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52e jaargang nr 3                            16 maart – 13 april 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 18 maart 2018  
De Open Poort 
5e zondag 40 dagen tijd 
10.00 uur : S. van der Woude 
te : Zeist 
Collecte : Meeleven 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy   
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06 - 24797808 
Koffieschenken : groep 6 
 
Zondag 18 maart 2018 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : Ds. A. van de Schrier 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 16 maart 2018 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : J. Branger 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 25 maart 2018  
De Open Poort  
Palmzondag 
10.00 uur : Ds. R.J. Blokland 
te : Maarssen 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wim / Annefieke 
Kerkauto : W. van de Sluijs 
tel :  443860 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 25 maart 2018 - 10.30 uur   
De Vijverhof 
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : C.C. van Leeuwen 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 23 maart 2018 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : T. van der Kooij 
Organist : J. M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 3 
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Donderdag 29 maart 2018 
De Open Poort/Witte donderdag 
Maaltijd van de Heer 
18.30 uur : Ds . H. Brederoo 
Avondsmaalscollecte : Timon 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk 
Kerkauto : A. Overbeek 
tel : 442819 

Vrijdag 30 maart 2018 
De Open Poort / Goede Vrijdag 
19.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Kerkauto : J. Terpstra 
tel : 442501 

Zaterdag 31 maart 2018 
De Open Poort / Stille Zaterdag 
21.30 : Ds. H. Brederoo 
Kerkauto : B. Nagelhout 
tel : 443410 

Zondag 1 april 2018 
De Open Poort / Pasen 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo  
Collecte : Jeugdwerk JOP 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wil 
Kerkauto : A. de Groot 
tel : 441297 
Koffieschenken : groep 2 

Zondag 1 april 2018 - 10.30 uur 

De Vijverhof/ Pasen 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 

Vrijdag 30 maart 2018 - 16.00 uur 
Gaza / Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop 
Organist : M. J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 

Zondag 8 april 2018 
De Open Poort 
10.00 uur : M. Brederoo 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : T. van der Kooij 
tel : 441771 
Koffieschenken : groep 3 

Zondag 8 april 2018 – 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : T. Eijkenaar 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 1 

Vrijdag 6 april 2018 – 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 1 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 
 
In de vorige editie van Meeleven schreef ik over de zondagen in de 
Veertigdagentijd. Nu is het tijd om de diensten in de Stille Week 
onder uw aandacht te brengen. Het belangrijkste feest in het 
christelijk geloof is Pasen. Wij volgen Jezus Christus, de Opgestane 
Heer. Het Paasfeest laat ons zien dat de dood niet het einde is, dat 
God voor de mensen het leven wil. In de Stille Week, de dagen voor 
Pasen, volgen we Jezus in Zijn lijden en sterven, op weg naar de 
Opstanding. Het thema voor de vieringen in de Stille Week en de 
Paasmorgen is ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Zelf mag ik in deze 
vieringen voorgaan, maar natuurlijk hebben ook verschillende 
lectoren en de leden van de Werkgroep Eredienst een belangrijke 
taak.  
 
De eerste samenkomst in deze week is op Witte Donderdag, 29 
maart. Op deze avond staat de laatste maaltijd die Jezus met zijn 
leerlingen gebruikte centraal. Deze maaltijd vormde het begin van de 
manier waarop wij op zondagen de Maaltijd van de Heer vieren. 
Vorig jaar gingen we tijdens een sobere maaltijd met elkaar in 
gesprek, lazen we uit de Bijbel en zongen we enkele liederen. Veel 
mensen hebben dit als waardevol ervaren. Daarom willen we dit jaar 
opnieuw, naast het delen van brood en wijn, met een maaltijd 
vormgeven aan onze viering op Witte Donderdag. U bent van harte 
welkom om 18.30 uur.  
 
Op Goede Vrijdag, 30 maart, begint de viering om 19.30 uur. 
Bijbelwoorden, beelden en muziek vertellen ons over Jezus’ gang 
naar het kruis op Golgotha. We besluiten de viering in stilte.  
 
