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52e jaargang nr 7

13 juli – 31 augustus 2018

Zondag 15 juli 2018
De Open Poort
10.00 uur : Ds. G. Morsink
te : Zeist
Collecte : Diaconie
Deurcollecte : Grimma
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Annefieke en Wim
Kerkauto : J. Brundel
tel: 06 - 82680882
Koffie schenken : groep 5

Zondag 22 juli 2018
De Open Poort
10.00 uur : Dhr. T. Kraan
te : Utrecht
Collecte : Kerk
Deurcollecte : Kerktelefoon
Kindernevendienst : Geen
Crèche : Monique en Evelien
Kerkauto : B. Nagelhout
tel: 443410

Zondag 15 juli 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : H. Mackloet
Organist : D.H. Sloof
Medewerkers : groep 3

Zondag 22 juli 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : J. van Woudenberg
Organist : M. de Gier
Medewerkers : groep 4

Vrijdag 13 juli 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : H.C. van Eijk
Organist : M. J. Van de Beek
Medewerkers : groep 3

Vrijdag 20 juli 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : T. van der Kooij
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 6
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Zondag 29 juli 2018
De Open poort
10.00 uur : Ds. J. Doolaard
te : Zeist
Collecte : Diaconie
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : Geen
Crèche : Erna en Karlijn
Kerkauto : J. Terpstra
tel: 442501

Zondag 5 aug. 2018
De Open Poort
10.00 uur : Ds. van Montfoort
te : Utrecht
Collecte : Jeugdwerk
Deurcollecte : Bloemenfonds
Kindernevendienst : Geen
Crèche : Wendy
Kerkauto : A. Overbeek
tel : 442819

Zondag 29 juli 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : W.M. Benders
Medewerkers : groep 5

Zondag 5 aug. 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : T. Eijkenaar
Organist : A. van Halm
Medewerkers : groep 6

Vrijdag 27 juli 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : R. Sneller
Organist : J.M. van de Weerd
Medewerkers : groep 1

Vrijdag 3 aug. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : C.M. Veerhoek
Organist : N. van de Kooij
Medewerkers : groep 2
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Zondag 12 aug. 2018
De Open Poort
10.00 uur : Ds. L. van Wijk
te : Lochem
Collecte : Zomerzending
Deurcollecte : Jeugdwerk
Kindernevendienst: Geen
Crèche : Wil en Annefieke
Kerkauto : A. de Groot
tel : 441297

Zondag 19 aug. 2018
De Open Poort
10.00 uur : Ds. L. Rasser
te : Amsterdam
Collecte : Diaconie
Deurcollecte : Kerktelefoon
Kindernevendienst : Geen
Crèche : Ellen en Robin
Kerkauto : T. van der Kooij
tel: 441771

Zondag 12 aug. 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : H.C. van Eijk
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 1

Zondag 19 aug. 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : J. Branger
Organist : M. Burggraaf
Medewerkers : groep 2

Vrijdag 10 aug. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 7

Vrijdag 17 aug. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : R. Sneller
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 5

4

Zondag 26 aug. 2018
De Open Poort
10.00 uur : Ds. M. Sillevis Smitt
Collecte : Meeleven
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m
8
Crèche : Jeroen
Kerkauto : M. Bowman
tel : 441408
Koffieschenken : groep 6
Zondag 26 aug. 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : J. Kalfsbeek
Organist : D.H. Sloof
Medewerkers : groep 3
Vrijdag 24 aug. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : H.C. van Eijk
Organist : G. Lekkerkerker
Medewerkers : groep 4
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BIJ DE DIENSTEN

