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51e jaargang nr 12  22 dec. – 19 jan. 2018 

Zondag 24 dec. 2017  
De Open Poort/4e advent 

10.00 uur : Ds. A. van de Schrier 
te : Vleuten 
Collecte : Drie kerken/goed doel 
Deurcollecte : Bloemenfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wil en Karlijn  
Kerkauto : H. Kleijer 
tel : via coörd. 443079 
Koffieschenken : groep 5 

Kerstnachtdienst 
21.30: Ds. H. Brederoo 
Nacht : J. Brundel 
tel : 06-82680882 

Zondag 24 dec. 2017 - 10.30 uur 
Vijverhof  
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 4 

Vrijdag 22 dec. 2017 - 15.30 uur 
Gaza / Kerstviering 
Voorganger : Ds. N. Boo 
Organist : Niet bekend 
Medewerkers : groep niet bekend 

Maandag 25 dec. 2017 
De Open Poort /1e kerstdag 
Musical 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 

Collecte : Kinderen in de knel 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : geen 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : A. de Groot 
tel : 441297 

Zondag 31 dec. 2017  
De Open Poort /Oudjaar 
10.00 uur : M. Brederoo 
Collecte : Eindejaarscollecte 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wim, Annefieke 
Kerkauto : J. Griffioen 
tel : 443253 
Koffieschenken : groep 6 

Zondag 31 dec. 2017 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 5 

Vrijdag 29 dec. 2017 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : J. Branger 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 2 
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Zondag 7 jan. 2018 
De Open Poort  

10.00 uur : Ds. E.J. van Katwijk   
te : Nederhorst den Berg 
Collecte :  Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn en Jeroen 
Kerkauto : E. Stoffelsen 
tel : 442818 
Koffieschenken : groep 1 

Zondag 7 jan. 2018 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : C. van de Berg 
Organist :  M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 

Vrijdag 5 jan. 2018 - 19.00 uur  
Gaza  
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 7 

Zondag 14 jan. 2018 
De Open Poort 
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Avondmaalscollecte : Timon 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 444843 
Koffieschenken : groep 2 

Zondag 14 jan. 2018 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : T. Eijkenaar 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 1 

Vrijdag 12 jan. 2018 - 19.00 uur 
Gaza / Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. H. Brederoo 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 4 
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De keizer, de herders en het kind Karel Eykman 

Vanavond worden weer besluiten genomen 
door regeerders met een zwarte bril en donker pak. 
Zij knippen linten door en heffen glazen 
als de bevolking wordt opgeteld en vastgesteld 
op de harde schijf van de statistiek. 

Vanavond wachten ook taxichauffeurs op een vrachtje 
en een zwerver verkoopt zijn laatste daklozenkrant. 
Verpleegsters zijn bezig aan het eind van de gang in het hospitaal. 
Bewakers doen in de nachtdienst hun vaste ronde 
en in de keuken van het restaurant wordt de vaatwas uitgeruimd. 

Vanavond wordt ook ergens een kind geboren 
In een flatje in Chicago, op een eiland in de Zuidzee of waar dan ook. 
Dat kleine wicht weet daar allemaal nog niets van. 
Alleen de vader en de moeder maken het van dichtbij mee 
en ze vragen zich af hoe het deze kleine zal vergaan. 

En altijd zullen mensen blijven hopen op die kinderen 
dat er een bij zal zijn die voor de ander wat betekent 
dat er een bij is die mensen op weg helpt 
dat er een bij is waar de wereld wat aan heeft. 
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BIJ DE DIENSTEN      Hetty Brederoo 

Op zondag 24 december vieren we om 21.30 uur de 
Kerstnachtdienst. Het thema van de dienst is ‘Kom in onze nacht!’. Ik 
mag zelf voorgaan in deze dienst, waarin we natuurlijk veel bekende 
Kerstliederen zullen zingen. Verder is er muziek van bariton Rutger 
van Oeveren, speelt Aartjan van Pelt piano en orgel en zal ook onze 
zanggroep medewerking verlenen. Na afloop worden 
traditiegetrouw glühwein en warme chocolademelk geschonken.  

Op maandag 25 december, Eerste Kerstdag, mag ik ook voorgaan. In 
deze dienst voor jong en oud wordt de korte musical Hotel Toekan 
opgevoerd, waarbij live muziek zal zijn. Velen zullen aan deze 
musical meewerken en ons hun acteer- en muziekkwaliteiten tonen. 
Natuurlijk klinkt ook het Kerstevangelie en zingen we bekende 
Kerstliederen.  