Op Stille Zaterdag, 31 maart, begint de viering om 21.30 uur. Tijdens 
deze viering staan we door middel van verschillende lezingen uit de 
Bijbel stil bij Gods onvoorwaardelijke liefde, die hij vanaf de 
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schepping door alle eeuwen heen aan mensen getoond heeft. Ook 
wij zijn, door onze doop, opgenomen in Gods verbond met mensen. 
In dankbaarheid mogen wij onze doop gedenken. Wie dat wil, mag 
ten teken hiervan met water uit de doopvont een kruisteken op het 
voorhoofd ontvangen. In deze viering zal de zanggroep de zang 
ondersteunen. 

Op zondag 1 april is het Pasen. Traditiegetrouw beginnen we de dag 
met een feestelijk Paasontbijt. De dienst begint om 10.00 uur. 
Muzikale medewerking in deze viering wordt verleend door Aartjan 
van Pelt op piano en orgel, Jacqueline Hoekstra, alt, en Hesther Oor, 
sopraan. 

Een week daarna, op 8 april, zal de dienst worden geleid door Martin 
Brederoo. 

OPEN POORT OCHTEND ZONDAG 15 APRIL 

Ook deze keer hanteren we de formule van De Open Poort ochtend 

Na de kerkdienst (en de koffie) zal onze pianist/organist Stijn van der 
Woude ons meenemen in de symboliek en humor die we in de 
werken van Bach tegenkomen. 

Ook deze bijeenkomst willen we afsluiten met een gezamenlijke 
maaltijd. 

Graag willen we hartige taart(en) eten en de vraag is wie er bereid 
zijn om een taart te willen bakken. 
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Er hangt een intekenlijst op het prikbord. Ook kan er aangemeld 
worden bij Miep van Bemmel, tel. 441602. 
MEELEVEN IN LIEF EN LEED    Hetty Brederoo 
 
Wij leven mee met mw. Griffioen-Reijneveld. Haar jongste zoon Teo 
is omgekomen bij een ski-ongeluk. Natuurlijk gaan onze gedachten 
ook uit naar zijn vrouw en kinderen en de verdere familie. Wij bidden 
dat zij kracht mogen vinden om dit grote verdriet te dragen.  
 
Chris en Adri v.d. Veer hebben afscheid moeten nemen van hun 
zwager, die na een periode van ziekte overleden is.  
Andere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid of die 
van hun naasten. Ook aan hen denken wij. 
 
Op het moment van schrijven heb ik net een ontmoeting met 
collega’s uit de regio gehad, in de werkgemeenschap. We hebben 
daar o.a. gesproken over gebed. Dat het kostbaar is om met en voor 
elkaar te bidden. Natuurlijk doen we dat in de kerkdienst. Misschien 
doen we het ook thuis. Als christenen mogen we elkaar in moeilijke 
tijden aan God opdragen. Het is fijn als er voor je gebeden wordt. 
Zoals u misschien weet, ligt er in de kerk een boek waarin u kunt 
opschrijven waarvoor u graag wilt dat de voorganger tijdens de 
dienst bidt, voorbede doen, noemen we dat. Voel u vrij om iets in het 
voorbedenboek te schrijven, of om mij of bijvoorbeeld een van de 
kerkenraadsleden te vragen dit te doen.  
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VANUIT DE DIACONIE  Martin Brederoo 

In de afgelopen periode 
Bedankt allemaal voor de bijdrage die u ook in de afgelopen weken 
weer heeft geleverd aan de verschillende collectes! Dit lijkt een 
vanzelfsprekendheid in onze erediensten en dat is het gelukkig ook, 
maar laten we er ook niet te makkelijk over denken. Het betekent 
echt heel concreet dat we tot steun zijn voor mensen dichtbij en ver 
weg en we zijn er heel dankbaar voor dat dat kan.  
In de afgelopen maanden hebben velen weer de zegeltjes van de 
boodschappenpakketten bij de Plus gespaard of in de doos in de 
winkel gedaan. Met de drie Harmelense kerken hebben we zo 48 
pakketten bij elkaar gespaard. Deze zijn inmiddels verdeeld onder 
gezinnen in Harmelen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Dank hiervoor! 