Hetty Brederoo

Op zondag 17 juni gaat ds. Baarslag uit Amersfoort voor.
De zomervakantie breekt aan. In deze periode is het vaak wat
rustiger in de kerk. We willen u daarom vragen om op de stoelen en
in het middenvak te gaan zitten in de diensten. In de vakantietijd
gebruiken we de beamer even niet. Als u zelf in het bezit bent van
het (nieuwe) Liedboek, neemt u dat dan mee. Anders kunt u gebruik
maken van een van de exemplaren die in de kerk liggen.
Op zondag 15 juli gaat ds. Geertien Morsink uit Zeist voor. Een jaar of
twaalf geleden heb ik mijn predikantsstage bij haar gelopen en nog
regelmatig kom ik haar tegen. Mooi dat zij nu eens bij ons kan
voorgaan.
Op 22 juli is dhr. Thomas Kraan onze voorganger. Hem ken ik nog uit
de tijd dat ik als studieadviseur aan de Universiteit Utrecht werkte.
Intussen is hij bezig met de masteropleiding Gemeentepredikant in
Amsterdam.
De voorganger op 29 juli is ds. Jaap Doolaard uit Zeist. Hij is de
echtgenoot van de predikant van 15 juli en zodoende ook een
bekende van mij. Fijn dat ook hij kon helpen om de puzzel van het
preekrooster in de zomer op te lossen!
Op 5 augustus gaat ds. Trees van Montfoort voor. Zij is al wel eerder
in De Open Poort geweest en voor u dus wellicht een bekende.
Op zondag 12 augustus is de voorganger voor velen bekend, want
dan komt ds. Leonard van Wijk. Hij woont en werkt nu in Lochem,
maar was predikant van onze gemeente van 1989 tot 1994.
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Zondag 19 augustus zal de dienst worden geleid door ds. Leon Rasser
uit Amsterdam. Hij is koopvaardijpredikant en komt ook geregeld in
onze kerk.
De laatste zondag van de zomervakantie is 26 augustus. Dan gaat ds.
Marieke Sillevis Smitt uit Utrecht voor. Ook zij komt regelmatig bij
ons en we kennen haar als diaconaal predikante voor en met
ongedocumenteerde vluchtelingen.
En om vast nog wat verder vooruit te kijken: elders in dit nummer
van Meeleven vindt u al de aankondiging van onze, intussen
traditioneel geworden, openluchtdienst op 2 september, in het
weekend van de Septembermarkt, waarmee we het nieuwe seizoen
starten!
Met het vinden van voorgangers in de zomer is het dus allemaal
gelukt, zoals u ziet. De zoektocht naar organisten en pianisten was en
is nog een stuk lastiger. Het kan dus zijn dat de muzikale begeleiding
van de diensten op enkele zondagen wat anders zal zijn dan u
gewend bent. Maar mocht u nog iemand kennen die samenzang kan
begeleiden en op 5, 12 of 19 augustus beschikbaar is, laat u dat dan
aan Jeroen Verkleij of mij weten!
Zo gaat ook in de zomer de lofzang voor de Heer door. Ik wens u
mooie diensten, in De Open Poort of wellicht in andere kerken in
binnen- of buitenland.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Terugblik
We mogen terugzien op enkele mooie activiteiten.
Zondag 10 juni was er de themadienst die werd voorbereid door Jong
Belegen en waarin de jongeren een groot aandeel verzorgden in de
uitvoering . Ook werd er geregeld dat de muzikale inbreng werd
verzorgd door een combo . Dank voor al het werk dat werd verzet !
Vrijdag 15 juni wisten bijna 50 gemeenteleden (jong en oud) de weg
naar onze Open Poort te vinden, om direct door te lopen naar de
patio waar alles in gereedheid was gebracht voor een bbq.
Het was een sfeervolle avond: gewoon supergezellig! En : prachtig
weer.
Dit jaar dus geen drankje -met-hapje voor de vrijwilligers, die
hiervoor – aansluitend aan de laatste KR-vergadering - jaarlijks
werden uitgenodigd, maar een avond waarop iedereen welkom was!
Wellicht de start van een nieuwe traditie?!
Vooruitblik
Ook dit jaar zal daags na de septembermarkt onze startzondag weer
plaatsvinden met een Openluchtdienst.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en ook deze keer weten we
ons verzekerd van de medewerking van het koperensemble van de
Torenpleinkerk uit Vleuten en geluidstechnicus Yannick Croiset.
En dan….Zondag 16 september is vastgesteld voor afscheid en
bevestiging van ambtsdragers.
We nemen afscheid van Nita Immel, Mia van der Sluijs en Gerard
Croiset.
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Heel graag zou ik nu namen van gemeenteleden noemen die we
voordragen om als diaken en ouderling-kerkrentmeester bevestigd te
worden.
Maar…tot op heden pakte nog niemand de handschoen – die ook
letterlijk aan het prikbord hangt – op.
Het is absoluut noodzaak en onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid dat deze vacatures ingevuld gaan worden!
En voor wie a.s. september misschien wellicht net een jaar te vroeg
komt: NU al maak ik kenbaar dat er volgend jaar meerdere vacatures
te verwachten zijn.
Vakantietijd
Tijdens de vakantieperiode zal er geen gebruik worden gemaakt van
de beamer en is er geen kindernevendienst, waarbij de kinderen
welkom zijn in de crèche.
Ook houden we graag vast aan de gewoonte om u te vragen de
zijbeuken onbezet te laten.
Tenslotte
Graag wens ik u/jullie allen een goede vakantie en…laten we ook (of
juist!) in deze periode blijven omzien naar hen, die - door welke
omstandigheden dan ook - thuis zijn/blijven.
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MEELEVEN IN LIEF EN LEED

