook nog wat bescheiden wensen, voor u en voor mezelf. 

Iets van vrede graag over de dingen die niet gingen dit jaar,  

die onaf bleven, 

over de voornemens die bleven steken in goede bedoelingen, 

en over de beloftes die we niet na konden komen; 

liefst ook een beetje vrede over de mensen die we liefhebben, 

en over de mensen die we slecht begrijpen. 

Wat mededogen graag, dat milde licht van de Eeuwige, 

over ons wankele geloof. 

Liefst ook wat mededogen over onszelf,  

maar niet zonder mededogen over de ander. 

Wat vrede en vreugde graag in alle huizen, 

liefde ook. 

En hoop voor de dag van morgen. 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

u  
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DIENSTENROOSTER 

 

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

23 januari 10.00 uur Ds. J. Ek, Brummen 

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

 

6 februari 10.00 uur Ds. M. Bassa, Klarenbeek 

13 februari 10.00 uur Ds. L.M. van Prooyen Schuurman,  

    gezinsdienst 

20 februari 10.00 uur Ds. J. de Heer, Nijbroek 

27 februari 10.00 uur Ds. J. Leijenhorst, Barchem 

 

Bij de diensten 

Het blijft onzeker wanneer we weer kerkgangers mogen ontvangen op 

zondag. Misschien dat tegen de tijd dat Klokkepraot verschijnt, er veel 

meer duidelijk is, maar voorlopig gaan we er maar vanuit dat de 

diensten alleen online te volgen zijn. Mocht het anders worden, dan 

hoort u dat via de mail op vrijdag (met de liturgie), op facebook of via 

de website. 

Verder blijven we vrij- en blijmoedig de diensten aankondigen. 

Op 13 februari bijvoorbeeld staat er een bijzonder dienst op het rooster, 

nl. een gezinsdienst samen met de kinderen van de zondagsschool en 

hun ouders. Op het moment van schrijven is dat nog een heel eind 

weg, maar we blijven hopen! Als deze niet door kan gaan, zoeken we 

de eerstvolgende mogelijkheid. 

 

Dank voor de wensen 

We hebben weer zulke lieve kaarten en briefjes rond de Kerst mogen 

ontvangen! Terwijl we er zelf nauwelijks aan toe komen: de drukte, de 

kersttijd, liturgieën maken, liturgieën weer omgooien, jarig ook nog. 

Maar alle kaarten zijn met dankbaarheid ontvangen, en ze hangen 

voorlopig nog wel even in de woonkamer! 

Mede namens Joris, dank voor alle goede wensen en felicitaties! 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Vakantie 

Ik heb nog een week vrij, van 19-27 februari. Gelukkig is er vervanging. 

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

Hartelijke groet, 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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UIT DE KERKENRAAD 

 

Kerkdiensten en kerkenraad 

Zonder kerkgangers, maar met zangers, orgel, trompet en met For unto 

us a child is born uit de Messiah van Händel en een prachtig versierde 

kerstboom hadden we toch een feestelijk Kerstdienst. Ik hoop dat velen 

van u hiervan en van de mooie overdenking van ds Lidy van Prooyen 

Schuurman hebben genoten. Dat geldt ook voor de diensten op 2 

januari (Nieuwjaarsdienst, voorbereid door de werkgroep bijzondere 

diensten) en de dienst van 9 januari, waarin Piet Meininger is bevestigd 

als ouderling en Anneke Hogenhout en Dineke Weijenberg beiden voor 

één jaar zijn herbevestigd in het ambt van ouderling respectievelijk 

diaken. Daar zijn we heel blij mee. Dat geldt ook voor de oud – 

ambtsdragers die de taak van onze ouderlingen willen verlichten door 

soms een dienst van hen over te nemen. Dankjewel Deodata Meininger 

en Ageeth Veeneman. Ik heb 9 januari afscheid genomen als 

ambtsdrager, vervuld van dankbaarheid voor wat de kerk en Harfsen 

mij hebben gebracht en nog steeds bieden. En ik doe graag mee met 

Dé en Ageeth. Wanneer we weer live- diensten hebben, is op dit 

moment nog niet duidelijk. Dat geldt ook voor andere activiteiten en 

voor de kerkenraadsvergaderingen.  
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Gebouw en financiën 

In de online – vergadering van 14 december hebben we de begroting 

2022 vastgesteld. We hopen dat we in de loop van dit voorjaar u 

eindelijk een keer kunnen uitnodigen om u onze (ver-) bouwplannen 

voor te leggen. In de brief bij De Actie Kerkbalans (die dit weekend van 

start gaat) vindt u een verkorte begroting met toelichting. We hopen 

van harte dat u het werk van de kerk in ons dorp blijft steunen, ook 

financieel! 