In de komende tijd 
Eerder meldden wij dat vanuit Kerk in Actie een subsidie van €2000 
was gegeven aan de kerken in Harmelen ter ondersteuning van het 
kerstpakketten project. Helaas was dat net te laat voor ons om dit 
nog te kunnen meenemen in de actie zelf. Begin april komen we met 
de drie diaconieën bij elkaar en bekijken we hoe we dit geld het 
beste kunnen aanwenden op zo’n manier dat dit past bij het doel dat 
erbij hoort: gezinnen met kinderen.  
Verder bevinden we ons nog altijd in de 40-dagen tijd, waarin we 
steeds collectes hebben (meestal de deurcollectie) van het 40-
dagentijd project van Kerk in Actie. We steunen daarbij zes heel 
verschillende projecten zowel in Nederland als elders in de wereld, 
maar steeds onder de noemer “onvoorwaardelijke liefde”.  
Net als in andere jaren zijn er ook weer spaardoosjes beschikbaar in 
de kerk. We merken duidelijk dat er tegenwoordig veel minder 
contant geld bij mensen omgaat, maar toch is elke bijdrage langs 
deze weg van harte welkom. En ach, als u ergens nog een 
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verdwaalde collectebon vindt dan mag die er natuurlijk ook in. Heeft 
u nog geen doosje? In de hal van de kerk zijn ze nog steeds 
beschikbaar. 
 
Collectes 
Op 18 maart collecteren we in de rondgaande collecte voor 
Meeleven. De deurcollecte is dan voor het 40-dagentijd project. Deze 
week is uw bijdrage bestemd voor de bestrijding van kinderarbeid in 
de textielindustrie in de stad Tirupur in het zuiden van India. Er 
worden leerkrachten gezocht en er wordt geprobeerd zoveel 
mogelijk kinderen naar school te laten gaan in plaats van naar de 
fabriek.   
25 maart is de rondgaande collecte voor de Kerk. Ook voor onze 
eigen erediensten is geld nodig. Zoals de PKN rond de actie 
Kerkbalans al zei: geloof is gratis, maar de kerk niet! Uw bijdrage is 
dan ook hard nodig. De deurcollecte is voor de laatste in de reeks 40-
dagentijd projecten, deze week voor Oeganda. Door oorlog is het 
land, maar zijn ook gezinnen ontwricht geraakt. Kinderen zijn niet 
naar school gegaan, zij en hun ouders zijn vaak getraumatiseerd. Het 
plaatselijke vrouwennetwerk “Mothers’ Union” (Vereniging van 
Moeders) helpt gezinnen in de knel met bijvoorbeeld zaaigoed 
waarmee mensen weer in een eigen inkomen kunnen voorzien, 
voorlichting over HIV/aids en ondersteuning om een stabiel 
gezinsleven op te bouwen. 
29 maart is het Witte Donderdag en vieren we de Maaltijd van de 
Heer. We collecteren dan voor de Stichting Timon, een christelijke 
instelling voor jeugd- en jongerenzorg. Hoewel jeugdzorg door de 
gemeente wordt betaald, geldt dat gek genoeg niet voor alles. 
Werving van pleegouders bijvoorbeeld valt hier niet onder.  
In deze dienst collecteren we ook voor de lokale diaconie en voor de 
kerk. Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt in de diensten niet 
gecollecteerd. 
1 april is Eerste Paasdag. De rondgaande collecte is dan voor JOP, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze Paastijd 
ontwikkelen zij bijvoorbeeld verschillende 40-dagentijd projecten. 
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JOP streeft naar een kerk voor mensen van alle leeftijden. De 
deurcollecte in deze dienst is voor Meeleven. 
Op 8 april is de rondgaande collecte voor de kerk en de deurcollecte 
voor het onderhoudsfonds. Beide van groot belang om als gemeente 
onze erediensten en andere activiteiten te blijven organiseren. 
Daarom doen we dit op 15 april nog een keer, maar dan draaien we 
het om: de rondgaande collecte is dan voor het onderhoudsfonds en 
de deurcollecte voor de kerk. 