Oudejaarsdag, 31 december, valt dit jaar op een zondag. Er zal een 
ochtenddienst zijn om 10.00 uur, waarin we samen het jaar mogen 
afsluiten onder leiding van Martin Brederoo. Er is tijdens deze dienst 
gewoon crèche en kindernevendienst. 

Op 7 januari is de eerste dienst van 2018, waarin Evert-Jan van 
Katwijk zal voorgaan. Natuurlijk is er die ochtend ook gelegenheid 
om elkaar een goed nieuw jaar te wensen. 

Op 14 januari mag ik zelf weer voorgaan en vieren we de Maaltijd 
van de Heer. 

Op 21 januari gaat havendominee Leon Rasser voor. 

Op 28 januari is in onze kerk en in de hervormde gemeente de 
jaarlijkse Kerk en Schooldienst, in samenwerking met basisschool De 
Fontein. Het thema zal zijn: “Jezus zoekt de buitenstaanders op”, 
naar aanleiding van Marcus 3, 13-19. We hopen op mooie diensten, 
met veel kinderen, ouders en leerkrachten! 
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KERSTGROET Hetty Brederoo 

Het laatste nummer van Meeleven voor 2017. Tijd om terug te kijken 
op het afgelopen jaar. Een mooi jaar, met fijne ontmoetingen, goede 
gesprekken, nieuwe ideeën en momenten waarop we konden 
genieten van het oude vertrouwde. Een jaar waarin we veel hebben 
nagedacht en gesproken over de toekomst van onze gemeente. Een 
veelbewogen jaar, waarin ook moeilijke beslissingen zijn genomen. 
Maar boven alles een jaar waarin we weer samen gemeente van 
Christus mochten zijn. 

Terwijl ik dit schrijf, is het de tijd van Advent. Dat is niet alleen een 
tijd van terugkijken, maar vooral ook van vooruitkijken, van 
verwachting en verlangen. Verlangen naar het Kerstfeest, naar de 
komst van de Vredevorst. Verlangen ook naar warmte en 
gezelligheid.  Voor iedereen. 

Maar niet voor iedereen is die gezelligheid met Kerst 
vanzelfsprekend. Misschien is er in het afgelopen jaar meer gebeurd 
dan je lief is, heb je zorgen of speelt gemis in de Kersttijd extra op. In 
veel Engelse kerken is er speciaal aandacht voor deze donkere kant 
van het Kerstfeest. Er bestaan speciale ‘Blue Christmas Services’, 
waar ruimte is voor tegenstrijdige emoties en moeilijke vragen.  

Hoewel wij zulke speciale diensten niet hebben, hoop ik dat mensen 
in onze gemeente de ruimte mogen ervaren om hun zorgen te delen. 
Dat De Open Poort een plaats mag zijn en blijven waar mensen op 
adem kunnen komen. Waar je mag komen zoals je bent. Een plaats 
waar we Gods nabijheid mogen ervaren en mogen bidden: “Kom in 
onze nacht”!  

Mede namens Martin, Esther, Martijn, Céline en 
Joël wens ik u en jou gezegende Kerstdagen! 
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Activiteiten in januari 2018 

Zondag 21 januari : Open PoortOCHTEND. 

Deze zondag is ds. Leon Rasser onze voorganger. NA de kerkdienst wil hij 
ons vertellen over zijn boeiende werk als scheepspredikant. De gedachte is 
dat we daarna met elkaar de lunch gebruiken. Meer hierover in het 
januarinummer van dit blad. 

Donderdag 25 januari zullen Kees Posthumus en Juul Beerda   de 
voorstelling “List en bedrog” opvoeren.  Dit gaat over Jakob.  
Dit vindt plaats in de Lutherse kerk in Woerden. Aanvang 20.00 uur. 

VANUIT DE KERKENRAAD Afke Boes 

Onderscheidingen 

Tijdens de afscheidsreceptie van Johan Kuiken maakte ook 
burgemeester Molkenboer zijn entree en meer dan dat: hij nam het 
woord, sprak Johan toe, om aan het slot van zijn toespraak mede te 
delen dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd om Johan 
Kuiken te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En dit 
niet in het laatst omdat Johan naast zijn kosterschap vele andere 
activiteiten op zich nam: wat te denken van alleen al de taak van 
preekvoorziener en mede-organisator van het Prijzenparadijs. Ook 
vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie ! 

