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OVERDENKING 

 

Even afrekenen? 

Goed oordelen is een kunst. Voor de samenleving - in het groot en ook 

in de kleinere verbanden van familie, werk, dorp en kerk - is het alleen 

maar heilzaam als er geregeld hardop wordt uitgesproken wat wel en 

niet kan. Wat onze verontwaardiging verdient en onze lofprijzing. Het is 

belangrijk om hardop uit te spreken welk gedrag grenzen overschrijdt, 

wanneer macht wordt misbruikt, en wanneer onveiligheid ontstaat. 

Het is goed en broodnodig dat er aandacht is en gesprek over seksueel 

en ander grensoverschrijdend gedrag. We kunnen rustig zeggen dat 

alle berichten van de afgelopen tijd genoeg stof tot nadenken en 

gesprek geven.  

Hopelijk geeft het mensen moed om zich uit te spreken of hulp te 

vragen. 

Hopelijk leidt het tot inzicht, tot zelfonderzoek, tot meer veiligheid. 

Maar wat helpt, wat brengt echte verandering? 

Op social media wordt gretig afgerekend met BN-ers die zich hebben 

vergaloppeerd, de brandstapels worden daar heet gestookt. De 

verontwaardiging is oprecht, maar geregeld bekruipt me ook het 

gevoel dat mensen erg graag aan anderen willen laten weten ze aan 

de goede kant staan natuurlijk.  

 

De christelijke traditie heeft altijd weet gehad van ‘dat wij allen 

zondaars zijn’. Maar de eenzijdige nadruk daarop ging nogal eens 

gepaard met overtrokken schuldgevoel van de een en morele 

superioriteit van de ander. 

De christelijke traditie heeft ook altijd de vergeving verkondigd en het 

nieuwe begin. Maar de te snelle troef van de vergeving heeft ook een 

reëel gevaar: is er wel voldoende aandacht voor de pijn van het 

slachtoffer? 

 

Echte verandering, bijvoorbeeld als het gaat om grensoverschrijdend 

gedrag, machtsmisbruik, veiligheid op de werkvloer - gebeurt niet door 

de afrekening op Facebook en Twitter e.d. Echte verandering ontstaat 

in de heilige tussenruimte tussen de een en de ander. Daar waar ruimte 

is voor de een om te zeggen wat pijn doet, wat schuurt, wat onveilig is – 

en waar de ander bereid is te luisteren en erkent wat fout was en nog 

eens luistert, naar zichzelf kijkt. 
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Waar we beseffen dat we nu eens aan de ene kant staan, dan weer 

aan de andere kant.  

Zo’n ruimte waar het een (het oordeel over goed en kwaad) en het 

ander (de kans en de mogelijkheid het anders te doen) elkaar niet 

verdringen maar allebei het volle pond krijgen. 

 

Het is een wat zwaar begin van deze Klokkepraot, maar het houdt me 

bezig, en u misschien ook. 

 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, 

peil mij, weet wat mij kwelt, 

zie of ik geen verkeerde weg ga, 

en leid mij op de weg die eeuwig is. 

 Psalm 139:23,24 

 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 
Alles komt goed?! 

Veertigdagentijd 

 

Alles komt goed. We zeggen deze woorden soms wel erg makkelijk 

tegen elkaar. Het leven is weerbarstig, en niet alles komt altijd goed. Ik 

moet denken aan de woorden van de psalmdichter, die bij wijze van 

spreken al struikelend zichzelf en anderen voorhoudt: de Heer zal je 

voeten voor struikelen bewaren. Hij heeft het kennelijk over een 

bewaren waarin het struikelen, het vallen én opstaan is meegenomen. 

Het vraagt geloof om te kunnen zeggen Alles komt goed, terwijl niet 

alles goed komt. 

Het is het thema van de Veertigdagentijd, en gelukkig staat er zowel 

een vraagteken als een uitroepteken bij. 

In de kerk ligt inmiddels de veertigdagenkalender klaar, die ons dag 

voor dag mee op weg neemt naar Pasen toe. Voor iedere dag is er 
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een bijbeltekst en een korte gedachte, een vraag of oproep, een 

gebed of lied, en tips om mee aan de slag te gaan. 

Elke week staat ook één van de zeven werken van barmhartigheid 

centraal, gekoppeld aan een collectedoel. En ook is er, zolang de 

voorraad strekt een vastenkaart, om elke week een vorm van vasten te 

beoefenen, of juist iets goeds te doen, en door de veertigdagentijd 

heen te sparen voor het goede doel. 

 

Bij de diensten 

De dienst van zondag 6 maart wordt voorbereid door de commissie 

bijzondere diensten en staat in het teken van biddag. Het is tevens de 

eerste zondag van de veertigdagentijd. 