Hetty Brederoo

We mogen er voor elkaar zijn, in mooie en moeilijke tijden.
We feliciteren Erwin van der Lee en Iris Eekels met hun huwelijk, dat
op 22 juni gesloten werd. In een dienst in Driebergen vroegen zij om
een zegen over hun leven samen.
Onlangs werd ook het burgerlijk huwelijk van Chris van
Westenbrugge en Carina de Boer al gesloten. Op 18 augustus zal de
bevestiging en inzegening van hun huwelijk plaatsvinden in de Oude
Kerk in Rijswijk, de gemeente waar zij tot voor kort betrokken waren.
We wensen hen alvast een mooie dag.
Coby Gerritsen werd opgenomen in het Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein. Haar man, Benno, is naar het hospice in Vleuten
gegaan. Veel zorgen dus voor hen en hun kinderen.
Ook voor Teus en Pé de With zijn het nog altijd zorgelijke tijden.
Voor anderen is er ook de zorg om of voor naasten. Soms is dit
bekend voor veel mensen, van anderen weten slechts weinigen wat
er speelt. Maar wij mogen geloven en vertrouwen dat God ons ziet
en ons kent. Hij zal ons nabij zijn in vreugde en verdriet. Laten we zo
elkaar in gebed opdragen aan God.
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ONTWIKKELING KERKGEBOUW
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de financiële
situatie van onze gemeente zeer zorgelijk is. De inkomsten worden
lager, terwijl de vaste lasten toenemen. Drastische maatregelen zijn
nodig om ook in de toekomst samen gemeente te kunnen blijven.
Ook wanneer we de kosten voor een eigen kerkgebouw in de huidige
vorm niet meer kunnen dragen, kunnen we als gemeente van
Christus verder.
Enige tijd geleden bent u geïnformeerd over het feit dat er een plan
ontworpen is voor de herontwikkeling van ons kerkgebouw De Open
Poort. In het kort omvatte dit plan de sloop van het huidige
kerkgebouw en de bouw van een appartementencomplex met daarin
een eigen kerkzaal inclusief bijbehorende faciliteiten, vanuit de
gedachte dat dit alles in eigen beheer zou moeten worden
uitgevoerd.
De kerkenraad heeft op verzoek van het College van
Kerkrentmeesters (CvK) een werkgroep ingesteld met het verzoek dit
plan te beoordelen. De eindconclusie van de werkgroep is dat de
kerkenraad sterk wordt ontraden een dergelijk plan in eigen beheer
uit te voeren. De argumenten daarvoor zijn: het ontbreken van
voldoende kennis en ervaring om een dergelijk project te trekken.
Ook is de vermogenspositie van onze kerk onvoldoende om
financiële tegenvallers, verbonden aan een dergelijk project, op te
vangen.
In aansluiting op deze conclusie heeft de werkgroep geadviseerd dat
De Open Poort een dergelijk project alleen zou moeten uitvoeren
met een externe projectontwikkelaar. De werkgroep heeft daarnaast
geconcludeerd dat het wenselijk is dat de kerkelijke gemeenschap De
Open Poort zich beraadt op haar toekomst. Hoe ziet onze kerkelijke
gemeenschap er over een paar jaar uit en wat betekent dat dan voor
de benodigde huisvesting.
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In de vergadering van 11 juni jl. heeft de kerkenraad over deze
adviezen gesproken samen met een afvaardiging uit het CvK en de
werkgroep. De kerkenraad heeft daarop het volgende besloten.
1. Het CvK vragen zich, samen met een projectontwikkelaar te gaan
oriënteren op mogelijkheden tot herbestemming van ons huidige
kerkgebouw. Deze oriëntatie is nodig om later verantwoorde
besluiten te kunnen nemen.
2. Een traject te starten “transformatie van de kerkelijke
gemeenschap De Open Poort”. In dit traject zullen vragen
beantwoord moeten worden als: welke activiteiten (zie ook het