Coby Gerritsen heeft aangegeven om na ruim 25 jaar haar taak als 
hulpkoster te willen neerleggen. Zij werd zondag 17 december 
onderscheiden met een speldje voor 25 jaar kosterschap (vanuit de 
PKN) en hierbij werd haar ook een oorkonde overhandigd. Ook Coby 
zijn we zeer erkentelijk voor de inzet als hulpkoster. Zo zullen we 
twee zeer vertrouwde gezichten gaan missen, die naast zichtbaar 
ook zo veel onzichtbaar werk hebben verricht. 



8 

Invulling vacatures 

Met ingang van januari zal Chris van der Veer met regelmaat de taak 
vervullen van voorganger in de Vijverhof. Daar mogen we heel blij 
mee zijn, evenals met het gegeven dat ds. Ali van der Schrier daar 
vanaf komend jaar in de diensten wil voorgaan.  

Ook het invullen van kosterstaken wordt nu het werk van 
gemeenteleden en heel fijn dat er al “vele handen” aangemeld zijn 
om deze uit de mouwen te willen steken. 

Voor de preekvoorziening voor 2018 zijn Hetty en ik (succesvol) aan 
de slag geweest: voor bijna alle zon- en feestdagen zijn er 
Voorgangers gevonden. NU al leg ik de vraag neer of er wellicht 
gemeenteleden zijn die de dienst van zondag 28 oktober willen 
verzorgen. Dan horen we het graag. 

Joke Croiset zal wekelijks zorg dragen voor het contact met 
predikanten en wat dies meer zij (andere medewerkers in de 
Erediensten informeren).  Een niet geringe klus die bij haar in goede 
handen is! 

Decemberdiensten 

We mogen nu met elkaar uitzien naar de feestelijke 
Decemberdiensten, waarbij Jong en Oud ook dit jaar weer bereid zijn 
gevonden om – in welke vorm en hoedanigheid dan ook – mee te 
werken. 

Tenslotte 

Voor de Kerstgroet van de Kerkenraad verwijs ik naar de laatste 
bladzij.  
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Kosterstaken 

Wat hebben we toch een mooie en praktisch ingestelde gemeente in 
De Open Poort! Al veel verschillende gemeenteleden hebben zich 
gemeld als vrijwilliger om één of andere (of soms meerdere!) taken 
in te vullen. De algehele coördinatie zal worden opgepakt door Jan 
Brundel. Uiteraard zijn we daar ook heel blij mee. De komende 
weken zullen we nog druk zijn met draaiboeken vullen, praktische 
zaken regelen, zorgen dat contacten uit de omgeving op de hoogte 
zijn en niet in de laatste plaats: mensen bij elkaar brengen om goede 
afspraken te maken.  

Het goed “inregelen” van de taken zal waarschijnlijk na 1 januari nog 
wel even doorlopen, maar het ziet er in elk geval naar uit dat we een 
mooie start kunnen maken. 

Heeft u zich nog niet gemeld maar wilt u toch graag ook een steentje 
bijdragen? Neem dan even contact op met één van de onderstaande 
mensen.  

Mia van der Sluijs 
Oda van Groen 
Martin Brederoo 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED   Hetty Brederoo 

We leven mee met elkaar als er zorgen zijn. 

Gerrit van Dam heeft in het ziekenhuis gelegen. Hij is gelukkig thuis 
en het gaat beter met hem, maar hij heeft nog wel pijn. We wensen 
hem sterkte! 

Ook denken we aan mw. Van Ravenswaaij en aan Wijnie Kleijer, die 
gezondheidsproblemen hebben. Ook voor hen sterkte!  
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VANUIT DE DIACONIE  Connie van Leeuwen 

Beste gemeenteleden, 
Het is nu zondagavond 10 december. Een echte winterse dag en een 
hele mooie dag. Vanmorgen allereerst begonnen met drie uur 
spinnen op de sportschool voor een goed doel. Daarna drie kwartier 
in de auto naar huis in winters landschap. 