Voor verschillende doelen sluiten we vaak aan bij Kerk in Actie, de 
landelijke diaconale organisatie van de Protestantse Kerk. Op de 
website van Kerk in Actie staat nog veel meer informatie over het 
werk in alle verschillende projecten. Hoe zit het nu precies, met wie 
wordt er samengewerkt, wat is er nodig? Kijkt u hier vooraf eens 
naar als u in de gelegenheid bent. Er is vaak veel meer informatie 
over de projecten beschikbaar dan dat de diaken bij de 
mededelingen kan vertellen. Zie: www.kerkinactie.nl 

. 

http://www.kerkinactie.nl/


10 
 

                   Jeugdpagina de Open Poort  
 
Datum Activiteit Leeftijd 
Zo 18 mrt The Portal 10.00-11.00 uur Middelbare 

school 
Ma 19 mrt Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 

(Trefpunt) 
Groep 5 t/m 8 

Vr 16 mrt Blister Pasen Middelbare 
school 

Vr 23 mrt Club Paaskaarsen maken 18.30 uur Groep 5 t/m 8 
Ma 9 april Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 

(Trefpunt) 
Groep 5 t/m 8 

Zo 15 april The Portal 10.00-11.00 uur Middelbare 
school 

Ma 23 april Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 
(Trefpunt) 

Groep 5 t/m 8 

Ma 7 mei Schatgravertjes 18.45-20.00 uur 
(Trefpunt) Slotavond 

Groep 5 t/m 8 

Zo 27 mei The Portal 10.00-11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 27 mei Kliederkerk over Pinksteren 0 t/m 10 jaar 
Vr 1 juni-tot 
za 2 juni 

Club overnachting in de kerk 18.30 – 
10.00 uur 

Groep 5 t/m 8 

 
 
Start van ‘The Portal’    Annefieke Nagelhout 
 
Vanaf maart starten we eens per maand op zondagochtend van 10-
11 uur met een nevendienst voor middelbare schooljongeren: The 
Portal.  
Met behulp van filmpjes, opdrachten en andere activiteiten gaan we 
met elkaar in gesprek over wat ze meemaken in het leven, wat ze 
bezighoudt en wat ze geloven.  
The Portal begint tegelijk met de kerkdienst om 10 uur en is op de 
volgende data:  
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 - 18 maart 2018 
 - 15 april 2018 
 - 27 mei 2018 
In juni hebben we een afsluitende activiteit samen met Blister. Na 
deze activiteiten zullen we met elkaar bedenken hoe we na de zomer 
verder gaan.  
Aan alle middelbare schooljongeren: Welkom!  
 
Groet van Annefieke en Carina. 
 
 
Clubavond Paaskaarsen maken    Ellen Verkleij 
 
Voor in de kerk staat op zondagmorgen een brandende paaskaars. 
Maar waarom eigenlijk en wat betekenen de figuren op de 
paaskaars? Over de betekenis en de symboliek van de paaskaars gaat 
deze clubavond. Na de uitleg gaan jullie zelf aan de slag met het 
maken van onze eigen paaskaars. 
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom en vrienden en vriendinnen 
mogen ook meekomen. Wel graag van tevoren aanmelden, zodat er 
genoeg kaarsen zijn voor iedereen. En nemen jullie ook 1,50 euro 
mee voor de materiaalkosten? 
 
Wanneer: vrijdagavond 23 maart 2018 
Hoe laat: 18.30 – 19.30 uur 
Waar: De Open Poort 
Wie: groep 5 t/m 8 van de basisschool 
Kosten: 1,50 p.p. voor het materiaal 
Aanmelden bij ellen.verkleij@gmail.com voor 20 maart. 
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VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
        
Actie Kerkbalans 
 
De opbrengsten van actie Kerkbalans zijn nog niet precies bekend. In 
de volgende Meeleven zullen wij berichten wat de verwachte 
opbrengsten zijn voor 2018. Wel zien we dat nog niet alle 
toegezegde bedragen over 2017 zijn ontvangen. Mocht u om wat 
voor reden dan ook uw toezegging nog niet hebben voldaan, dan 
stellen wij het op prijs als u dat binnenkort overmaakt. Het is voor 
ons belangrijk dat wij uw bijdrage alsnog ontvangen. 
 