Het thema is dan ook gekozen uit de zeven werken van 

barmhartigheid: de hongerigen voeden. 

Op zondag 13 maart lezen we uit Johannes 12, 20-26 de les van de 

graankorrel: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 

één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 

Jezus spreekt over zichzelf, maar evengoed over ons eigen leven. Wie 

weet klinken er in deze dienst een 

aantal liederen die, volgens 

onderzoek binnen de PKN, behoren 

tot de top 10 van meest geliefde 

kerkliederen. (Of we wachten tot 

zondag Cantate, kan ook). Zo’n 

onderzoek is een jaar of 15 

geleden ook gehouden, en dit is 

echt een nieuwe top 10, met een 

nieuwe binnenkomer op 1, en wie 

wel eens de kerkdienst bezoekt, zal 

niet verbazen wat die nr. 1 is. 

Op zondag 20 maart ontvangen 

we mw. Gaatske Braam. 

Op zondag 27 maart lezen we de 

overbekende gelijkenis van de verloren zoon – maar beter is die ‘van 

de twee zonen’. Ik kan dit verhaal niet meer lezen zonder te denken 

aan het prachtige schilderij van Rembrandt én het boek van Henri 

Nouwen Eindelijk thuis. Op een of andere manier zullen die wel hun plek 

krijgen in de dienst. En de kunst bij zulke bekende verhalen is altijd weer 

om nieuwe schatten erin te ontdekken. Ik doe mijn best. 

Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
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DIENSTENROOSTER 

 

06 maart 10.00 uur Werkgroep bijzondere diensten, biddag 

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

20 maart 10.00 uur Mevr. G. Braam, Borcuo 

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

 

Jazeker, het kan weer: 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 

 

Uit de kerkenraad 

Na het afscheid van voorzitter Ellen Dupuis, heeft in de vergaderingen 

van januari en februari onze nieuwe voorzitter, Annette Zwaaij, het 

stokje overgenomen. In februari konden we gelukkig weer fysiek 

vergaderen, in de kerkzaal. Dat praat toch net even wat prettiger dan 

online. De belangrijkste zaken die we hebben besproken, vermelden 

we hier kort: 

 

Kerkbalans 

Ook dit jaar weer een verheugend bericht. De opbrengst van 

Kerkbalans viel weliswaar iets lager uit dan vorig jaar, maar minder dan 

(door het flinke aantal overlijdens) verwacht. 

Rika en Geke mochten het mooie toegezegde bedrag tellen van ruim 

€ 43.000! Fijn dat u uw betrokkenheid bij de kerk laat merken. 

We konden dit jaar geen oogstavond organiseren, maar de financiële 

medewerkers hebben weer bijzonder goed hun werk gedaan. Dank 

daarvoor. 
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Verbouw Ons Gebouw 

U heeft bovenstaand zinnetje al vaak in de Klokkepraot voorbij zien 

komen. We zijn er al een hele tijd mee bezig om ons te beraden over 

de (on)mogelijkheden hiervan. Ook door corona duren de plannen 

veel langer dan gehoopt. We hopen u nu binnenkort een keer bijeen te 

kunnen roepen voor een gemeenteberaad om uw mening te horen. 

 

Activiteitencommissie 

Nu er weer meer activiteiten mogelijk zijn, willen we graag nieuwe 

initiatieven ontplooien en bestaande plannen oppakken voor meer 

activiteiten, in Ons Gebouw en daarbuiten. 

Als kerkenraad kunnen we niet alles zelf organiseren, daarom is er een 

activiteitencommissie die nu nog maar uit een paar leden bestaat. Het 

zou fijn zijn als er meer mensen willen helpen om leuke activiteiten te 

organiseren. Dus: meld je aan bij één van de kerkenraadsleden.  

 

Toekomst Protestantse Gemeente Harfsen 

We zijn heel blij als zelfstandige gemeente te kunnen doorgaan, in ieder 

geval de komende jaren. En dat willen we zo lang mogelijk blijven 

doen. Wel overleggen we jaarlijks een aantal malen met omliggende 

gemeenten, zoals in het zgn. HAGE-overleg, maar ook met Laren en 

Almen, om te kijken wat we eventueel samen kunnen doen. Ook 

hebben we onlangs een (online) overleg gehad met de interim-

predikant van de PG Lochem, die in kaart wilde brengen, hoe de 

omliggende gemeenten er voor staan. 

 

Wat kan er mag er weer? 

Gelukkig geeft de landelijke kerk aan, dat er geen beperkende 

maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Wij volgen de 

adviezen van de PKN. 