 

Diaconie  

De begroting van de diaconie is goedgekeurd door het CCBB (het 

Centraal College voor de Behandeling van Beheerszaken). De 

werkgroep Praktisch Diaconaat heeft er weer voor gezorgd dat 

tientallen kerststollen zijn bezorgd bij onze gemeenteleden van 80 – 

plussers en chronisch zieken. De organisatie ervan is altijd piekfijn 

geregeld. In de Veldpost is een stuk opgenomen over de IKA – 

vakanties. Van harte in uw aandacht aanbevolen! 

 

Dit is mijn laatste ’Uit de kerkenraad.’ In het vervolg zijn de teksten van 

de hand van onze scriba, Nel Oolman. 

Ellen Dupuis  

 

Ellen: bedankt! 

Zondag 9 januari namen we 

afscheid van Ellen Dupuis als 

ouderling van de kerk van 

Harfsen. 

Zes jaar lang heeft Ellen zich met 

hart en ziel ingezet voor onze kerk. 

Als ouderling en als voorzitter van 

de kerkenraad. 

Ellen woonde nog niet zo lang in 

Harfsen, maar voelde zich zo 

welkom en op haar plaats in onze 

kerkgemeente, dat ze zelf aangaf 

wel wat voor de kerk te willen 

doen. Nou, van dat aanbod werd 

dankbaar gebruik gemaakt en 

Ellen kwam als ouderling in de  

 

 

 

kerkenraad. 
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En niet veel later nam ze de functie van voorzitter over van ds. Johan 

Weijenberg. 

En die functie past bij haar. Ze had die ook al bekleed in de Domkerk, 

toen ze nog in Utrecht woonde. En dat iemand met die ervaring zich bij 

ons zo thuis voelde, stemde en stemt ons tot dankbaarheid. 

Ellen is een inspirator, een verbinder, een gemakkelijk prater. Tezamen 

met haar perfecte voorbereiding maakte haar dat tot een heel goede 

voorzitter. 

Daarnaast deed Ellen natuurlijk nog veel meer: van preek- en diensten-

roosters maken tot zorgen voor publicaties in huis-aan-huis bladen en 

Klokkepraot, van opstellen van het beleidsplan tot deelname in de 

bouwcommissie en van overleg met Plaatselijk Belang, Hoeflo en de 

Veldhoek tot het wegbrengen van talloze boeketten bloemen.  

En dit is nog maar een greep uit al haar activiteiten.  

We zullen Ellen zeker missen in de kerkenraad, maar gelukkig blijft ze in 

onze gemeente nog heel wat dingen doen. Jullie zullen haar dus zeker 

nog regelmatig tegenkomen bij kerkelijke en andere activiteiten.  

Ellen: bedankt voor je tomeloze inzet, je vriendelijkheid, je 

behulpzaamheid. Bedankt voor wie je was en wie je bent. We blijven bij 

elkaar betrokken. Dus niet echt een afscheid, wel een ‘het ga je goed’. 

 

 
Het moet toch lukken! – Het is (gedeeltelijk) gelukt! 

In de vorige Klokkepraot slaakte onze voorzitter, Ellen Dupuis, deze 

hartenkreet. 

Een oproep aan jou en u als gemeentelid om je te melden bij de 

kerkenraad, om samen de schouders eronder te zetten en ons team te 

komen versterken. 

En wat gebeurde er? 

Spontaan liet Piet Meininger (via Dé) weten, dat hij open stond voor 

een functie als ouderling. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Piet is 

inmiddels 9 januari bevestigd en we kijken uit naar de samenwerking 

met hem. 

In onderstaand stukje stelt hij zich zelf even voor. 
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Ouderlingen estafette. 

Al heel wat jaren wisselen mijn vrouw ( Deodata ) en ik elkaar af wat 

ouderlingen werk betreft. 

Mijn naam is Piet Meininger en inderdaad de man van. 

Wij wonen na onze pensionering inmiddels al meer dan 5 jaar met 

plezier in Harfsen. Mijn vrouw vanwege haar roots en voor mij is het hier 

ook niet onbekend.  

