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Van het bestuur: 

Het bestuur is al langere tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter. Inmiddels heeft 
Cees de Wit zich bereid verklaard deze functie op zich te nemen. Hij stelt zichzelf in 
dit nummer van de veldpost aan u voor. Jan Los nam de voorzittersfunctie de laatste  
jaren waar. Hij blijft aan als penningmeester. Gerrie ten Have heeft binnen het 
bestuur twee termijnen van drie jaar vol gemaakt en stelt zich niet herkiesbaar. Het 
bestuur is haar veel dank verschuldigd voor haar trouwe inzet en betrokkenheid. 
 
Interesses/Hobby’s 
Heeft u een interesse of hobby die u graag met anderen wilt uitoefenen maar waar 
u niet aan toekomt of de contacten daarvoor mist? Neem dan eens contact met ons 
op. Wij bekijken de binnenkomende aanvragen/suggesties en gaan in ons bestand 
na of er meer mensen zijn met dezelfde vraag. Bij voldoende belangstelling en 
organiserend vermogen kunnen we mogelijk met elkaar een nieuwe activiteit 
opstarten.  
Een belangrijke functie van de ontmoetingsplek is de sociale cohesie in het dorp 
verder te bevorderen. Mensen bij elkaar te brengen, contacten te leggen, ruimte te 
geven aan de ontwikkeling van mogelijkheden waarover voor zich beschikt. 
De ontmoetingsruimte is uitermate geschikt voor meerdere activiteiten en een mooi 
vertrekpunt. Ook de relatie met de welzijncoördinator kan bij de verdere ontwikkeling 
effectief zijn.  
Een idee? Mails ons: activiteiten@ontmoetingsplek-de-veldhoek.nl 
of schiet een van onze vrijwilligers of bestuursleden aan wanneer u er toch bent of 
even langskomt. 
Goed voornemen zo aan het eind van het jaar? 
 
Nu we het er toch over hebben…. 
 
Decembermaand 
De maand december is altijd een bijzondere maand. Soms boordevol gezelligheid, 
soms moeilijk door te komen. 
Voor beide situaties biedt heeft de Veldhoek wat te bieden. 
 
Het bestuur wenst u in ieder geval mooie dagen, een goede jaarwisseling en 
een hoopvol 2023.  
 

 

 



 

 

              

 

Per 17-11-2022 voorzitter van Stichting Ontmoetingsplek DE VELDHOEK in 
Harfsen 

Naam? Cees de Wit  
Waar ben je geboren? In  Oud- Zuilen een dorpje bij Utrecht aan de Vecht.  
Waar woon je?: In Harfsen, sinds 2019 aan de Schepersweg, samen met Liesbeth 
Prick.  We hebben ieder 2 kinderen uit een eerder huwelijk en tot nu toe 9 
kleinkinderen. En we hebben het hier prima naar de zin. 
Waar heb je eerder  gewoond? In Zuilen, Utrecht, Bilthoven, Dordrecht en 
Amsterdam.  
Wat voor werk heb je gedaan? Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was mijn 
werkterrein. Ik was geruime tijd architect, vooral van woningbouw, bejaardenhuizen 
en dienstencentra, later werd ik organisatieadviseur bouwen en wonen en uiteindelijk 
op dat gebied (deeltijd)hoogleraar bij de EUR in Rotterdam en de Universiteit van 
Utrecht.  
Waarom ga je dit doen?. Besturen vind ik leuk. Vond het vroeger al nuttig en 
leerzaam. Zo zat ik bij diverse clubs aan de bestuurstafel. Na een bezoek aan de 
burendag bij de Veldhoek, na Corona, gingen  Liesbeth en ik met nog zo’n tiental 
mensen jeu de boules spelen. Die club bestaat nu voor de helft uit ‘gevestigde’ 
Harfsenaren en voor de rest uit min of meer nieuwkomers en groeit nog steeds. Wij 
hebben het leuk met elkaar, ook ’s winters dinsdagavond om de 14 dagen in de 
Veldhoek.  Toen dacht ik: ‘Dit is inburgeren! Dat gebeurt natuurlijk op kleine schaal 
via persoonlijke ontmoetingen.’ Als je dan wordt gevraagd om voorzitter te worden 
van de stichting die dit regelt, zeg je ja! Zeker als het een goed draaiende stichting is 
met een bekwaam bestuur van leuke mensen. 
Heb je broers of zussen? Ik had één oudere zus die is vorig jaar overleden. Zij is 92  
geworden. 
Wat zijn of waren je hobby’s?: Vroeger zeilen, met het gezin op het Wad en later 
op zee. Dat was het mooist. Verder; koken, reizen (nu veel minder) musea bezoeken, 
lezen,  landschappen schilderen en jazz. Luisteren naar klassieke muziek doe ik ook 
graag.  Ja, wat verder? Nu is het fietsen, wandelen en een beetje klussen om het 
huis, want tuinieren kan ik dat niet noemen. Daar is Liesbeth goed in. 
Aan welke activiteiten in de Veldhoek doe je mee? Jeu de boules, vind ik geinig, 
is een mix van techniek en geluk.  
Kijk je graag TV?: Min of meer, nieuws, documentaires en soms een film. Ik houdt 
ook erg van lezen en zoek veel op internet. 
Ben je een puzzelaar?: Ja. Ik denk oplossingsgericht, maar kruiswoord en zo; nee 
dat niet. 
Kook je vaak?: Af en toe. Meestal kookt Liesbeth. Ik kook wel graag ‘mooi’  voor 
onze gasten. 
Wat vind je lekker?: Boerenkool, warm gerookte zalm, lasagne, courgettensoep en 
toetjes. 
Wat vind je van de van de Veldpost? Dat is een prima blad om goed op de hoogte 
van de vele activiteiten van de Veldhoek te komen.  