Was precies op tijd om een muzikale middag mee te maken in 
Reinaerde Burgemeester Burgerhof. Jeanet en ik hadden een 
appeltaart gemaakt voor de bewoners. 
Heerlijk smullen en de muziek werd verzorgd door twee 
gemeenteleden van de Hervormde kerk. Ze zongen volop mee en het 
was een gezellige middag. 
Ik kan jullie ook vertellen dat het diner gaat plaatsvinden op 27 
januari 2018. 
Stien en Gijs maken er weer een heerlijke maaltijd van en de muziek 
wordt verzorgd door muzikanten uit de Hervormde kerk. Met alle 
andere vrijwilligers maken we er een mooie middag/avond van. 

COLLECTES TIJDENS KERST EN OUD EN NIEUW VAN DE DIACONIE. 

Als gezamenlijke diaconieën van de 3 kerken in Harmelen zullen we 
collecteren voor het project “onderdak voor zwerfjongeren” van het 
Leger des Heils. 
Nederland heeft schrikbarend veel zwerfjongeren. Het zijn er 
duizenden en elk jaar komen er nieuwe bij. Als opgroeiende 
kinderen vragen zij bijzondere aandacht en dat gaat verder dan een 
dak boven hun hoofd. Daarom helpen wij hen en hun ouders. 
Voor de jongeren heeft het Leger des Heils speciale woon-
trainingsprojecten. 
Daar worden ze gestimuleerd om zelf hun problemen aan te pakken. 
Stap voor stap leren ze daarbij heel veel: zelfstandig wonen, werk 
zoeken, hun sociale netwerk uitbreiden waardoor ze ook weer 
emotioneel sterker worden etc. 
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Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
Een andere kerstcollecte die wij bij u aan willen bevelen is: 

GEEF HOOP AAN EEN KIND OP DE VLUCHT – 
GELOOF, HOOP EN SYRIë 

Op de vlucht met kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier 
miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchten hun thuisland om elders een 
veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het 
leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het 
spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en 
gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote 
toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna 
onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van 
hun kinderen. Met het project ‘ geen verloren generatie’  helpt de 
Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) 
vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan 
leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme 
gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen, 
traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen 
geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. 
We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten 
gaan. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie/kerst. 

Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van 
Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen! Geeft u 
ook? Dit kan ook op NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Kerst. Hartelijk dank.  

Eindejaarscollecte is u wel bekend. Deze is voor de helft voor onze 
kerk en de andere helft voor de diaconie. Ook hiervoor uw hartelijke 
dank. 

Namens de diaconie willen wij u hele fijne feestdagen toe wensen en 
een goed begin van 2018.  

http://www.kerkinactie/kerst
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AVONDMAAL COLLECTE 2018 

De bestemming van de Avondmaal collecte 2018 is Timon. 
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering 
van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers 
verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op 
zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met 
name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht.  

De missie            
Zij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met 
opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen 
dichterbij hoop, herstel en perspectief. 

Gedreven door overtuiging 
De motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, 
waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en 
levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben 
we aandacht voor diversiteit. 
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Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 

Vanuit de Grimmacontactgroep  Frank Nagelhout

Kerst- en Adventsgroet van de ‘Ev.-Luth. Kirchgemeinde Grimma’ 

Beste vrienden, beste partnergemeente. 

Wij groeten jullie met onze Gemeindebrief *) in de Adventstijd en wij 
wensen jullie allen een blijde en gezegende Advents- en Kersttijd 
toe. “Zie, uw koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en 
zege.” Zacharia 9 :9.  

Prettige Kerstdagen 

Moge de Ster van het Kerstfeest jullie en ons allen moed, vertrouwen 
en hoop geven voor een goede en zinvolle weg in de toekomst en 
eveneens voor een gelukkig nieuw jaar. 

Wij denken met veel plezier terug op onze ontmoeting in deze herfst 
en hopen op een weerzien in het weekend van 28 september tot 1 
oktober 2018 in Harmelen. 

De hartelijke groeten 
uit jullie partnergemeente, 
in het bijzonder namens de ‘Harmelenkreis’ 

Torsten Merkel, predikant. 
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 *) De Gemeindebrief (kerkblad) ligt in de Grimmahoek achter in de 
hal van de kerk. In deze Gemeindebrief staat een verslag van ons  
Gemeentebezoek van 29 september tot 2 oktober j.l. aan Grimma. 
Op het prikbord is een fotoreportage van dit bezoek te zien. 