Klusdag 
 
Op zaterdag 14 april aanstaande organiseert het College weer de 
jaarlijkse klus- en schoonmaakdag. Tijdens deze dag zullen we, onder 
leiding van Dik de Groot, allerlei klussen in en rondom de kerk en de 
pastorie uitvoeren. Maar ook zijn er altijd zaken binnen de Kerk die 
weer eens grondig schoongemaakt moeten worden. Als u deze dag 
wilt meehelpen, graag.  Meldt u even bij Dik de Groot, zodat hij de 
uit te voeren klussen goed kan plannen. 
 
Opbrengst Collecte 
 

07 januari   Kerk     € 112.15 

  Diaconie    €   99.05  

14 januari   Avondmaal  Timon   € 130.00 

Diaconie    €   86.00 

 Kerktelefoon    €      64.00 

21 januari Zondag voor de Oecumene  € 121.45 

  Meeleven    €              98.30 
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28 januari Jeugdwerk    € 106.35   

  Catechese en Educatie   €   63.35 

04 februari KerkinActie Werelddiaconaat  €   74.45 

  Jeugdwerk    €   79.45  

   

 

Werkgroep herontwikkeling Kerk 
 
In januari hebben we u per brief bericht over het feit dat er 
verschillende opties onderzocht zijn en worden om de continuïteit 
van onze Kerk zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. 
 
Eén van de opties die wij in de brief en ook al eerder tijdens de 
gemeenteavond hebben besproken, is de herontwikkeling van ons 
kerkgebouw. In samenwerking met architectenbureau Van den 
Hoeven en in samenspraak met de Gemeente Woerden is een eerste 
onderzoek uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden om een 
nieuw kerkelijk centrum te realiseren. Om dit kerkelijk centrum te 
kunnen financieren, laten we het deel uitmaken van een 
wooncomplex met een aantal appartementen. 
 
Om de haalbaarheid verder uit te werken hebben we verschillende 
experts uit de gemeente gevraagd om in de vorm van werkgroep het 
College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad te adviseren. Wij 
zijn blij dat wij de volgende personen bereid hebben gevonden om 
een actieve bijdrage te leveren aan het onderzoek: 
 

Kees van den Berg, Evert Stoffelsen, Hans Kalfsbeek, Wim 
Nagelhout, Ruud Sneller en Oda van Groen, Ton Eijkenaar.  Ton 
Eijkenaar fungeert als samenroeper van de werkgroep. 
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Er zal ontzettend veel werk nog verzet moeten worden. In een 
gezamenlijk overleg tussen de werkgroep, het College van 
Kerkrentmeesters en de Kerkenraad is gesproken over de opdracht 
voor de Werkgroep. We hebben ook nog geen besluiten genomen. 
Bij de besluitvorming ten aanzien van deze grote verandering zullen 
we u als gemeenteleden van De Open Poort nadrukkelijk betrekken. 
 
Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op hoogte houden. 
 
Namens de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
 
Afke Boes , Pieter Aartsma 
 
 
 
Kerk 2025 
 
Vorig jaar hebt u in Meeleven al kunnen lezen dat de kerk (PKN) een 
traject  is ingeslagen dat bekend is onder de naam Kerk 2025.  
De kern daarvan is een terugkeer naar de basis van kerk zijn. Eén van 
de belangrijke onderdelen van Kerk 2025 is dan ook een 
vereenvoudiging van de organisatie van de kerk. Het kan lichter en 
eenvoudiger, zodat gemeenten ook in deze tijd zo goed mogelijk 
vorm kunnen geven aan hun roeping om gemeente van Christus te 
zijn.  
Belangrijke kernwoorden zijn: 

-Transparantie    -Eenvoud      -Ruimte 
De wijzigingen zijn in drie delen voorgesteld aan de classes en 
plaatselijke kerken. 
 