 

 



 

Vrijwilligers bedankt 

Het is vrijdagavond de elfde van de elfde en de Veldhoek zit stamp vol met ruim 50 

mensen. Nee, het is geen carnavalsavond, maar dit keer een feestje voor de 

vrijwilligers. Zij zitten er gezellig met elkaar te praten en zijn in 

afwachting van de dingen die gaan komen. Normaal zijn de vrijwilligers 

druk met de vele activiteiten die ze aanzwengelen en begeleiden. 

Maar nu even niet, want een tijdje geleden besloot het bestuur om iets 

leuks te doen om  de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. Dit om 

hen te bedanken voor hun vele onbaatzuchtige werk. Volgens 

afspraak  bakte ieder bestuurslid een taart voor bij de koffie. Tijdens de 

avond ging het bestuur ook de hapjes en drankjes verzorgen en ook 

uitserveren. Kortom, op deze avond van de elfde van de elfde liep het bestuur te 

bedienen. 

  

En leuk werd het ook. Jan Los, de altijd inspirerende 

waarnemend voorzitter en penningmeester, 

verwelkomde iedereen. Hij vertelde wat het idee achter 

deze avond was. Jan vroeg ook Cees de Wit, de nieuwe 

voorzitter uit Harfsen,  zich kort voor te stellen. Jan 

schreef de grote opkomst mede toe aan het optreden 

van troubadour Gery Groot Zwaaftink.  

 

Gery trakteerde de vrijwilligers op mooie 

liedjes en verhalen over de Witte 

Wieven, Koning Arthur, de Zwarte 

Ridder en zijn lelijke zus die met de 

vriend van de koning wilde trouwen.       

Het verhaal over de boerin die, als “doe-

het-zelf chirurg” met een 

aardappelschilmesje en een in 

brandewijn gedrenkte spons, een tumor 

uit haar man sneed en zo zijn leven 

scheen te hebben gered, was lachen. 

Onwaarschijnlijk, maar wel leuk gruwelen. Gery heeft op zijn manier goed mee 

geholpen de vrijwilligers Veldhoek te bedanken. Uit het applaus bleek de waardering 

van de vrijwilligers voor de avond 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Gezellig samen zijn op:    

              zondagmiddag 4 december 

Voor een spelletje of een praatje   

 

Locatie: ‘Dorpshuus Hoeflo’, Hulstweg 6, Harfsen 

Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur 

Deelname: € 5,-  (voor 3 drankjes en wat lekkers) 

 

Sinterklaas en Zwarte Piet 

Zaterdag 19 november kwam Sinterklaas met zijn Pietermannen aan in Harfsen 

Gelukkig konden ze weer even naar de Ontmoetingsruimte komen. Wat was dit een 

gezellig bezoek. Het werd enorm gewaardeerd door iedereen. 