Gemeentebezoek 2018 
In bovenstaande Kerstgroet heb u kunnen lezen, dat van 28 
september tot 1 oktober 2018 een groep gemeenteleden uit Grimma 
bij ons op bezoek hoopt te komen 
De website van de kerk van Grimma is:  
www.frauenkirche-grimma.de  

NIEUWS  VAN  HET  KERKELIJK  BUREAU
 Hans den Braber 

Ingekomen: 
De heer M. Bloemendal, Berkenlaan 11, 3481 XM Harmelen 

Bedankje  

Graag wil ik een ieder bedanken voor de vele mooie kaarten die ik 
ontving,  
zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum. 
Zoveel belangstelling doet je goed. Hartelijk dank!  
En voor 2018 alle goeds, dat wensen wij u allen toe. 
Fam. Fokker. 

http://www.frauenkirche-grimma.de/
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  Jeugdpagina de Open Poort 

Datum Activiteit Leeftijd 
Zo 24 dec 4e adventszondag KND project Groep 1 t/m 8 
Ma 25 dec Kerstmusical KND project (tijdens 

kerkdienst) 
Allen 

Zo 24 dec 4e adventszondag KND project Groep 1 t/m 8 
Ma 25 dec Kerstmusical KND project (tijdens 

kerkdienst) 
Allen 

Ma 8 jan Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 
(Trefpunt) 

Groep 5 t/m 8 

Zo 14 jan Kliederkerk “De bruiloft te Kana” 
14.00-15.30 uur 

0 t/m 10 jaar 

Ma 22 jan Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 
(Trefpunt) 

Groep 5 t/m 8 

Zo 28 jan Dienst kerk en school Allen 
Vr 9 feb Club “Liefde in de Bijbel en voor 

elkaar” 18.30-19.30 uur 
Groep 5 t/m 8 

Dienst kerk en school Ellen Verkleij 

Op zondag 28 januari is er weer de jaarlijkse kerk en school dienst in 
zowel de Hervormde kerk als de Open Poort. In samenwerking met 
de basisschool De Fontein wordt deze dienst georganiseerd met als 
thema “Iedereen welkom!”. En iedereen is ook van harte welkom. 
De kerk wordt weer mooi versierd met tekeningen, die de kinderen 
op school hebben gemaakt. Tijdens de collecte worden er foto’s 
getoond van de kinderen, terwijl ze op school bezig zijn met de 
voorbereiding van deze dienst. 

Sirkelslag Kids 2017 Ellen Verkleij 

Op vrijdagavond 17 november hebben 13 kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 van de basisschool enthousiast gevoeld, geknutseld, met water 
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gerend, getoeterd en veel meer. Dit hoorde bij Sirkelslag Kids 2017 
met als thema het verhaal van Gideon en zijn soldaten. Ze hebben 
481 (van de 600) punten gehaald en daarmee is De Open Poort 46e 
geworden van de 171 deelnemers. Het was een gezellige avond en 
een goede prestatie. Volgend jaar november doen we weer mee. 

Feest bij de Kliederkerk Ellen Verkleij 

In januari is het feest bij de Kliederkerk. We vieren de bruiloft in het 
plaatsje Kana, waar Jezus het water in de waterkruiken in de 
lekkerste wijn veranderde. En op een feestje kom je niet in je 
gewone kleding, maar in je mooiste en leukste verkleedkleren. Niet 
alleen de kinderen mogen verkleed komen, maar natuurlijk ook de 
volwassenen. Misschien hebt u uw trouwkleding nog liggen, deze 
dag is heel toepasselijk om het nog een keer te dragen. 
Samen gaan we weer iets knutselen, spelletjes spelen en een 
speurtocht door de kerk doen. Na het vertellen van het verhaal en 
het zingen van liedjes, waarbij de kinderen met muziekinstrumenten 
kunnen meespelen, is er limonade met een passende lekkernij. 
We maken er een gezellig feestje van en iedereen is van harte 
uitgenodigd op zondag 14 januari om 14.00 uur in de Open Poort. De 
volwassenen zijn gratis en de kinderen betalen 2 euro. 