Dat betekent dat we in de kerk geen anderhalve meter afstand meer 

hoeven te houden. Wel zullen we voor een deel in de opstelling in de 

kerk rekening houden met meer kwetsbare kerkgangers, zodat die toch 

zich veilig kunnen voelen tijdens de kerkdiensten. 

Ook de mondkapjes verdwijnen en er zijn weer activiteiten mogelijk. 

In de kerkdiensten mogen we weer alle liederen als samenzang zingen. 

Het was fijn dat zangers en zangeressen van de cantorij vele maanden 

de zang voor hun rekening hebben genomen. En vanaf februari zingt 

de hele cantorij weer mee in de dienst op de 3e zondag van de 

maand. 
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Bezoekwerk 

De Taakgroep Bezoekwerk, die nu onder leiding komt van Piet 

Meininger, is bezig met een inventarisatie van m.n. ouderen en alleen 

gaanden, die het prettig vinden af en toe bezoek te krijgen van een 

vaste bezoeker. Ook de bezoekers zijn inmiddels benaderd en we zijn 

heel blij dat zoveel mensen hebben toegezegd hieraan te willen 

meewerken. 

Binnenkort gaat de bezoekersdienst dan ook weer van start. 

Als u graag aan een vaste bezoeker wilt worden gekoppeld en u bent 

nog niet door ons benaderd, meld u zich dan bij één van de 

kerkenraadsleden.  

Of meld bij ons als u iemand weet die graag bezoek ontvangt. 

Zo hopen we er nog meer voor elkaar te kunnen zijn. 

 

Namens de kerkenraad, 

Nel Oolman 

 

 

Jonge Kerkbalans. 

De jonge mensen die voor het 

eerst kerkbalans krijgen 

omdat ze 18 jaar zijn 

geworden, worden apart 

bezocht en krijgen een 

presentje. Deze keer een 

boekje met 101 visjes.    

Het leverde leuke en mooie 

gesprekken op. Mooi om deze 

jonge mensen te zien en te 

spreken, te horen waar ze 

mee bezig zijn. Wie weet krijgt 

het voor sommigen een 

vervolg? 

  

Gebruik van de beamer in de dienst 

Elke zondag wordt in de dienst de beamer gebruikt om de liturgie, 

liederen en filmpjes te tonen. 

Een liturgie is daardoor overbodig. Tijdens de onlinediensten konden we 

geluidsfragmenten laten horen. Dat was fijn!  
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We zijn blij met de nieuwe laptop. De oude gaf te vaak storingen, wat 

ons inziens de voortgang van de dienst erg verstoorde. Regelmatig 

zaten we met klotsende oksels en schaamrood op de kaken aan het 

apparaat te zuchten om het weer voor elkaar te krijgen. Excuus voor dit 

ongemak! 

We hopen dat deze storingen nu tot het verleden behoren. Maar het 

maken van de beamerpresentatie en het bedienen van de knoppen 

blijft mensenwerk, dus er kan altijd iets anders lopen dan we bedacht 

hadden. We vragen hiervoor uw begrip.  

 

 
 

We werken al een paar jaar met een vaste vijfkoppige “beamdienst”. 

Een ieder verzorgt de presentatie op zijn/haar eigen wijze. De rode lijn is 

bij allen hetzelfde maar de een maakt er een uitgebreidere presentatie 

van dia’s van dan de ander. Het verschilt in plaatjes en extra teksten 

enz. Dat maakt het voor de beamdienst leuk. Dat we ons eigen 

“sausje” er over heen kunnen doen. 

Maar wat vindt u daar eigenlijk van? Vindt u het gebruik van de 

beamer wel fijn, of kijkt u met weemoed terug naar de tijd van de 

kleine papieren  orde van dienst en van het Liedboek?  Mist u het 

bladeren in het Liedboek (overigens kunt u altijd een Liedboek pakken 

die achterin de kerk staan). 

We hebben een aantal vragen waar we na afloop van de dienst van 

13 maart, onder het genot van een kop koffie/thee met u over willen 
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praten. U kunt vast nadenken over de hieronder genoemde vragen. 

Voor hen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst van 13 maart 

te bezoeken maar toch antwoorden op de vragen willen doorgeven, 

kunnen deze gemaild worden naar diaconieharfsen@gmail.com 

1. Hoe ervaart u het gebruik van de beamer? 

2. Mist u het gebruik van het Liedboek? 

3. Wat vindt u van de verschillende presentaties? Merkt u dit 

en is dit oké of is dit verwarrend? 

4. Wat vindt u er van dat de techniek/mensenwerk soms 

problemen opleveren? 