Deel 1: De volgende besluiten zijn genomen 
- Van 74 naar 11 classes, taak: bestuur 
- Geen afvaardiging meer vanuit elke kerkenraad 
- Het benoemen van 11 classispredikanten  
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- Het vormen van ringen, taak: ontmoeting 
- Visitatoren voor conflictsituaties 
- Meer mogelijkheden voor gemeenten, o. a. samenwerking  
 
Deel 2: De volgende voorstellen kwamen o. a. aan de orde.  
- Gemeenteleden grotere vrijheid geven om zich aan te sluiten 

bij de gemeente van hun voorkeur 
- Verruiming van het stemrecht voor leden en vrienden. 
- De diaconale kerkrentmeester 
- De mogelijkheid om te werken met een kleine kerkenraad       

met werkgroepen.  
 
Deel 3: : Rechtspositie predikanten en mobiliteit 
In december 2017 is het derde deel gepresenteerd. In de 
kerkenraadsvergadering van 12 februari j. l. hebben we dit deel 
besproken.  
De volgende 5 kernpunten kwamen aan de orde. 

1. Met het oog op de vitaliteit van gemeenten en het 
behouden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van 
voldoende omvang voor predikanten krijgt de classicale 
vergadering tevens tot taak de samenwerking tussen 
gemeenten te bevorderen. 

2. Met ditzelfde doel heeft ook de kerkenraad heeft de taak  
samenwerking te zoeken. 

3. Ook bij het beroepingswerk komt de vraag aan de orde of 
een predikant in werktijd van voldoende omvang kan 
worden beroepen, en of hiertoe samenwerking met 
andere gemeenten kan worden gezocht 

4. De mogelijkheden om te komen tot een werktijd-
vermindering van predikanten bij dreigende financiële 
tekorten in de gemeente worden gewijzigd, zodat deze 
eerder in samenhang met andere maatregelen kunnen 
worden toegepast 

5. In de regeling voor ontheffing op eigen verzoek wordt een  
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mogelijkheid toegevoegd dat een predikant na tenminste 
twaalf jaar kan worden losgemaakt van de gemeente op 
gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant. 

  
Met ingang van 1 mei 2018 treedt de nieuwe classisindeling in 
werking. 
Vanuit de ‘oude’ classis Woerden worden de volgende personen lid 
van de nieuwe classis Utrecht (samenvoeging van de zes nu nog 
bestaande classes in de provincie Utrecht) 
Ds. J. J. van Holten, Hervormd predikant te IJsselstein 
De heer W. Seine, ouderling Hervormde Gemeente Oudewater 
De heer H. F. van Leusden, ouderling Protestantse Gemeente 
Oudewater 
De heer F. Nagelhout, diaken van de Protestantse Gemeente 
Harmelen 
 
Namens de kerkenraad, 
Frank Nagelhout,  
classisafgevaardigde van De Open Poort. 
 
 
Vergeet mij nietjes 
  
De bloemen waren voor: 
  
7  januari Fam.T.van der Kooy 

14 januari Mvr. M. Berghorst 

22 januari           Fam.J. Griffioen 

28 januari Mvr.K.Willems 

 4  februari Dhr.H.Kalfsbeek 

11 februari Fam.F. van Rooijen 
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Passieconcert 23 maart 2018 
 
Op DV 23 maart 2018 geeft het Christelijk Gemengd Koor Harmelen 
een concert dat in het teken staat van de Passie en Pasen. Wij zingen 
over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, maar ook 
over Zijn opstanding. Hij die voor onze zonden geleden heeft, die 
onze zonden gedragen heeft en zo de weg tot God de Vader heeft 
vrijgemaakt. 
 
Wij doen dat met bekende liederen van o.a. Joh. Seb. Bach met een 
aantal koralen uit de Mattheus Passion, maar ook met andere 
liederen die in het bijzonder passen in de lijdenstijd. Bij de niet-
Nederlandse talige liederen vindt u een vertaling in het 
programmaboekje. 
 
Ons koor wordt begeleid door onze dirigent Roel Bontan. Verder zal 
Tenny van Cuijck ons bij een aantal liederen begeleiden op de viool. 
Er is solozang van sopraan (en chirurg) Anke Smits. 
 
Zowel Tenny van Cuijck als Anke Smits werkten al eerder mee aan 
een concert van ons koor. Wij zijn zeer verheugd dat zij ook deze 
keer weer van de partij willen zijn. 
 