 

 

 

 

 



 
 

Sinterklaas is weer het land uit dus de 

hoogste tijd om ons te richten op de Kerst. 
Dinsdagmiddag 6 december gaan wij daarom een 

bezoek brengen aan de Intratuin te Lochem.  

Wij vertrekken om 14:00 uur vanaf de ontmoetingsplek. 

In de hal aan het prikbord hangt een deelnemerslijst voor dit 

uitje. 

 

Handwerken met Gerda ten Have 

 
Bijna elke dinsdagmiddag vanaf 

14:15 uur in de ontmoetingsplek. 

 

 

Op dit moment worden mooie 

Kerstversieringen gehaakt. 

Kom gerust even binnen kijken of u 

dit iets lijkt. 

 

Nadat iedereen lekker heeft geshopt 

gaan wij vrijdagmiddag 9 

december met elkaar een 

kerststukje maken 

Aanvang 14:15 uur, u mag uw eigen 

schaal, vaas of andere accessoires 

meenemen. 

Wij zorgen uiteraard ook voor groen 

en materialen. 

De kosten zij € 6:00 voor abonnementhouders en € 8:00 voor bezoekers 

Ook voor deze activiteit hangt er een deelnemerslijst aan het prikbord 



Een lief en tegelijkertijd wreed hedendaags verhaal van de 

schrijver van Het lichtje in de verte. 

Het lichtje in de verte, in 2018 genomineerd voor de 

International Dublin Literary Award, is een ontroerende en 

intense meditatie over de mens en het universum. Een man 

leeft in totale eenzaamheid in een verlaten bergdorp. Maar 

elke nacht, op hetzelfde uur, verschijnt er een mysterieus 

lichtje aan de andere kant van de vallei. Wat is het? Iemand 

in een ander verlaten dorp? Een vergeten straatlantaarn? Als 

hij uiteindelijk op onderzoek uitgaat, vindt hij een jonge 

jongen die ook alleen woont, in een huis midden in het bos. 

Maar wie is dit kind echt? Het antwoord is zowel 

geheimzinnig als diep ontroerend. In een continue dialoog 

met de wezens die het bos bevolken, luchtwortels, bomen, 

vuurvliegjes, zwaluwen, reflecteert Antonio Moresco over 

eenzaamheid en de pijn van het bestaan, over leven en 

dood, maar ook over wat mensen en dieren bindt.

 

  

 

Kerstfeest met Gery Groot  Zwaaftink          

Wij vieren dit feest met heerlijke hapjes en drankjes. 

Maar gaan vooral genieten van de Achterhoekse 

troubadour/verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink. Hij 

komt op 16 december ‘s middags om 14:15 uur een 

voorstelling geven die geheel in kerstsfeer zal zijn. Nee! 

Hij zingt geen Stille nacht, heilige nacht maar wel liedjes 

die bij de tijd van het jaar horen over o.a. vriendschap, 

liefde en het opmaken van de balans. Dit wisselt hij af 

met kerstverhalen, ballades en gedichten .Het belooft weer een bijzondere middag te 

worden waarin u wordt meegesleept in zijn wonderlijke vertellingen en mooie liedjes. 

U bent van harte uitgenodigd.  Intree is € 8:00 en €10:00 

 

  

 



 

Open Tafel in De Veldhoek 

Wist u dat u op maandag, woensdag en vrijdagmiddag 

in De Veldhoek naar de Open Tafel kunt komen voor 

een drie gangen maaltijd? 

 

Samen met anderen geniet u voor € 10,- van een kop 

warme soep, een lekker hoofdgerecht en een toetje. U 

hoeft niet elke week te komen, het kan ook incidenteel.  

Van te voren aanmelden is wel nodig, dat kan bij:  

Hellen Strik, welzijnscoördinator Harfsen-Kring van 

Dorth, 06-42050353 of mail naar: hellen@welzijn-

harfsen.nl 

Tot in De Veldhoek! 