5. Hoe uitgebreid moet de presentatie zijn?  

6. Vindt u het ondersteunend dat er veel dia’s zijn of volstaat 

alleen de orde van dienst, de te zingen liederen en 

eventuele filmpjes? 

7. Heeft u zin om mee te hepen of kent u iemand die dit zou 

willen doen?  

8. Kunt u het altijd goed lezen, ook als er iemand voor u zit?  

9. Heeft u nog andere opmerkingen/ tips?  

 

Al vast bedankt en tot 13 maart (of al eerder) ! 

 

Met vriendelijke groeten van het Beamteam: Jaap Buitelaar, Joris 

Jochemsen, Clasina van den Heuvel, Diana Kroeze, Annette Zwaaij  

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Kledingactie mevrouw  

te Wierik 

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 

is er weer een mogelijkheid om 

overtollige kleding, dekens, 

verbandmiddelen enz. in te 

leveren bij “Ons Gebouw”.  Het 

duurt nog even voor het zover is,  

maar zo hebt u alle tijd om de 

kasten op te ruimen. 

In de volgende Klokkepraot vindt 

u de tijden waarop u spullen kunt 

inleveren. 
 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Paasgroetenactiel 

“Denk aan de gevangenen” 

“Tussen de donkere kanten van mijn leven weef ik de lichtpuntjes”, zegt 

een gedetineerde in de gevangenis van Nieuwersluis.  

Met medegevangenen werkte ze aan het kunstwerk dat is afgebeeld 

op de paasgroetenkaarten van 2022. Het geschenk van “binnen de 

muren” naar buiten, noemen ze het. Dat lijntje met de buitenwereld – 

zoals het kaartje met Pasen – is onmisbaar. 

 

 
 

Met de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie 

krijgen gedetineerden en tbs’ers in Nederland en Nederlandse 

gevangenen in het buitenland een bemoedigende groet rond Pasen. 

De diaconie heeft een 40-tal dubbele kaarten besteld, ze liggen in  de 

hal van Ons Gebouw. U mag ze beschrijven met een persoonlijke groet 

en ondertekenen met uw naam en achternaam, maar geen adres 

vermelden. Op de aangehechte kaart plakt u alleen een postzegel, 

zodat de gedetineerde deze kaart zelf aan iemand kan sturen. 

De beschreven kaarten mogen in de doos, die er bij staat,  de diaconie 

zorgt voor verzending naar de P.K.N. en vandaar worden de kaarten 

verder verspreid. 

Namens de diakenen: dank voor uw medewerking! 
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Wie doen er examen dit jaar? 

Op 12 mei a.s. starten de centraal schriftelijke schoolexamens van het 

VMBO, HAVO en VWO. Ook zijn er jongeren die dit jaar het 

Praktijkonderwijs afronden.   

 

Gewoonlijk krijgen alle jongeren in Harfsen die de middelbare school 

afronden, van de Kerk van Harfsen een roos om hen succes te wensen 

in deze pittige weken/ maanden. De rozen worden op zondag 8 mei 

rondgebracht bij de examenkandidaten. 

 

Het wordt elk jaar ingewikkelder om een kloppende lijst van 

examenkandidaten te maken. We maken nog gebruik van oude 

leerlingenlijsten van de Beatrixschool. Maar niet alle jongeren die in 

Harfsen wonen, hebben op de Beatrixschool gezeten. En we willen 

niemand vergeten! 

Daarom een oproep aan u 

allen: als u het ook leuk vindt 

dat betreffende jongeren 

een roos krijgen, stuur dan 

een mail aan mij wie er 

examen doen. Fijn dat u 

mee wilt denken!  

En als u op 8 mei wilt helpen 

met rondbrengen van de 

rozen dan is uw hulp meer 

dan welkom! Ik hoor het 

graag. 

Namens de kerk van Harfsen, 

Annette Zwaaij 

diaconieharfsen@gmail.com  

 

 
 

HAVEKEZANGERS gezocht 

uit Harfsen, Eefde, Almen, Gorssel en Epse. 

 

Beste mensen, op zondag 12 juni hopen we de Havekedienst  

te kunnen houden, en hopelijk dit keer weer echt buiten op het 

landgoed van de familie von Wedel. 

Broer de Boer gaat met liefhebbers enkele liederen instuderen, om die 

in de dienst ten gehore te brengen. 

mailto:diaconieharfsen@gmail.com
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Vindt u dit iets voor uzelf, geef u dan op voor dit Projectkoor. 

Ervaring is niet vereist, genieten van samen zingen wel! 

broerdb@planet.nl  is het mailadres waar u zich op kunt geven, of belt u 

met 0615620782 Gerda. Het oefenen zal in Eefde gebeuren in overleg 

met Broer. 

We zien u graag! 