De toegang bedraagt € 7,50 p.p. Het concert wordt gehouden in de 
Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Harmelen, aanvang 20.00 uur 
(kerk open vanaf 19.30 uur). Toegangsbewijzen te verkrijgen bij de 
koorleden of op de avond zelf bij de ingang van de kerk. 
 
Christelijk Gemengd Koor Harmelen. 
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 
 
Met Lucas-podcasts toeleven naar Pasen  
Tijdens de veertigdagentijd komt het NBG dit jaar voor het eerst met een 
bijbelrooster om te beluisteren. Wie zich aanmeldt, kan van Aswoensdag 
tot en met Pasen het leven van Jezus op de voet volgen via veertig podcasts 
uit het Lucas-evangelie. 
Deelnemers kunnen kiezen of ze het dagelijkse bijbelfragment willen lezen 
óf luisteren. Aan elk fragment is een bezinningsvraag toegevoegd, ter 
overdenking. ‘Luisteren heeft een ander effect dan lezen’, aldus NBG-
directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Een voorgelezen bijbeltekst kan je wakker 
schudden. De accenten liggen soms anders dan je verwacht, waardoor je 
ineens iets nieuws ontdekt.’ 
 
Digitaal gemak 
De digitale bijbelleesroosters van het NBG voorzien in een behoefte. Ze zijn 
gemakkelijk en gratis toegankelijk, waardoor steeds meer deelnemers ze 
weten te vinden. Het volgen van een rooster blijkt motivatie te geven om 
elke dag in de Bijbel te lezen. 
 
Aanmelden 
Wie het leesrooster volgt, krijgt veertig dagen lang – behalve op zondag – 
een fragment uit Lucas per mail toegestuurd om te lezen of te luisteren. 
Wie kiest voor luisteren, krijgt het bijbelgedeelte en de bezinningsvraag als 
podcast (= digitale audio). Aanmelden kan via 
www.debijbel.nl/veertigdagentijd. Wie dat doet ontvangt tijdens de 
veertigdagentijd automatisch elke ochtend een e-mail met de bijbeltekst, 
overdenking en vraag. 
 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
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 ‘Ik ben weer in mezelf gaan geloven’ 

Ze wist niks over geloven en was bang dat iedereen in de kerk haar 
aan zou staren. Maar ze vond er juist liefde en rust. Nu praat Wietske 
Manshanden uit Wommels zelf met jongeren over geloof.  

“Jarenlang ging het niet goed met me. De dood van mijn moeder kon 
ik niet goed verwerken, de drank bracht troost. Op een dag, voor het 
slapengaan, voelde ik vanuit het niets een warm gevoel vanbinnen. Ik 
realiseerde me: ‘Ik moet stoppen, anders komt het niet goed ...’ Het 
was alsof ik iets van God voelde.  
Ik had een informatieboekje van de kerk en nam contact op met de 
dominee. Die zei dat ze mij wel kon gebruiken. Daar moest ik wel 
even over nadenken, hoor. Ik wist niks van het geloof! Ik ben toen 
een soort spoedcursus geloven gaan volgen. Ook ging ik hand- en 
spandiensten voor de kerk doen. Ik schonk bijvoorbeeld thee en 
limonade voor de jongeren als ze catechisatie hadden. Soms ging ik 
er dan ook bij zitten, dan deed ik mee. 
Na een jaar vroeg onze dominee of ik samen met haar de jeugd wilde 
begeleiden. Toen ben ik zelf catechese gaan geven. Ik ging nog niet 
naar de kerk omdat ik de drempel heel hoog vond. Ik was bang dat 
iedereen zich om zou draaien in de banken als ik de kerk in zou 
komen. Een andere begeleider van catechese is toen met me 
meegegaan. Daardoor werd de drempel lager. Ik heb ervaren dat ik 
juist met liefde behandeld werd. In de kerk vind ik rust. De kerk geeft 
me geborgenheid.” 