 

 

 

U hoeft op oudejaarsavond niet alleen te zijn. 

 

In de ontmoetingsplek organiseren wij een gezellige 

avond. 

Samen koffie drinken met wat lekkers, een leuk spel 

spelen of gewoon gezellig met elkaar aan tafel zitten. 

Er wordt ook gezorgd voor een borrel. 

Laat u even weten of u erbij wilt zijn? 

Er hangt een deelnemerslijst in de hal aan het 

prikbord. 

U kunt het ook doorgeven aan een vrijwilliger. 

 

Deze avond begint om 20:00 uur en zal na 00:00 uur eindigen. 

U kunt zelf beslissen hoe laat u komt en hoelang u blijft. 

De kosten voor deze avond zijn een vrije gift. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal?  Hoezo!!! 

Onder deze noemer  wil ik iets schrijven over mijn digitale belevenis! 

Ik denk dat het u ook wel eens is overkomen dat je gevraagd wordt om iets te 

regelen via de mail. Onlangs moest ik voor de aanvraag van een V.O.G zoiets doen. 

Daarvoor naar de Digid, ja maar hoe: het lukte niet! 

Teneinde raad gevraagd of ik het niet met een bezoek aan de balie van het 

gemeentehuis kon regelen. Dat kon niet! 

In “de Veldpost” gelezen dat de heer Wojtek op dinsdagmorgen in de Veldhoek 

aanwezig is om te helpen op digitaal gebied. 

Hij heeft mij met veel geduld en goede uitleg geholpen zodat ik mijn bewijs van goed 

gedrag kon laten zien!  

Een pluim voor Wojtek. Begrijpt u iets niet wat betreft een handleiding op uw IPad, 

PC of telefoon op dinsdag van 9:30 – 11:30 uur is Wojtek ook voor u op de Veldhoek. 

 

 

Ingestuurd door: Sientje Uenk 

 

 

 



Frida Nijenhuis gaat ook dit jaar voor u bakken. De opgavelijst hiervoor hangt aan het 

prikbord in de hal. 

Ook kunt u uw bestelling bij Frida zelf opgeven. 

U kunt hierbij kiezen uit een arretjescake of een kruitcake. U kunt een hele of halve 

cake bestellen. 

Uiteraard mag u ook meerdere cakes bestellen. 

Vermeld zo nodig uw adres even op de opgavelijst.  Zodra Frida klaar is  met bakken 

brengt zij u de heerlijke cake aan huis. 

De winst vanuit de project schenkt Frida aan de Ontmoetingsplek  

Wij zijn Frida hier heel dankbaar voor. 

 

Naam: Berenpas-Verstege 

Voornaam: Riek 

Leeftijd: 93 jaar 

Waar ben je geboren: Harfsen 

Wat zijn je hobby’s? Puzzelen, Handwerken, Lezen, Kaarten, Kleinkinderen 

Per wanneer woon je op ontmoetingsplek de Veldhoek: Febr. 2012 

Vind je het fijn wonen hier: Ja 

Waar heb je eerder gewoond? Schepersweg 9 Harfsen 

Wat voor werk heb je eerder gedaan? Helpen op de boerderij 

Heb je broers of zussen?:Had 3 broers, is er 1 overleden, 2 wonen er in Canada 

Aan welke activiteiten hier in de Veldhoek doe je mee? Koffiedrinken, Eten, Kaarten, 

Bingo, Handwerken, Thema middag 

Hoe vind je de puzzels in de veldpost? Leuk 

Kook je nog zelf?:Nee 

Wat doe je allemaal overdag? Zie hier boven hobby’s, activiteiten en TV kijken 

Wat  voor kleur vind je mooi? Blauw 



De expositie in de hal van de ontmoetingsruimte is vervangen. 

Deze keer hangen er werken van Dinie Voskamp-van Triest

 

Dinie geeft regematig schilderlessen in de 

ontmoetingsruimte. Nu exposeert ze in de 

Veldhoek. Kijk ook even in de hal bij de 

fysiotherapie. Ook hier hangen prachtige 

werken van Dinie. 

