
 
 
Harfsen met en voor elkaar !               

 
                   
 
 

 

 

Aan alle Harfsenaren          maart 2020 

 

Beste mensen, 

'Let een beetje op elkaar,' heeft onze premier gezegd. Dat zijn we in Harfsen wel gewend: we 

vormen een hechte gemeenschap die het naoberschap hoog in het vaandel heeft staan. 

Op dit moment wordt extra zorg en aandacht van ons gevraagd. De reguliere plekken en momenten 

van ontmoeting, gesprek en samen dingen doen zijn weggevallen. Veel mensen blijven binnen en 

zijn alleen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat niemand aan onze aandacht ontsnapt? 

 

We roepen u op: 

Laat het ons weten als u zelf hulp kunt gebruiken, of als u zich alleen voelt. 

En laat het ons ook weten als u iemand kent die in nood is of die hulp kan gebruiken. 

 

Wat hebben we te bieden? 

Behalve dat u zelf als naober in actie komt, kan het goed zijn ook een van onze organisaties in te 

schakelen om: 

- een luisterend oor te bieden 

- boodschappen te doen of te laten bezorgen 

Het is belangrijk dat we er voor elkaar zijn om deze moeilijke tijd door te komen. Wel moeten we ons 

natuurlijk allemaal houden aan de richtlijnen van de RIVM. 

 

Om er zo te zijn voor onze dorpsgenoten werken we als onderstaande organisaties samen. 

Ook wordt in overleg tussen dorp en gemeente bekeken, welke initiatieven om hulp te bieden 

ontwikkeld kunnen worden. 

U kunt zich melden tot één van de hieronder genoemde contactpersonen: 

 

De kerk (Protestantse Gemeente Harfsen): 

- Ds. Lidy van Prooyen Schuurman, tel.: 0575-510553 / lidy.van.prooyen.schuurman@xs4all.nl 

- Ageeth Veeneman, tel.: 0573-432006 / kleinreeve52@hetnet.nl  

 

Stichting Ontmoetingsplek De Veldhoek: 

- Aldi Preuter, tel.: 06-21200723 / h.preuter@chello.nl 

- Dineke Weijenberg, tel: 06-20088157 / dineke.weijenberg84@gmail.com 

 

Spar – Vrielink 

- Arno Vrielink, tel.: 0573-431206 / vrielink@despar.info  

- Openingstijden: ma.-vr. 8.00-19.00uur; zat. 8.00-18.00 uur; zo. 9.00-13.00 uur. 

 

Vereniging Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth  

- Bertus Karssenberg, tel.: 06-12966415 / voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl  

 

Stichting Dorpshuus Hoeflo 

- Wim Wichers, tel.:0573-431798 / w.wic.hers@hotmail.com 

- Monique Brokken, tel.: 06-23848527 / m.brokken@hoeflo.nl 

mailto:voorzitter@plaatselijkbelangharfsen.nl