Namens de voorbereidingsgroep,  

Gerda Kamphuis 

 

Zondag 6 februari....  

Wat een water valt er naar beneden. Mijn man en ik kijken elkaar aan 

" wat zullen we vandaag eens gaan doen?" Het is in elk geval geen 

weer om buiten iets te doen. Dan ineens kijkt hij me aan " we kunnen de 

dopjes wel even naar Aalten brengen." Zo gezegd zo gedaan. Maar 

liefst 26 grote vuilniszakken met doppen pakken we in de auto. 26!!! Dat 

is ruim 150 kilo!!!  

 
En weet u hoeveel een dopje weegt?? Vrijwel niets. Maar wij allemaal 

samen sparen die plastic dopjes. En u brengt ze allemaal bij ons     . En 

omdat de verwerker van de doppen ze zo zuiver mogelijk aangeleverd 

wil hebben heeft mijn man er nu een hobby bij. Hij zoekt alle doppen 

uit. Alleen de harde plastic doppen worden goedgekeurd. Zit er zacht 

plastic in? Of aluminium folie? Helaas, dan moeten de doppen bij het 

plastic afval. En waarom we dit allemaal doen? Allemaal voor de KNGF 

geleidehonden. De opbrengst is voor de opleiding van hulphonden. De 

officieel opgeleide honden zorgen ervoor dat mensen meer 

zelfstandigheid krijgen. De honden worden getraind als 

mailto:broerdb@planet.nl
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blindengeleidehond, autismehond, therapiehond, PTSS hond, 

assistentiehond enz. En natuurlijk zijn deze honden straks ook een 

trouwe vriend van hun eigenaar. Daarom dragen wij graag een 

steentje bij. Schone, hard plastic doppen van bv frisdrank flessen en 

zuivelpakken mag u inleveren bij Ons Gebouw, Sporkehout 4 Harfsen of 

bij ons thuis Oude Larenseweg 83 Epse. Voor meer informatie mag u 

bellen 0575-494116 of mailen naar dianakroeze@hotmail.com.  

Groetjes Diana 

          

Open dagen Theologische Vorming Gemeenteleden. 

Ondanks de beperkingen door de Coronamaatregelen heeft de cursus 

dit seizoen toch doorgang kunnen vinden. We hopen dat in september 

2022 de nieuwe cursus ook van start mag gaan. 

Kom kennismaken met de cursus TVG die al sinds 2003 in Rijssen wordt 

gegeven. Begonnen als cursus voor de regio, heeft het zich inmiddels 

uitgebreid met cursisten uit gemeenten in de verre omgeving van 

Rijssen en hebben al honderden de cursus met veel enthousiasme en 

zegen gevolgd. 

U kunt op zaterdag 26 maart de lessen Nieuwe Testament, 

Gemeenteopbouw en Kerkgeschiedenis of op zaterdag 2 april de 

lessen Dogmatiek, Ethiek en Gemeenteopbouw bijwonen. U bent van 

harte welkom. De lessen duren een uur en beginnen om 9 uur. Van 10 

uur tot 10.15 uur is er een pauze. De lessen duren tot 12.15 uur. 

Neem eens een kijkje voor een indruk en onderga de sfeer. Misschien 

helpt zo’n bezoekje bij het nemen van een beslissing om aan de cursus 

deel te nemen. Vanzelfsprekend kunt u deze ochtend ook alle 

gewenste inlichtingen krijgen. Voor inlichtingen kunt u ook terecht bij de 

cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; email: 

k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse mevrouw Ria Harbers, tel 

0548-515929; email tvgrijssen@gmail.com . 

Bij deelname aan een 

van de open dagen 

graag een berichtje naar 

de secretaresse. 

De lessen worden 

gegeven in het Kerkelijk 

Centrum Sion, Johannes 

Vermeerstraat 2 in Rijssen. 

 
 

mailto:dianakroeze@hotmail.com
mailto:k.a.hazeleger@hetnet.nl
mailto:tvgrijssen@gmail.com
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UIT DE BUURGEMEENTEN 

 

Nieuws uit de Inspiratiefolder van Almen en Laren 

 

 

 

 

 

Almen: 

WERELDGEBEDSDAG 

Een roep, een stem in vele talen 

klimt van de mens tot U, de Heer. 

Een bidden dat zich blijft herhalen 

daar waar het dag wordt telkens 

weer. 

En over bergen en door dalen 

gaat ook ons lied de wereld rond, 

weer klinkt als echo vele malen, 

een etmaal lang van mond tot mond. 

Zo vormen wij een kring van bidden 

om Uw genade en Uw kracht. 

Voor medemensen uit ons midden, 

dit volk dat hulp van U verwacht. 