U kunt tijdens de openingstijden komen kijken.  

Op dinsdagmiddag 13 december is Dinie zelf 

aanwezig en kunt u haar werken bekijken en 

haar vragen stellen. 

Dinie  vertelt iets over zichzelf: Zoals velen weten geef ik schilderlessen in de 

Veldhoek. Vijf of zes trouwe schilders volgen mijn lessen waarbij eigen inbreng van 

groot belang is. Ik leer hen de techniek die daarbij noodzakelijk is. Ook stel ik de 

onderwerpen voor. Maar ieder mag die naar eigen inzicht uitvoeren. Door naar 

elkaars en mijn, meest technische adviezen, te luisteren zijn er al veel mooie werken 

gemaakt. Het leukste is om door het gebruik van onbekende materialen en 

manieren  iets eigens te maken. Vaak is het lachen geblazen. Maar ook vaak 

verbazing over een onverwacht mooi effect. Dat geeft voldoening plezier en 

trots. Iedereen is in staat om, met een beetje advies en hulp, een mooi schilderij te 

maken. De moeilijkheidsgraad pas ik voor ieder persoonlijk aan. Dus ook wanneer 

uw handen niet meer precies kunnen werken, is er nog heel veel mogelijk om lekker 

bezig te zijn. 

 

In januari 2023, al heel gauw dus, wil ik een 

gezamenlijke les in het zgn. Pouring geven. 

Dit is niets anders dan verf (acryl) gieten in 

plaats van met een kwast de verf 

aanbrengen. Sommigen zullen hiervan al 

gehoord hebben, of gezien op Pinterest. Het is 

eenvoudig en met weinig middelen te 

doen. Omdat ik hiervoor extra voorbereidingen 

moet doen, omdat het snel knoeien wordt, is 

het jammer dat er maar 5 of 6 mensen aan 

mee kunnen doen. Hier volgt dan ook mijn oproep, KOM wanneer het u leuk lijkt om 

deze moderne manier van schilderen te proberen en daarna naar huis te gaan met 

een leuk schilderij. Het is op donderdagmiddag en voor materiaal zorg ik. Precieze 

datum komt te staan in de Veldpost voor januari. Breng gerust een buurvrouw/man of 

een belangstellend familielid mee. Het is erg leuk om dit met velen te doen...jong of 

oud, man of vrouw....alleen wat geduld en een luisterend oor (naar mij) is nodig. Oh 

ja, en  doet u oude kleren aan. De kosten zijn zoals elke les 10 euro, waarbij een 

kopje thee of koffie gratis gedronken kan worden. Opgave, dat is wel nodig en 

bindend, tot 1 week voor datum  er hangt een lijst in de hal of geef het door aan een 

van de vrijwilligsters  Ik hoop een heleboel mensen te zien...leuk. 

Tot ziens dus, groeten Dinie Voskamp. 
 

 



 

 

Activiteiten December 2022 

Maandag 

28 november 

9:30-10:15  
10:15  
12:00  
14:15-16:00 
 

In beweging                                                                             Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                         Sientje  

 Dinsdag 

29 november 

10:00 

9:30-11:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 
19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies Vakantie                                                       Wojtek  

Inloop met spelletjes                                             Dineke en Gerda   

Handwerken                                                                           Gerda  

Jeu de Boules                                                                Pim en Ria                                                

Woensdag 

30 november 

 9:30 

10:00-11:30 

12:00 

14:00-15:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                        Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel  In 

Stoelyoga                                                                               Nicole 

Inloopmiddag                                                                        Marijke 

 Donderdag 

 1 december 

10:00  
10:30 
14:00  

Koffie drinken 
Koersbal                                                           Riek, Henny en Anja                                                       
Bingo                                                                         Bingo Wiefkes                                               

 Vrijdag 

 2 december 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
inloopmiddag                                                      Ineke en Marianne 

Zaterdag 
3 december 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
5 december 

 9:30-10:15  
10:15 
12:00 
14:15 

In beweging                                                                             Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Inloopmiddag                                                                         Sientje                                                                                               