 

Tijdens mijn jeugd heb ik in 

Vorden en Delden (Ov) 

gewoond. In deze laatste 

plaats op het station als zoon 

van de stationschef. Mijn 

grote belangstelling voor 

treinen heb ik er aan over 

gehouden, voor heel kleine 

en heel grote treinen. 

 

Mijn werkzame leven 

bestaat uit 43 jaar 

voortgezet onderwijs in 

hoofdzakelijk Amersfoort, als 

leraar geschiedenis en de 

laatste jaren als 

schooldecaan havo/vwo. 

Naast het werk was er altijd 

wel ander interessant werk 

toedoen; zoals 

dierenambulance, 

organiseren van treinreizen 

naar Engeland en iets doen 

voor de kerk. 
 

Zowel in Leusden-Zuid als Soest ben ik diverse keren ouderling geweest 

altijd in afwisseling met mijn vrouw. 

Nu zij afscheid heeft genomen neem ik graag het stokje over. 

Het nieuwe jaar is net begonnen, net als mijn start, 

mijn uiterste best zal ik doen om iets te betekenen voor de kerk in 

Harfsen. 

 

Vriendelijke groet, Piet Meininger  
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Fijn, dat Piet zo enthousiast aan de slag wil. 

Toch wil ik jou en u vragen de hartenkreet van Ellen uit de vorige 

Klokkepraot nog een keer te lezen (kan ook via www.harfsen.nl/kerk), 

want we zouden er graag nog één of een paar mensen bij hebben. 

Dus, neem een voorbeeld aan Piet en meld je aan. Het is mooi en 

dankbaar werk, dat veel voldoening geeft. Meer informatie kun je 

krijgen bij onze dominee en bij de kerkenraadsleden. 

We kijken naar je uit! 

 

 

 

Welkom in de kerkenraad 

Zondag 9 januari hadden we een bijzondere dienst, die we met een 

klein groepje mensen in de kerk, samen met veel luisteraars naar 

Kerkomroep vierden. 

We mochten die zondag Piet Meininger verwelkomen in de 

kerkenraad, als pastoraal ouderling. Fijn, Piet, dat je je bereid hebt 

verklaard om, voorlopig voor een periode van vier jaar, het 

kerkenraadsteam te komen versterken. 

Ook blij zijn we met de herbevestiging van Anneke Hogenhout en 

Dineke Weijenberg. Beide hebben er 4 jaar op zitten en gaan er nu in 

principe nog 1 jaar aan toevoegen.  

En na het afscheid van Ellen Dupuis, is het geweldig dat Annette Zwaaij 

(diaken) zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap op zich te 

nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat Annette deze taak op 

een uitstekende manier zal invullen.  

We wensen jullie veel zegen toe bij jullie werkzaamheden in kerkenraad 

en gemeente.  

Nel Oolman 

 

 

 

Eindejaarscollecte 2021. 

Deze tijd is niet de makkelijkste tijd om met een collecte te lopen. Toch 

is er weer een mooi bedrag opgehaald aan het eind van het jaar 2021: 

€ 2105,83 Het is fijn dat ook dit jaar de financiële medewerkers op pad 

gingen. Allemaal heel hartelijk bedankt! Hier en daar was een 

medewerker door ziekte of corona geveld. Gelukkig waren er weer 

anderen die tijdelijk deze plek wilden innemen. Dank ook daarvoor. 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
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Vrijwillige Bijdrage/ Kerkbalans 2022 

Bij deze Klokkepraot treft u de vraag aan voor de vrijwillige bijdrage die 

we elk jaar van u vragen. Wij beseffen dat het voor u en voor ons een 

lastige tijd is. Geen kerkdiensten om te bezoeken. En zoveel leuke 

dingen die we bedachten om samen te doen, zoals de Maal met een 

verhaal of het Kerstontbijt konden geen doorgang vinden. Jammer….. 

Gelukkig kan onze ds. Lidy van Prooyen Schuurman wel op bezoek en 

daar is ze volop mee bezig. En dat is beslist niet het enige wat ze doet. 