 

 

 

Als de regels omtrent corona het toelaten willen we als Almense kerk 

ook dit jaar graag meedoen met de jaarlijkse Wereldgebedsdag. 

Deze zal gehouden worden op vrijdag 4 maart. De viering is voorbereid 

door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI) en heeft als 

thema; Gods belofte. 

Iedereen is van harte welkom in de kerk vanaf 19.00 uur. 

Hartelijke groeten namens de voorbereidingscommissie 

Stien Huurnink en Jeannet Heijink 



15 
 

Laren: 

25 & 26 maart 2022:  Good goan! 20.00 uur Een dorpsbreed project 

waarin we op zoek gaan naar onszelf!  

zondag 3 april 2022:  Vesperdienst 19.30 uur ‘Op weg naar pasen’ Een 

ingetogen avonddienst bij de overgang van de drukte van de dag 

naar de stilte van de nacht. 

 

BIJ DE DIENSTEN  

 

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

 

Collecten: 

Diaconie 

06 maart:  K.i.a./zending   

13 maart: K.i.a./Binnenlands 

diaconaat.  

20 maart:  K.i.a./Werelddiaconaat  

27 maart: P.K.N. Missionair werk 

Kerkrentmeesters 

6 maart  Pastorale zorg 

13 maart Onderhoudsfonds 

20 maart Bloemenfonds 

27 maart Algemeen Harfsens 

Kerkenwerk 

 

 

Toelichting bij de collecte: 

06 maart: K.i.a. Rwanda – met zusters werken aan gezond eten. 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 

landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 

rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 

voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 

boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en 

groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na 

de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer 

ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

 

13 K.i.a. Binnenlands diaconaat. Kerk zijn doe je met elkaar 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van 

mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat 

iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun 

diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. De 

Protestantse Wijkgemeente de Drieklank in Almere-Buiten is zo’n 

diaconale presentieplek. “Diaconale presentie bepaalt je bij je waarom 

je kerk van Jezus Christus bent,” vertelt predikant Rianne Veenstra. “Dat 

je brood en wijn niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk deelt." 
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20 K.i.a. Werelddiaconaat Indonesië: Een betere toekomst voor 

straatkinderen  

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 

organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat 

op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer 

straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil 

ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun 

ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zijn 

hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 

 

27 P.K.N. Missionair werk: Jong en oud thuis in de kliederkerk 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist 

ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk 

ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle 

generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de 

betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in 

aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland 

ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats 

van geloof, hoop en liefde. 

 

 

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 

 

 

Collecte Kerk in Actie in Harfsen. 

Kerk in Actie organiseerde eind november 2021 een landelijke huis aan 

huis collecte in Nederland.                                         

De opbrengst was voor vluchtelingkinderen in Griekenland. Niet alleen 

op Lesbos maar ook op het Griekse vasteland lijden vluchtelingkinderen 

kou en honger. Dat was de boodschap waar collectanten mee op pad 

gingen. 

 

De opbrengst is geteld! Landelijk is er voor deze collecte  € 697.000 

opgehaald. 

Harfsen heeft meegedaan en onze collectanten hebben samen  
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€ 408,33 bijeen gebracht. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. 

Samen hier in Harfsen als onderdeel van het grote geheel en daarmee 

landelijk een mooi bedrag. Alle collectanten en gevers hier in Harfsen 

nogmaals hartelijk bedankt. 

 

 
 

 

 

Overzicht ontvangen giften 4e kwartaal 

In deze drie maanden zijn de volgende giften binnengekomen bij de 

kerkenraad: 

Via: 

H.J. Wilgenhof  10,- tvb  A. Hogenhout  10,- tvb 

G. Greutink    5,- tvb D. Weijenberg  10,- tvb 

Zeepverkoop  30,- verb. W. Smale    9,- D 

M. Lensink  10,- A.H.K. A. Brummelman 10,- tvb 

N. Oolman  10,- tvb N. Oolman  10,- tvb 

 

S. Uenk   16,- tvb M. Wissink  10,- tvb 

D. Weijenberg  10,- tvb D. Wichers  10,- B 

A. Brummelman 10,- tvb D. Vriezekolk    5,- tvb 

E. Dupuis  10,- B  E. Dupuis  10,- tvb 

 

Totaal een bedrag van € 195,-. Alle gevers en doorgevers hartelijk dank! 
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De Schakel 

 

-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel- 

 

Samen een mooie ketting, een schakelketting… gaat dat weer lukken?  