Dinsdag 

6 december 

10:00 

9:30-11:30  

14.00 

Koffie drinken 
Digitaal advies                                                                       Wojtek 

Intratuin Lochem                                                opgave lijst hal                                                                               

Woensdag  

7 december 

  9:30 

10:30-1130  

14:00-15:00 

15:00-16:00 

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                        Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel 
Stoelyoga                                                                               Nicole     
Inloopmiddag                                                                        Marijke     

Donderdag  

8 december 

10:00 
14:15 
14:15-16:00  

Koffie drinken 
Schildercursus                                                      Dinie  Voskamp                                                       
Inloopmiddag                                                                            Mies 



Vrijdag 

9 december 

10:00 
12:00 
14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 
Kerststukjes maken                                             

Zaterdag 
10 december 

10:00 Koffie drinken 

Maandag 
12 december 

  9:30-10:15 
10:15  
12:00  
14:15 
14:15 

In beweging                                                                             Janny 
Koffie drinken 
Open tafel 
Leesclub                      Antonio Moresco- Het lichtje in de verte  

Inloop                                                                                  Sientje       

Dinsdag 

13 december 

10:00 

 9:30-10:30 

14:15-16:00 

14:15-16:00 

14:15 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies                                                                      Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                                         Gerda 

Handwerken                                                                          Gerda 
Presentatie expositie                                             Dinie Voskamp 
Jeu de Boules                                                                 Pim en Ria    

 Woensdag 

14 december 

10:00  
10:30-11:30  
12:00 
14:00-15:00 
15:15-16:00       

Koffie drinken 

Spelletjesochtend                                         Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga         vakantie                                                        Nicole 

Inloopmiddag                                                                        Marijke   

 Donderdag 
15 december 

10:00 
10:30 
14:00-16:00 

Koffie drinken 

Koersbal                                                          Riek, Henny  en Anja                                                      

Bingo                                                                          Bingo wiefkes 

Vrijdag  

16 december 

10:00 

12:00 

14:15 

Koffie drinken 
Open tafel 

Kerstfeest  met Gery Groot Zwaaftink  

 Zaterdag 
18 december 

10:00 Koffie drinken                              

Maandag 

19 december 

 9:30-10:15            
10:00                      
12:00 
14:15-16:00 

In beweging                                                                             Janny 

Koffie drinken 

Open tafel 

Inloopmiddag                                                                         Sientje           

 Dinsdag  

20 december 

10:00 
 9:30-11:30  
14:15-16:00 
14:15-16:00 

Koffie drinken   
Digitaal advies                                                                       Wojtek 
Inloop middag spelletjes                                        Dineke en Gerda  
Handwerken                                                                           Gerda 

 Woensdag 
21 december 

 9:30 
10:30-11:30 
12:00  
14:00-15:00         
15:00-16:00 

Koffie drinken 
Spelletjesochtend                                         Sientje, Gerda en Ietje    
Open tafel   
Stoelyoga         vakantie                                                        Nicole  
Inloopmiddag                                                                        Marijke   

 Donderdag 
22 december 

10:00  
14:15  

Koffie drinken    
Inloopmiddag                                                                            Mies      

Vrijdag 

23 december 

10:00 

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Kerstfilm                                                            Ineke en Marianne      



Zaterdag 

24 december 
10:00 Koffie drinken 

Zondag 25 

december 

1e 
kerstdag 

   

 

 

 

 Maandag 

26 december 

2e 
Kerstdag 
10.00 

 
Koffie drinken 

Dinsdag 

27 december 

10:00 

9:30-11:30 

14:15 

14:15-16:00 

19:00 

Koffie drinken 

Digitaal advies Vakantie                                                       Wojtek  

Inloop middag spelletjes                                        Dineke en Gerda     

Handwerken     vakantie                                                        Gerda                                               

Jeu de Boules                                                                 Pim en Ria 

Woensdag 

28 december 

 9:30 

10:30-11:30 

12:00   

14:00-15:00       

14:15-16:00 

Koffie drinken  

Spelletjesochtend                                         Sientje, Gerda en Ietje    

Open tafel   

Stoelyoga  vakantie                                                               Nicole 

Inloopmiddag                                                                        Marijke 