Ook kerkenraadsleden zitten ondanks de pandemie niet stil. Diensten 

moeten wel voorbereid worden. Soms levert dat een ‘stil’ gevecht op 

met de beamer. Die is overigens vernieuwd, evenals de 

verwarmingsketels die het hebben begeven dus als we weer naar de 

kerk mogen, zit u er daar ook weer warmpjes bij. Bloemen worden 

bezorgd bij hen die een hart onder de riem nodig hebben of om te 

delen in de feestvreugde. En dan al het georganiseer en 

voorbereidingen al dan niet met een boel papieren rompslomp. Wij 

hopen dat u en jullie het ons weer mogelijk maken om al deze zaken te 

blijven voortzetten. De leden die in 2021 18 jaar geworden zijn, worden 

bezocht. Zij doen dit jaar voor het eerst mee aan Kerkbalans. Alle 

informatie en benodigdheden treft u hierbij aan. In het begeleidend 

schrijven gaan we in op de ontwikkelingen binnen de kerk. We hopen 

dat de Kerk komend jaar in Balans kan blijven. 

Anneke Hogenhout 

 

IN MEMORIAM 

 

Wij gedenken 

Op 11 december j.l. overleed Willemke (Willie) Schoneveld-Rensink, in 

de leeftijd van 90 jaar. 

Willie werd geboren op 14 februari 1931 in een liefdevol gezin aan de 

Holterweg in Laren, er was één zusje. Ze volgde de lagere school, maar 

verder leren zat er niet in. Ze moest aan de slag bij een boer, en dat 

deed ze dag en nacht: het was hard werken. 

In 1948 leerde ze Herman kennen en na 6 jaar verkering trouwden ze en 

gingen bij Hermans ouders inwonen op de boerderij. Willie hielp op het 

boerenbedrijf, terwijl Herman zijn loonbedrijf begon, dat zich steeds 

verder uitbreidde. 

Willie en Herman kregen samen 4 kinderen, die zich hun moeder 

herinneren als een hele lieve moeder, die nooit boos werd, en bij wie 
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alles kon en mocht. Er waren veel vrolijke herinneringen te delen aan 

vakanties, fietstochten, huwelijksjubilea en heel veel meer. 

Willie zou later vertellen dat ze vroeger zo graag ‘zuster’ had willen 

worden. Ze zou er vast en zeker erg geschikt voor geweest zijn. Maar 

het zat er niet in, dus was het erg mooi dat haar beide dochters in de 

zorg terecht kwamen. Zoals de beide zoons later het bedrijf van hun 

vader voortzetten. 

Nadat het boerenbedrijf beëindigd werd, deed Willie het nodige op 

kantoor. En toen de kinderen ouder werden, gingen Willie en Herman 

een huisje verderop wonen, waar ze nog 20 jaar van hebben kunnen 

genieten. Sinds 2007 moest ze zonder Herman verder. Verdrietig, maar 

ze heeft het leven moedig opgepakt. 

Er waren inmiddels ook schoonkinderen, klein- en zelfs 

achterkleinkinderen: grote vreugde en rijkdom in haar leven, vol van 

plezier. Ze was trots op hen, en dankbaar voor alle liefde en hulp die ze 

van hen ontving. 

Het meest natuurlijk in haar familie, maar ook in de kerk zal ze gemist 

worden, op haar vaste plek als trouwe kerkganger. Klein van stuk en 

met een groot hart. Ze heeft nog jaren met plezier aan de Zonnedauw 

gewoond, tot het niet meer ging. In Talma is ze liefdevol verzorgd, al 

was het maar kort: ze had het er goed. 

Bij het afscheid hebben we haar herdacht als een mooi, dankbaar en 

vriendelijk mens, gelovig en vertrouwend op God, de bron van leven. 

We wensen de kinderen en (achter)kleinkinderen en allen die haar 

missen veel sterkte toe. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

 

Overleden 

In de afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van een 

aantal gemeenteleden. 

Hendrik Jan Wilgenhof overleed op 93-jarige leeftijd op 10 december. 