beleidsplan) vinden we - naast onze zondagse vieringen - belangrijk?
De uitkomsten van dit traject zullen mede bepalend zijn bij de keuze
voor een andere, nieuwe huisvesting. De kerkenraad vindt daarbij
een breed draagvlak binnen onze geloofsgemeenschap van groot
belang. Bij de uitwerking van dit traject zal daarvoor ook veel
aandacht moeten zijn. De kerkenraad zal direct na de zomer komen
met een verdere uitwerking van dit besluit en u in een
gemeentebijeenkomst nader informeren; dan kunnen er
vanzelfsprekend ook vragen worden gesteld. Graag willen we aan de
orde stellen en voorstellen doen om u allen nauw te betrekken bij
alle ontwikkelingen over onze toekomst als kerkgemeenschap.
Namens de Kerkenraad, Afke Boes
Namens het College van Kerkrentmeesters, Pieter Aartsma
Namens de werkgroep, Ton Eijkenaar
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TOEKOMSTMUZIEK… EEN JAARTHEMA OM NAAR UIT TE KIJKEN
Annefieke Nagelhout
Het Van Dale woordenboek geeft een treurige betekenis aan het
woord toekomstmuziek: mooie, maar (voorlopig) irreële
verwachtingen, plannen.
Laat ik eerlijk zijn: als ik naar de jaarcijfers kijk, naar het aantal
kerkbezoekers, luisteren naar de kritische opmerking over de kerk,
dan vraag ik me soms af of ik geen irreële verwachtingen heb voor
onze gemeente… Dan twijfel ik weleens of de inzet en de tijd die we
eraan besteden wel de moeite waard is, en soms zelfs of er toekomst
is voor de kerk. Misschien herkennen sommigen van jullie die twijfel
wel?
Toch was het niet die sombere betekenis van het woord dat ons
aansprak binnen de Werkgroep Eredienst, maar juist het hoopvolle
en vrolijke. We hadden net die dienst met het combo achter de rug:
Hoe blij en energiek was die dienst wel niet!
Bekende en nieuwe muziek: we willen het graag nieuw leven
inblazen het komende jaar. Muzikale ondersteuning waar we in de
toekomst verder mee kunnen: Het orgel krijgt een onderhoudsbeurt,
cantorij en combo krijgen steeds meer vorm. De plannen zijn groots,
de toekomstvisies misschien wel irreëel. We zijn met veel mensen,
en veel smaken. Een goed evenwicht vinden wordt een enorme
uitdaging, die veel van iedere betrokkene vraagt. Maar we gaan
beginnen, en elke stap is er een!
Laten we op dezelfde manier naar onze gemeente gaan kijken: is het
reëel om plannen te maken voor na 2020? Misschien wel niet. Kan
het SMART geformuleerd? Dat al helemaal niet. Maar laten we aan
de slag gaan met wat nu wel haalbaar is, gebruiken wat we al in huis
hebben: we zijn met veel soorten mensen bij elkaar, ieder zijn eigen
verhaal, zijn eigen kwaliteiten.
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En terwijl we bezig zijn, kunnen we samen nadenken over hoe de
toekomst eruit zou kunnen zien.
En als ik dan nog een keertje eerlijk mag zijn: mijn verwachtingen zijn
niet erg realistisch. Ik hoop op een enthousiaste en groeiende
gemeente in Harmelen. Ik word hoopvol op momenten dat ik denk
aan onze God, en bedenk hoe Hij meestal te werk gaat. Dat Hij iets
moois ziet op plekken waar mensen de moed zouden opgeven. Het
helpt ook dat ik steeds vaker mensen uit Harmelen spreek die aan
het zoeken zijn. Zoeken naar antwoorden op hun vragen over God of
over het christelijk geloof, of zoeken naar een manier om hun geloof
vorm te geven.
Ik denk dat er ruimte voor onze gemeente is om weer te groeien. Het
is tijd om onszelf opnieuw uit te vinden, na te denken over waar we
staan en waar we naartoe willen.
Het is tijd voor toekomstmuziek!
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VANUIT DE DIACONIE