Donderdag 
29 december 

10:00  
14:15-16:00 

Koffie drinken 

inloopmiddag                                                                             Mies  

 Vrijdag 

30 december 

10:00  

12:00 

14:15-16:00 

Koffie drinken 
Open tafel 

Inloopmiddag                                                     Ineke en Marianne  

 Zaterdag 
31 december 

10:00 
20:00 

koffie drinken 
Oudjaarsavond gezellig met elkaar 

Zondag 
1 januari 

Nieuwjaar 

 

 

 

In beweging    € 6, - € 1,- abm gratis.       Stoelyoga  € 6:00 Bingo  € 6,-      abm 3,50  plus 2x  
Sprekers en gezellige middagen in principe  € 6,00  abonnementen en vrijwilligers   € 4,00.   
Uitzondering daar gelaten. Elke zaterdagmorgen staat er ook     klaar en is er tijd voor een  
gezellig praatje      Ook bent u alle morgens welkom om even de krant         te komen lezen 
Kijk voor de middag even in de agenda, die u ook in de Veldpost kunt vinden, zodat u ook 
dan rustig de krant     kunt lezen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaar van de November puzzel is:  

Riek Berenpas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



                                                  kleurend als herfst 

blad losgelaten 

gedwarreld 

geurend en koesterend 

in de zon 

ravottend in de wind 

slierterig plakkend 

op een  regendag 

zoveel kleuren 

zoveel geuren 

           in de herfst                            november 2010 

 

 

dierbaar  

duurzaam 

heilzaam 

richtinggevende woorden  

omgeven door goede machten  

winnen de zachte krachten 

richting zoeken  

wegen vinden 

behoed  

welbewaard 

bestemming vinden 

                                                                         Ingezonden door:  Gerdien Jimmink 

 

 

 



 

Nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen  

Activiteiten december 2022 

 

Afscheid koster Roelof Pelgrum 

Zondag 11 december nemen we in de dienst afscheid van onze koster Roelof. Hij 

heeft, deels samen met zijn vrouw Hermien, zich zo’n 10 jaar zich enorm ingezet 

voor een goed verloop van de kerkdiensten. Maar dat niet alleen. Hij was hét 

aanspreekpunt voor alles wat er in Ons Gebouw gebeurde. Ook de zorg voor de aula 

en de families. Roelof heeft alles heel nauwgezet en persoonlijk ingevuld.  

Zijn taken worden overgenomen door Bennie Brummelman, Joris Jochemsen en Jan 

Schutte. Hierbij is Jan de contactpersoon.  

 

Kerststuk maken 

Onder leiding van Janneke Zoetbrood gaan we op 8 december een kerststuk maken in Ons 

Gebouw, van 19.00-21.00 uur. Kosten € 27.50, incl. koffie/thee. Opgave vóór 1 december bij  

Marijke Schoneveld – 06-34412415, marijkeschoneveld@hotmail.com, of bij Anneke 

Hogenhout – 06-20623603, annekehaaksmanhogenhou@online.nl  

 

Brook Duo 

Ook dit jaar komt het Brook Duo weer naar Harfsen. Met hun nieuwste programma, 

Tweeduusterschavuit, treden ze zaterdag 17 december om 20.00 uur op in Ons Gebouw. 

De kaartverkoop is op vrijdagavond 2 december, van 19.00-20.00 uur en op de 

zondagmorgens 4 en 11 december, van 11.15-11.45 uur, ook in Ons Gebouw. 

Kaartjes kosten € 10 p.st.  

 

Kerst sing-in 

Er komt dit jaar, in navolging op 2019, een Kerst sing-in in de kerk. 

Waarschijnlijk vindt dit plaats op Kerstavond, om 19.30 uur. 

Nadere informatie komt in de Gids/ Bathmense krant. 

 

Top-2000 dienst 

Samen met Laren wordt er ook in 2022 weer de Top 2000-dienst gehouden.  

Een mooie muzikale bijeenkomst, waar met name de jeugd van Harfsen en Laren druk mee 

is geweest. 

Houd de datum vrij: vrijdag 30 december, 19.30 uur in Ons Gebouw in Harfsen.  

 

 
 

 

 

 