Op 21 december is afscheid genomen van Gerrie Wichers-Hissink. Zij 

werd 78 jaar 

Op oudejaarsdag is overleden Gerrit Reinder Dommerholt, hij werd 

geboren op 11 januari 1935. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. 
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Recept 

Ik was weer eens iets kwijt. Het zou wel ergens onderop een van de vele 

stapels op mijn overvolle bureau liggen, dacht ik… 

In het weekend van Oud en Nieuw gunde ik mijzelf een dagje 

zeepzieden. Een vreemde hobby, maar wel erg bevredigend. Ik was op 

zoek naar het recept voor één van de beste zepen die ik ooit gemaakt 

had - afgelopen zomer voor de zomermarkt die niet doorging. Het zat 

niet in de receptenmap, dus nu ging alles op mijn bureau 

ondersteboven. Tijdschriften, oude liturgieboekjes, een slordige stapel 

boeken, notulen en verslagen, lieve briefjes en praktische lijstjes, bijbels 

en liedboeken, en nog veel meer wat ik u beter niet vertellen kan. Maar 

verbazingwekkend wat er allemaal op een bureau past. Zo ook een 

hele stapel oude kerkbladen van zo’n 5 à 10 jaar oud. Vorig jaar eens 

gekregen van iemand die ze anders weg zou doen. 

En zo zat ik ineens uren te lezen in Klokkepraot en foto’s te bekijken. Het 

kerkelijk leven van Harfsen trok aan me voorbij. Heerlijk leesvoer. Ik zag 

vertrouwde gezichten, een beetje jonger nog, ik las mooie interviews en 

almaar dezelfde terugkerende oproepen (kerkenraadsleden en andere 

medewerkers gezocht, vooral dat) en werd ook vervuld met verrassing 

en weemoed. Over de volle kerkzaal, de vrolijke gezinsdiensten, de 

mooie activiteiten, de onbekommerdheid waarmee mensen elkaar 

aanraken en dichtbij elkaar staan, en nog zoveel meer. Het komt wel 

weer, maar we hebben nog even geduld nodig. 

En zo kwam het dat ik het nieuwe jaar begon met een schoon en 

opgeruimd bureau. Maar dat ene zeeprecept heb ik niet gevonden. 

En ook dat is weer veelzeggend. Ondanks alles wat terugkeert: elk jaar 

is anders. Voor wat ons te doen staat: daar bestaat geen kant en klaar 

recept voor. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

Zeep 

Het gebeurt geregeld dat iemand vraagt: heb je nog /alweer zeep? 

Dat vind ik erg leuk, al was het maar omdat ik weer wat vaker iets kan 

maken. De eerste keer dat ik zeep verkocht, was ruim 2 jaar terug toen 

Serious Request door Harfsen kwam, daarna voor de klokkenstoel, en 

toen nog eens voor de verbouw van de kerk. Er staat even geen actie 

op stapel, maar zeep heb ik weer. Sinds Oud en Nieuw staan op de 

piano zo’n 30 stuks te rijpen en hun geur te verspreiden. Zeep moet na 

bereiding 4 à 6 weken uitharden en rijpen, dus vanaf eind januari is er 

weer zeep beschikbaar. De zeep die ik maak is zeer mild voor de huid, 
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ik gebruik plantaardige oliën en vetten (maar geen palmolie), en zo 

mogelijk biologisch. 

Ik heb in de aanbieding: 

Calendulazeep: met essentiële olie van zoete sinaasappel 

Jasmijnzeep: ook hierin zelfgetrokken calendulamaceraat 

De ‘Melk & Honing’ (met kokosmelk, honing en een lichte scrub van 

havermout) – daarvan kan ik pas over een paar weken zien of ik ‘m 

goed genoeg vind om weg te geven. Maar informeer gerust tegen die 

tijd. 

Laat het me weten als u belangstelling heeft. En als u er per se iets voor 

wilt geven: elke euro gaat naar de kerk. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

TERUGBLIK 

 

Oogst  van 2021 of  de “fruitmachine” van de kerk levert geld op. 

Zoals u zich misschien herinnert, hebben vorig jaar september/oktober, 

gemeenteleden en kerkenraadsleden weer appels en peren geplukt. 

Ellen, Nel, Bertus Hennie en Max, heel erg bedankt voor jullie werk! 

Het heeft toch weer € 240,00 opgeleverd.  Dank!! 

 

O ja, en dan niet te vergeten de 

kerststal stond er weer prachtig bij 

dit jaar met Jozef en Maria en het 

Kind in de kribbe. Wie heeft er een 

goed idee om schapen te maken 

die in deze prachtige stal passen? 

De ‘wol’ schapen die we eerst 

hadden zijn wel erg in de rui 

geweest en niet meer om aan te 

zien. Bijgaand een foto van de 

heren  met de pet op die de stal 

elk jaar in elkaar zetten. Daar 

nemen wij ons petje voor af. 