Onze baby’s en peuters… Annefieke Nagelhout 

Het wordt steeds gezelliger in de crèche! Met de jongste aanwinst, 
David, hebben we regelmatig vijf kleine kinderen over de vloer. 
Gelukkig zijn er altijd tieners bereid om mee te helpen. 
Voor ons de aanleiding om de ruimte binnenste buiten te keren, te 
schrobben, op te ruimen, en waar nodig aan te vullen. Johan 
Griffioen heeft met zijn kringloopspullen bij dat laatste al een handje 
geholpen.  
Ondertussen ontstonden allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten 
tijdens de crèche. We zijn daarom nog op zoek naar het volgende: 
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•Bijbelverhaalboekjes voor peuters
•Akoestische gitaar
•Schoolkrijt
•Speelgoedkeukentje en toebehoren
•Een goed afsluitbare zandbak
•Poppen en toebehoren
•Speelkleed voor autootjes

Dus mocht u daarvan nog iets op zolder hebben liggen: in de crèche 
gaat het zeker weer gebruikt worden!  
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar mensen die het leuk vinden 
om mee te draaien in het oppasteam. Het is niet moeilijk: het zijn vijf 
lieve kinderen. Aanmelden kan bij Ellen Verkleij. 

Bij voorbaat dank namens het oppas-team! 

VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 

Dag 2017, welkom 2018 

2017 is bijna voorbij.  Voor onze Kerk zal 2017 ingaan als een 
bewogen jaar, al was het alleen maar omdat wij indringend bezig zijn 
met de toekomst.  We weten allemaal dat de opbrengsten onder 
druk staan. Gelukkig zijn jullie als leden van ons kerk zeer trouw en 
loyaal, waardoor we toch steeds weer in staat blijken om 
opbrengsten enigszins op peil te houden. Aan de andere kant zien 
we al jaren dat de kosten langzaam maar zeker iets stijgen. Het heeft 
zelfs dit jaar tot het besluit geleid dat we afscheid moeten nemen 
van onze koster, Johan Kuiken.  Een heel moeilijk en lastig besluit, 
want Johan is van onschatbare waarde voor de Kerk. Toch kunnen 
wij deze kosten niet meer dragen.  

Welkom 2018, een jaar dat weer vele nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt. Ook in 2018 zullen we moeilijke besluiten moeten 
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nemen. Maar met jullie, onze Gemeente,  zullen we daartoe in staat 
zijn. 

Namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u allen een 
gezegende kerst en een voorspoedig 2018 toewensen! 

Eindejaarscollecte 

Het is al jaren traditie om aan het eind van het jaar aan u te vragen 
een extra bijdrage te geven aan Kerk en Diaconie. Natuurlijk zijn we 
al heel erg blij met alle bijdragen die u gedurende het jaar hebt 
gegeven. Toch ook zijn er altijd redenen om nog om een extra 
bijdrage te vragen. 

Daarom treft bij deze Meeleven een brief met acceptgiro aan. 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening  NL 
61 INGB 0000 363157 o.v.v. Oudejaarscollecte. De Kerk en de 
Diaconie hopen dat u toch nog een extra bijdrage wilt geven. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 

Afscheid kosters 

Elders in deze Meeleven heeft u al kunnen lezen dat onze trouwe 
kosters Johan en Coby afscheid nemen.  Ongeveer 58 jaar ervaring. 
Het is best een klus om alle werk dat zij deden te kunnen opvangen. 
Gelukkig is er een deskundige commissie die er voor zorgt dat we 
ook dit weer voor elkaar krijgen.  

Sleutelinventarisatie 

We hebben een overzicht wie allemaal een sleutel heeft van de Kerk. 
We weten echter ook dat die sleutels nogal eens worden 
doorgegeven. Daarom het verzoek om, als u een sleutel hebt van de 
Kerk, dit even door te geven aan Dik de Groot. Zo kunnen we het 
sleuteloverzicht checken en complementeren. Bij voorbaat dank. 
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KERST: groeten aan gewetensgevangenen.  
Ria Griffioen 

Overal ter wereld worden mensen lastig gevallen, opgepakt of 
gevangen gezet omdat ze opkomen voor hun mensenrechten. Vaak 
zonder eerlijk proces, zonder toegang tot een advocaat of medische 
hulp. Steek deze mensen een hart onder de riem met een kaartje. 
Uw en jouw kaart geeft mensen morele steun en leidt soms ook tot 
betere bescherming of behandeling in de gevangenis. 