Sceptische blik 

"Ik doe nu ook de tienerclub en de kindernevendienst. Soms zeggen 
jongeren tegen mij: ‘Maar we geloven helemaal niet.’ Dan zeg ik: ‘Ik 
eerst ook niet, maar ik heb het vanbinnen gevoeld.’ Sommigen kijken 
je dan sceptisch aan, zo van: het zal wel. Dan zeg ik dat ze het 
misschien zélf moeten voelen.  
We bidden weleens in stilte, die stilte doet heel wat. Ik voel dan dat 
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sommige jongeren het geloof in zich hebben en willen omarmen. Ze 
zeggen dat ze de nabijheid van God voelen. 
Nog niet zo heel lang geleden ben ik zelf gedoopt en heb ik belijdenis 
gedaan. Door het geloof in God ben ik weer in mezelf gaan geloven. 
Ik laat weer andere mensen toe. Thuis snappen ze er niets van. Ze 
zeggen dat áls er een God zou zijn, Hij me niet al die ellende zou 
hebben laten meemaken. Maar ik denk: Hij heeft me er juist uit 
gehaald. Er is niets wat ik liever aan jongeren mee wil geven dan 
dát.” 

Tekst: Dirk-Jan Bierenbroodspot 
Foto: Eize Wiersma 

Dit artikel komt uit de rubriek 'Zoek & vind' in het nieuwe magazine 
Petrus. Meer verhalen lezen? Bestel Petrus nu gratis op 
www.petrusmagazine.nl. 

www.protestantsekerk.nl 

 
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                                     

http://www.petrusmagazine.nl/
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Waar denkt u aan bij onvoorwaardelijke liefde? 

Kerk in Actie denkt aan de liefde van een moeder voor haar kind. Een 
moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de 
verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in 
Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan 
elkaar knoopt.  

Schrijfwedstrijd 

Het Nederlands Dagblad is in deze veertigdagentijd ook bezig met 
onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn op zoek naar uw verhaal over liefde 
zonder voorwaarden. Schrijven is namelijk een manier van bezinnen, 
passend voor deze tijd. Door uw verhaal op papier te zetten kunt u 
meedoen met de schrijfwedstrijd  die georganiseerd wordt door het 
Nederlands Dagblad, Royal Jongbloed en Dag6. 

Wilt u meedoen aan de schrijfwedstrijd? Mail dan naar: 
40dagenschrijven@nd.nl. Door in te schrijven wordt u wekelijks op 
de hoogte gehouden van de schrijfwedstrijd en ontvangt u tips en 
ondersteuning bij het schrijven. Verhalen die worden ingestuurd 
voor 31 maart worden door een jury gelezen en maken kans op een 
prijs. Meld je aan via deze link.  

Liefde voor ouders 

Op welke manier kun u nog meer invulling geven aan de 
veertigdagentijd? De veertigdagentijd is een tijd van bezinning die 
ieder op zijn eigen manier beleeft in deze postmoderne tijd. Het 
thema van de veertigdagentijd van Kerk in Actie 
is´Onvoorwaardelijke liefde´. Liefde die je niet verdiend, liefde die 
vanzelfsprekend is en liefde die geen voorwaarden kent. 

Kerk in Actie staat in deze tijd stil bij moeders, vaders, verzorgers én 
grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de 

https://www.nd.nl/
https://www.nd.nl/nieuws/kunst/40-dagen-schrijven.2930415.lynkx
https://dag6.nl/nieuws/cc1ce665-5339-4303-ae53-ab47c1a90dc9/meld-je-aan-voor-40-dagen-schrijven
https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
https://www.kerkinactie.nl/
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samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun 
gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Kerk in Actie ondersteunt deze 
mensen zodat zij door kunnen gaat met hun goede werken. 

www.protestantsekerk.nl 

 
 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
 

22 MAART Jaarlijkse gezamenlijke Paasviering.                                                              
Aanvang 14.30 uur in het Trefpunt. 

28 SEPTEMBER tot  
1 OKTOBER   Gemeentebezoek uit Grimma 
 
 
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 2 t/m 12 april. In die periode kunt u in 
noodgevallen 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  3. 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                 4                 3 april                   13 april     
      52                 5                 8 mei                    18 mei 
      52                 6                 5 juni                    15 juni 
  
 
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. 
 
Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!  
Emailadres : hans261030@gmail.com 
Onderwerp : kerkelijk bureau 
 
 
 

mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl
mailto:hans261030@gmail.com
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