Binnen zeer korte tijd bouwen ze 

de stal op en breken ze hem in 

januari weer keurig af. Alles wordt 

netjes opgeslagen en bewaard 

tot volgend jaar. 

Anneke Hogenhout 
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BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: Diaconie   Kerkrentmeesters 

16 januari:  Gevangenenzorg Nederland Onderhoudsfonds 

23 januari:  Zorgboerderij ‘t Heuvel Bloemenfonds 

30 januari: Sirkelslag   Alg. Harfsens kerkenwerk 

6 februari :  KIA Oeganda   Pastorale zorg 

13 februari :  KIA Noodhulp Nepal  Alg. Harfsens Kerkenwerk 

20 februari : Voedselbank Zutphen Bloemenfonds 

27 februari:  Lilianefonds   Klokkeproat 

 

Toelichting bij de collecte: 

 

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. 

 

30 januari: Protestantse Kerk/Jong Protestant Interactief aan de slag met 

de Bijbel door Sirkelslag 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste 

score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het 

spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. 

Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale 

thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier 

met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een 

mooie kans om hen betrokken te houden. 
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6 febuari: Kerk in actie Oeganda 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds 

meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om 

genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk 

steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen 

(landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met 

droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te 

planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 

klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 

 

 
 

13 februari: KIA Noodhulp Nepal  

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren 

naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de 

arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de 

coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 

terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren 

werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig 

bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining 

of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in 

contact gebracht met afnemers of werkgevers.  
 

20 februari : Voedselbank Zutphen  

Tegenslag kan iedereen overkomen. Maar soms is de tegenslag zo 

groot dat iemand het niet redt om rond te komen. 

Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die haar baan verliest. 

Of een winkelier die in de schuldsanering komt, omdat zijn zaak failliet 

ging. 

Daarvoor is de voedselbank er. Om te helpen in deze situatie. 

Voedselproducenten, supermarkten, bakkers, telers van groente en fruit 

en maatschappelijke instellingen stellen gratis voedsel beschikbaar.  
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Deze producten zijn prima voor consumptie, maar mogen vaak niet 

meer worden verkocht. Bijvoorbeeld omdat de uiterste verkoopdatum 

binnenkort verloopt. Of omdat er een fout op de verpakking staat.  

Met het inzamelen van voedsel wordt ook verspilling tegengegaan. 

Door het voedsel uit te delen, geven ze mensen die dit nodig hebben 

een steuntje in de rug. Zo slaan ze twee vliegen in een klap en helpen 

ze elkaar. 

 

27 februari: Lilianefonds    

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor 

iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun 

talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale 

organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker 

en hun omgeving toegankelijker. 

 

Wilt u deze doelensteunen? 

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 

 

Opbrengst collecten in 2021: 

 

Datum 

2021 

Doel collecte diaconie Opbrengst 

collecte 

3 jan Diaconie Harfsen € 30 

10 jan Edukans € 60 

17 jan Exodus € 30 

24 jan Zorgboerderij ’t Heuvel € 70 

31 jan Leprafonds € 30 

7 feb Kerk in Actie Bangladesh € 60 

14 feb Kerk in Actie Ethiopië € 200 

21 feb Kerk in Actie Moldavië € 70 

28 feb Kerk in Actie  € 50 

7 mrt Kerk in Actie Libanon   € 40 

14 mrt Kerk in Actie diaconaat € 55 

21 mrt Kerk in Actie Indonesie € 45 
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28 mrt  Kerk in Actie Paaschallenge € 55 