Uit de groetenlijst 2017 van Amnesty International kregen we de 
namen van:  

Alexandre Anderson de Souza in Brazilië 
Ilham Tohti in China 
Mahmoud Abou Zeid (Shawkan) in Egypte 
Eskinder Nega in Ethiopië  
Ali Özdemir in Turkije 
Johan Teterissa in Indonesië 
Familie Polukhin in Rusland 
Shahrul Izani in Maleisië 

In de kerkdienst in de kerstnacht en op kerstmorgen worden hun 
namen genoemd, licht voor hen ontstoken aan de paaskaars en 
noemen we hen in de voorbeden.  

In de hal van de kerk zijn de kaarten verkrijgbaar, verzendklaar en 
met een groet. Gratis mee te nemen of tegen porto kosten. 
Ook is daar informatie over de achtergrond en omstandigheden van 
deze gevangenen. 
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 

NBG wil kinderbijbels geven aan 25.000 kinderen in India 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil  25.000 kansarme kinderen in 
India een onvergetelijk kerstcadeau geven: een kinderbijbel in hun 
taal.  Eén kinderbijbel kost € 5,-. 
In India is het kastesysteem is officieel afgeschaft, maar de praktijk is 
anders. Vele miljoenen kastelozen hebben geen kans op een beter 
leven. Ze gaan zonder achternaam, zonder identiteit, door het leven. 
Het Indiaas Bijbelgenootschap zet zich in voor deze armste 
bevolkingsgroepen. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie 
Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
uit 2004. Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren 
hun suggesties kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de 
NBV te verrijken. 
Belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de 
consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te 
veel invulling met zich meebrengen. Het streven is om de 
gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben. 

De Bijbel tussen droom en feit 
De Bijbel Dichtbij. Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen 
is ontstaan in samenwerking met de EO. De uitgave bevat 400 
kaderteksten, meer dan 3000 toepassingen en achterin een katern 
met leesroosters en prachtige archeologische afbeeldingen. 
De Bijbel Dichtbij sluit aan bij de behoefte van veel bijbellezers aan 
extra hulp om de Bijbel beter te begrijpen en toe te passen in hun 
eigen leven. 

Dwalen door verhalen 
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door 
verhalen, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan 
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met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept 
herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met 
behulp van bijbelverhalen. 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

De Kringloopcommissie biedt aan: 

Heeft u spullen nodig voor uzelf of voor bijvoorbeeld een kind dat op 
zichzelf gaat wonen,  informeer dan  eens  bij de 
Kringloopcommissie. Of breng eens een bezoekje aan de schuur van 
Johan. U zult versteld staan wat we allemaal te koop hebben. De 
Kringloopcommissie is het hele jaar bezig met  het  ophalen van 
spullen, verkoop via Marktplaats en natuurlijk tijdens de 
Septembermarkt. De opbrengst van de verkoop van dit alles is voor 
het onderhoud van de kerk.        
Zoekt u iets of heeft u vragen, neem dan contact op met: 
Johan Griffioen         
Haanwijk 29          
Tel: 443253 of  06-23107137         
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BELANGRIJKE DATA 

14 JANUARI Kliederkerk 

Zie voor verdere informatie elders in Meeleven 

BEREIKBAARHEID PREDIKANT 

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt 
Hetty ook altijd per e-mail bereiken op 
predikant@deopenpoortharmelen.nl. 

Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u 
het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer 
u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om
contact met Hetty op te nemen!

Hetty heeft vakantie van 30 december tot en met 7 januari. In 
dringende gevallen kunt u contact opnemen met een van de scriba’s. 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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VAN DE REDACTIE 

De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  9 jan. tot 19.00 uur.  

Kopij inleveren op DINSDAG !!! 
E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl
Of in de brievenbus van Wil Schouten, Oudeland 110

Jaargang     Nr     Inleveren   Verschijnt 

  52    1      9 jan.  19 jan.  
  52     2      6 feb.    16 feb. 
  52     3      6 mrt    16 mrt. 
  52     4      3 april   13 april  

Meeleven voor belangstellenden 
€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op: 
NL61INGB 0000363157 t.g.v.  Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven. 

Een bericht van het kerkelijk bureau  
Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden 
van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in 
de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen  
houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u 
deze mutaties door wilt geven. 

mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl
mailto:hans261030@gmail.com
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mailto:webmaster@deopenpoortharmelen.nl
http://www.deopenpoortharmelen.nl/
mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl
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