Martin Brederoo

In de afgelopen periode
Dank u wel voor alle bijdragen die u in de afgelopen periode weer
geleverd hebt aan mooie diaconale doelen, zowel dichtbij als ver
weg. Eén bijzondere collecte noem ik op deze plaats: op 10 juni
hadden we de bijzondere viering, verzorgd door de gespreksgroep
Jong Belegen. We collecteerden daarin voor de stichting Micha
Nederland, die het materiaal heeft gemaakt voor de cursus die de
gespreksgroep heeft gevolgd. Stichting Micha wil mensen bewust
maken van hun mogelijke bijdrage aan een goede en rechtvaardige
wereld.
In de komende tijd
We gaan de zomertijd in. In deze periode zijn er wat minder
landelijke collectes vanuit Kerk in Actie. Wel is er op 12 augustus de
Zomerzending, waarover hieronder meer. Maar graag willen we uw
aandacht ook nog op iets anders vestigen. In september zal Mia
aftreden als diaken en zijn we nog met drie diakenen over. Wat moet
dat moet, maar eigenlijk is dat te krap om de diensten te draaien en
het diaconale werk voor elkaar te krijgen, onder meer omdat we
allemaal nog werken. Nu is de taak van de diaconie wel allereerst om
de gemeente bewust te maken van haar diaconale opdracht, maar er
moet toch ook veel werk worden gedaan. En er komt ook veel voor
terug als je merkt hoe je, soms met beperkte middelen, het verschil
kunt maken in de levens van mensen.
U begrijpt waar ik naartoe wil: we zijn hard op zoek naar versterking
van de diaconie. Hebt u interesse maar wilt u er toch eerst nog wat
meer van weten? Bel of mail één van ons en we leggen het heel
graag uit. Denk vooral niet vanuit waarom het niet zou kunnen, maar
denk in mogelijkheden. Het is echt mooi werk!
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Collectes
Op 8 juli is de overstapdienst. We collecteren dan voor de kerk, maar
hierbij past natuurlijk ook dat we bij de deur uw bijdrage voor het
jeugdwerk vragen.
15 juli collecteren we in de rondgaande collecte voor de diaconie, de
rondgaande collecte is dan voor het gemeentecontact met onze
zustergemeente in Grimma.
22 juli collecteren we voor de kerk en voor de kerktelefoon. Dat
lijken geen inspirerende thema’s, maar ook deze bijdragen zijn hard
nodig om de lofzang gaande te houden in De Open Poort. Daarom
warm bij u aanbevolen.
Op 29 juli is de rondgaande collecte weer voor het plaatselijke
diaconale werk, zoals incidentele noodhulp of lokale doelen. De
deurcollecte is dan weer voor de kerk.
5 augustus collecteren we in de rondgaande collecte voor het
jeugdwerk, bij de deur is het bloemenfonds aan de beurt.
Op 12 augustus is er de Zomerzendingscollecte van Kerk in Actie.
Deze is dit jaar bedoeld voor Kameroen. In Kameroen worden
gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen
daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en
gedragstherapie. Geeft u ook voor onderwijs aan deze kinderen? De
rondgaande collecte is deze zondag voor het jeugdwerk.
19 augustus collecteren we voor de diaconie en bij de deur voor de
kerktelefoon.
26 augustus, de laatste zondag van de zomervakantie alweer, staan
Meeleven en de kerk als collectedoelen gepland.
Op 2 september is er de openluchtdienst waarbij we inmiddels
traditiegetrouw het collectedoel verbinden aan het doel van de drie
Harmelense kerken op de Septembermarkt. Dit jaar is dat doel het
Leger des Heils. Er is daarnaast een collecte om de bijzondere kosten
van deze dienst te dekken.
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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