1 apr diaconie     € 15 

4 apr Kerk in Actie Wereld diaconaat € 70 

11 apr Timon € 25 

18 apr Naoberhulp € 75 

25 apr Kerk in Actie Binnenland € 55 

2 mei Rode Kruis    € 20 

9 mei Kerk in Actie Noodhulp Libanon € 55 

13 mei Wilde Ganzen € 10 

16 mei Hospice de Winde € 30 

23 mei  Gamrupa € 70 

30 mei Jong Protestant € 35 

6 jun Kerk in Actie SHO India € 45 

13 jun Zorgboerderij ‘t Heuvel € 35 

20 jun Kerk in Actie Griekenland vluchtelingen 

noodhulp 

€ 81 

27 jun Ronald Mc Donaldhuis € 38,70 

4 jul Kerk in Actie vakantietas  € 63,40 

11 jul Liliane fonds € 67,30 

18 jul Open Doors € 41,10 

25 jul Noodhulp Limburg € 261,50 

1 aug KNRM    € 51,25 

8 aug - (buitendienst Laren) - 

15 aug ZOA € 51,80 

22 aug Artsen zonder grenzen € 85,40 

29 aug Leger des Heils € 89,00 

5 sep Kerk in Actie Ghana  € 51,50 

12 sep Zonnebloem € 85,81 

19 sep Amnesty International € 49,50 

26 sep Kinderen in Israël, Palestina € 60,90 

3 okt KNGF  € 55,57 

10 okt Warchild € 55,62 
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17 okt Kerk in Actie Kameroen € 57,80 

24 okt Mercy Ships € 52,00    

31 okt Kleding actie te Wierik € 67,00 

7 nov Kerk in Actie Indonesie   € 45,50 

14 nov Voor elk kind een Sint  € 67,00 

21 nov Dorcas € 129,75 

28 nov Kerk in Actie Moldavië € 117,10 

5 dec KuyChi Nederland (kinderen van de 

regenboog) 

€ 40,50 

12 dec Kerk in Actie de Glind € 82,50 

19 dec Amref Flying Docters € 30,00 

25 dec Kerk in Actie Geef Licht 

Vluchtelingenkinderen 

€ 220,00 

Totaal 

2021 

53 collectes, waarvan 28 online diensten 

en 25 live diensten 

€ 3.434 

 

 

Toelichting collecte opbrengsten diaconie 2021 

In het overzicht ziet u de collecte opbrengsten van de diaconie van het 

afgelopen jaar.  

Een deel van de collectes is via de bankrekening van de diaconie 

ontvangen en een deel van de opbrengst is in de collecte zak gedaan 

tijdens de live-kerkdiensten. 

Alle gevers hartelijk bedankt voor jullie gulle gaven. Wereldwijd steunen 

we vanuit het kleine Harfsen een heleboel kinderen, volwassenen en 

ouderen.  Elk jaar stellen we een collecterooster samen. Deels volgen 

we daarin de adviezen van Kerk in Actie van De PKN Nederland. Deels 

laten we ons leiden door de actualiteit. En deels door ons eigen inzicht 

en betrokkenheid als diakenen. 

Veel doelen hebben een ANBI status. U mag uw gift dan aftrekken in 

uw aangifte inkomstenbelasting.  

Indien u zelf een goed diaconaal doel weet waarvoor we kunnen 

collecteren, dan horen we dat graag. U kunt dit doorgeven aan Dineke 

of Annette.  

 

Overzicht giften 

Het overzicht van de giften welke ontvangen zijn in het vierde kwartaal 

van 2021 zal opgenomen worden in de Klokkepraot van maart. 
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De Schakel in de Veldhoek en de Schakel en de Veldhoek. 

De januari-middag van de Schakel wordt gehouden op vrijdag 21 

januari (i.p.v. 14 of 19 januari) in de Veldhoek samen met de bewoners 

van de Veldhoek.  

Deze vrijdagmiddag draait Arjan Meijerink filmpjes van oud Harfsen uit 

1956 en 1962. Ook heeft hij een drieluik samengesteld. Er valt dus weer 

veel te zien uit de oude doos en we kunnen veel herinneringen op  

halen van al die mooie, goede en gekke verhalen die Harfsen en 

omstreken rijk is. Miny Gase zal het geheel ‘versieren’ met gedichtjes of 

anekdotes in het dialect.   

Locatie: de Veldhoek, Gentiaan  Harfsen.  

Tijd: 14.30 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  

 

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 woensdag 16 februari via rikaelkink@hotmail.com  

 

 
 

 
 

 

 

http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Namens de zondagsschool wensen wij jullie allen een heel gelukkig en 

gezond nieuwjaar toe. 

 

We waren begonnen met het adventsproject “Het Plakboek van 

Lucas”. 

Helaas konden we dit niet afmaken, maar we zijn 24 december, 

wanneer anders onze kerstdienst is, naar de kinderen van de 

zondagsschool toe gegaan.  

Ze kregen een traditionele kersttas met een boek, de kijkdoos die bij het 

adventsproject hoorde, chocola en een zakje fruit. 
  
De zondagsschool begint weer op 16 januari a.s.  

  

Hartelijke groet, 

Dorothe, Rietje, Marijke, Saskia, Ageeth en Gea 

 

 

 