Na de verplichte pauze die corona ons bracht, willen we op woensdag 

16 maart weer bij elkaar komen om jullie te vragen, hoe we nu verder 

gaan. Belangrijk is dan ook dat er zoveel mogelijk leden en aspirant 

leden komen. Wat vinden jullie leuk, waar doen we jullie een plezier 

mee? Denk mee en laten we er weer een gezellige woensdagmiddag 

van maken. 

We starten deze middag als vanouds. Met Arjan, Miny en Anneke.  

Ook zoals vanouds, om 14.30 uur t/m 16.30 uur in Ons Gebouw, maar 

de mogelijkheid om eventueel naar de Veldhoek te verplaatsen is er, 

maar dan moet u wel mee komen praten. 

Dan willen we Gerdien Jimmink-Dijkerman graag aan jullie voorstellen. 

Zij woont in Lochem.  

Maar zoals al in ‘de Uitkijk’ stond voelt ze zich met Harfsen verbonden 

en wil ook graag wat betekenen in Harfsen.  Ze is van oudsher een 

Harfsense, dochter van Berend en Jet die trouwe en stevige schakels 

waren. 

Arjan brengt nog wat filmmateriaal mee uit het archief. Dat wordt dus 

smullen van oude opnames. 

We hebben voor deze gelegenheid ook iets extra lekkers bedacht. 

Kortom wij hebben alle ingrediënten in huis om er weer  iets  moois van 

te maken, het woord is aan jullie. Worden jullie weer Schakels, of 

moeten we een andere naam bedenken? Gaan we door? Wie gaat 

zich aansluiten? Wij zijn heel erg benieuwd. Gaan we door, of is dit het 

slot van de Schakel, na ruim 75 jarig bestaan? 

Graag een reactie, ook als u op woensdag 16 maart niet aanwezig 

kunt zijn. 

 

-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel-schakel- 
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Bijeenkomsten voor alle 65-plussers uit de regio: 

Sensationele Antartica-foto’s en lezing over Alzheimer 

 

Na de corona-lockdown halen we opgelucht adem: de lezingen, 

filmvertoningen en presentaties in Ontmoetingsplek De Veldhoek in 

Harfsen zijn weer van start gegaan. Dat kan en mag weer zonder veel 

beperkingen. Dus wordt het er weer extra gezellig én interessant!  

 

De dagelijkse activiteiten, die variëren van schilderles tot biljarten, 

gymnastiek en stoelyoga, zijn ook weer gestart. Alle 65-plussers zijn op 

werkdagen van harte welkom om andere mensen te ontmoeten en om 

bijvoorbeeld bij een kop koffie gezellig de krant te lezen. 

 

Natuurfilm en nostalgische boerenfoto’s 

Wie van natuurfilms houdt moet vrijdagmiddag 4 maart de bijzondere 

film ‘Earth, de reis van je leven’ komen zien. Vindt u het leuk om te zien 

hoe het leven vroeger was op een boerenbedrijf? Op vrijdagmiddag 

11 maart komt Dirk Nijland met historische foto’s van de broers Willem 

en Jan Dommerholt, die een boerderij aan het spoor tussen Harfsen en 

Epse runden. Beiden hebben daar altijd gewoond en gewerkt, zoals ze 

het vroeger geleerd hebben. Dirk Nijland heeft de broers – alleen Jan 

leeft nog - geruime tijd gevolgd. 

 

Fotograferen bij extreme kou in de poolgebieden 

Fotograaf Rob Reijnen uit Neede is niet bang voor extreme kou: in de 

poolgebieden staat hij urenlang en dagen achtereen bij minus 50 

graden Celsius dik ingepakt te wachten tot bijvoorbeeld jonge 

ijsbeertjes uit hun hol komen. Al meer dan 40 jaar is hij een zeer 

gepassioneerde natuurfotograaf, die meewerkte aan kalenders, 

boeken, tijdschriften en aan televisiedocumentaires. Hij won vele 

prijzen, o.a. van National Geographic. Adembenemend mooi zijn z’n 

foto’s en uniek zijn z’n verhalen over de Noord- en de Zuidpool. Hij komt 

ze op vrijdagmiddag 18 maart laten zien en horen in de comfortabele 

warmte van de Ontmoetingsplek. 
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Informatie met filmpjes over Alzheimer 

Eén op de vijf mensen krijgt Alzheimer en zelfs één op de drie vrouwen 

lopen de kans die gevreesde ziekte te krijgen! Alzheimer is één van de 

vormen van dementie. De prognose is dat het aantal mensen met 

dementie in de komende jaren verdubbelt. Wat zijn de eerste 

symptomen? Is er iets aan te doen om de ziekte te voorkomen of te 

vertragen? Wanneer kun je niet meer zelfstandig wonen? Hoe ga je om 

met mensen die aan Alzheimer lijden? Zo zijn er tal van vragen en 

zorgen. Op maandagmiddag 21 maart komt Loes Steinebach, 

voorlichter Dementie afd. Oost-Gelderland, daarover een lezing geven, 

waarbij natuurlijk ook vragen kunnen worden gesteld. Heel indringend 

zijn de filmpjes over en met mensen met Alzheimer en over de 

mantelzorgers. 