Jaarlijks vragen wij een vaste bijdrage voor afdrachten aan
de centrale PKN-organisaties. U heeft hiervoor een brief
ontvangen.
Heeft u uw bijdrage (€30,- per lid) al voldaan
Nee…. Doe het dan nu.
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:
NL 61 INGB 0 000363157
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Frauenkirche
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma

Vanuit de Grimmacontactgroep

Frank Nagelhout

Gemeentebezoek 2018
Zoals al eerder aangekondigd zal In het weekend van 28 september
tot 1 oktober weer een groep gemeenteleden uit onze
partnergemeente Grimma op bezoek komen. Voor zover nu bekend
komen er twaalf gemeenteleden.
Als Grimmacontactgroep zijn we al bezig met de voorbereidingen.
Op vrijdagmiddag hopen de gasten aan te komen en worden ze
ontvangen in de Open Poort.
Zaterdag zal de uitgaansdag zijn. Dit keer zullen we een bezoek
brengen aan Leerdam, de glasstad. Op het programma staan een
rondvaart op de Linge, een lunch, een bezoek aan de Glasblazerij en
een wandeling door de stad. Iedereen wordt uitgenodigd om deze
dag mee te gaan.
Reserveert u zaterdag 29 oktober alvast? Nadere bijzonderheden
volgen in het volgende nummer van Meeleven.
Op zondag vieren we samen de dienst en daarna is er een Open
Poortochtend met een afsluitende maaltijd.
Het volledige programma kunt u ook in het volgende nummer van
Meeleven lezen.
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Als u in de gelegenheid bent om één of twee gasten in uw huis
te ontvangen gedurende dit weekend, kunt u dat melden bij éen
van de leden van de de Grimmacontactgroep. Al bij voorbaat onze
dank.
Miep van Bemmel, tel. 441602
Ria Griffioen, tel. 443253
Ellen Verkleij, 442314
Bep en Frank Nagelhout, tel. 443410, nagel587@planet.nl