 

Gewoon even binnenlopen 

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. Elke middag 

krijgen de bezoekers bovendien een gratis Gouden Drankje naar keuze, 

aangeboden door Gouden Dagen. 

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

wordt het complete programma vermeld, 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. 

 

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 

 

http://www.ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl/
mailto:predikantlidy@harfsen.nl
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Meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en voor een bloemengroet 

kunt u doorgeven aan: Ageeth Veeneman, tel. 0573 432006 

of via mail: kleinreeve@hetnet.nl  

 

Postadres: Sporkehout 6, 7217 TN  HARFSEN 

Telefoon 06 34 09 78 71 

Koster:  Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 

Reservering 

Ons Gebouw: Jan Schutte, tel 06-53387749, e-mail: jan.sluys@gmail.com 

Fin. Adm. Mevr. G. Wilgenhof, tel. 06-82 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 23 maart via rikaelkink@hotmail.com  

 

 
Rietje en de ouwe trouwe Ark…… 

Zondag 13 februari meerde de 

Ark aan in Ons Gebouw. 

Ds Lidy en Hugo Boer namen ons 

mee in het prachtige verhaal van 

de Ark van Noach. Ze vertelden 

het verhaal aan de hand van 

prachtige beelden en orgelspel. 

Ds Lidy vertelde het verhaal, Hugo 

zorgde voor de special effects, 

gespeeld op het orgel. We 

hoorden o.a. de olifanten, hazen, 

koekoek, vlinders, de mieren op 

een prachtige manier vertolkt 

door Hugo.  

mailto:jan.sluys@gmail.com
http://www.harfsen.nl/kerk
mailto:rikaelkink@hotmail.com
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Er ontstond een enorm noodweer, waar we allemaal aan meewerkten 

d.m.v. onze handen en voeten. 

Ethan mocht de Ark repareren met hamer en spijkers.  

Tot slot werd de Ark (ooit gemaakt door Gerrit Jan Wichers, de vader 

van Rietje) gevuld met meegebrachte knuffels door de kinderen en alle 

kerkgangers. 

 

 
 

 
 

Rietje werd toegesproken door Gea, ze ontving een zilveren 

kinderkopje, het logo van de zondagsschool, met inscriptie. De 

kinderen hadden een “kletspot”  gemaakt, gevuld met lekkere 

snoepjes en kletspapiertjes met o.a. allerlei uitspraken van Rietje .   

Nel Oolman bedankte Rietje en overhandigde een mooi boeket 

namens de kerkenraad. 
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We kunnen terug kijken op een mooie dienst en bedanken Rietje 

nogmaals voor haar inzet en betrokkenheid voor al die kinderen in de 

afgelopen 32 jaar. 
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Nagekomen bericht: Iconen in Eefde. 

 

De Ontmoetingskerk in Eefde een kerkje zoals in Griekenland? 

Zeker niet en toch, van harte welkom bij de iconenexpositie van Piet 

van der Heide. Vrij te bezoeken op de zondagen13-20-27 maart en  

3 april van 11.30 t/m 16.00 uur. 

 

In de eeuwenoude regel van de icoonschilder staat geschreven: 

Vergeet nooit om de iconen in de wereld te verbreiden. 

Aan deze oproep geeft Piet van der Heide graag gehoor gezien de 

tentoonstelling van door hem geschilderde iconen in de 

Ontmoetingskerk van Eefde. 

Het kerkgebouw in Eefde is dan wel geen kathedraal of museum, noch 

een kerkje zoals wij dat kennen uit Griekenland of elders uit Oost-

Europa, waar de bezoeker vanuit helder daglicht komt in een door 

olielampjes en kaarsen mystiek verlichte ruimte. 

 

Zeker niet en toch, met veel liefde en zorg is in Eefde  een ruimte 

ingericht waar de icoonheiligen zich thuis zullen voelen en waar de 

bezoekers Maria, haar Zoon en andere heiligen kunnen ontmoeten, 

bereikbaar door de materie heen van hout, krijt en pigment; waar een 

ieder zich gezien en gehoord mag weten door de heilige die nabij is, 

zonder woorden en toch veelzeggend. 

 

De expositie omvat geschilderde paneel-iconen, voorstudies en 

portretten van heiligen op papier. 

Piet van der Heide is verbonden aan de A.A.Brediusstichting te Hernen. 

 

 