BERICHT UIT DE NIEUWE CLASSIS UTRECHT
Sinds 1 mei jl. zijn alle classes in Utrecht opgegaan in de nieuwe
Classis Utrecht. Dat is een belangrijke stap in het traject dat Kerk
2025 heet. Landelijk zijn er nu 11 i. p. v. 74 classes,
(regiovergaderingen).
6 juni vergaderde de Classicale Vergadering Utrecht voor de tweede
maal. Eén van de meest in het oog springende besluit van deze
vergadering is het beroepen van de Classispredikant. Dit is een
nieuwe en belangrijke functie in de nieuwe organisatie van de kerk,
zowel plaatselijk als classicaal.
Namens de classisvergadering mag ik u meedelen dat Mevr. Ds.
W.T.V. (Trinette) Verhoeven, momenteel Evangelisch Luthers
predikant in Den Haag en tevens werkzaam als predikant in de
Protestantse Gemeente in de Schilderswijk van Den Haag, is
beroepen als eerste Classispredikant van Utrecht. Dat gebeurde op
voordracht van de sollicitatiecommissie; die tijdens de vergadering
haar voordracht heeft gemotiveerd.
Met de sollicitatiecommissie heeft de Classicale Vergadering er veel
vertrouwen in dat zij in Ds. Verhoeven een uitstekende kandidaat
heeft.
Ds. Ds. W.T.V. Verhoeven heeft haar benoeming aanvaard.
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29 september a. s. zal Ds. Verhoeven bevestigd worden als
classispredikant in de Pauluskerk in Baarn. De dienst begint om 14.30
uur.
Tevens deel ik mede dat Ds. Aafke Rijken-Hoevens uit Veenendaal de
preses is van de nieuwe classis en de heer Willem Seine uit
Oudewater de scriba.
Namens de Classis en Kerkenraad,
Frank Nagelhout, lid van de Classis Utrecht.

INSPIRATIEFESTIVAL 2018
Of u nu actief bent in de kerk als diaken, ouderling, predikant of
vrijwilliger, of op zoek bent naar inspiratie, u bent van harte welkom
op het landelijke Inspiratiefestival 2018.
Dit unieke festival vindt plaats van 26 tot 28 oktober op Terschelling
en staat in het teken van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Met
een gevarieerd programma aan lezingen,, workshops, vieringen,
trainingen, theater en meditatie is het Inspiratiefestival dé plek om
toegerust te worden.
Voor informatie over het festival, aanmelden of reserveren dan naar
www.pthu.nl/inspiratiefestival/
(Dit bericht is overgenomen uit ´Diakonia´, vakblad voor diaconaal
werk)
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Jeugdpagina de Open Poort
Datum

Activiteit

Leeftijd

Ma 16 t/m
do 19 juli
Zo 22 juli
Zo 29 juli
Zo 5 aug
Zo 12 aug
Zo 19 aug
Wo 29 aug
Vr 16 nov

Vakantie Bijbel Week in het Trefpunt

Groep 1 t/m 8

Geen KND, alle kinderen naar de crèche
Geen KND, alle kinderen naar de crèche
Geen KND, alle kinderen naar de crèche
Geen KND, alle kinderen naar de crèche
Geen KND, alle kinderen naar de crèche
Openingsdienst Kerk & School
Sirkelslag Kids

t/m groep 8
t/m groep 8
t/m groep 8
t/m groep 8
t/m groep 8

Geslaagden

Iedereen
Groep 5 t/m 8

Ellen Verkleij

De volgende geslaagden hebben namens de Open Poort een
chocoladereep gekregen met een speciale felicitatie wikkel erbij:
Charlotte Verkleij, Ole Vos en Puck Vos. Gefeliciteerd met het slagen
voor jullie eindexamen en veel succes met de vervolgopleiding.

Crèche voor alle kinderen in de zomervakantie Ellen Verkleij
Van 22 juli t/m 19 augustus kunnen alle kinderen tot en met groep 8
naar de crèche. De kinderen kunnen met mooi weer buiten spelen.
Wanneer ze een leuk spel thuis hebben, mogen ze dat meenemen. Er
zullen ook kleurplaten en puzzels liggen.
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Pieter Aartsma
Meeleven
De vakantieperiode breekt weer aan. Wellicht dat u er in deze
periode ook even op uit trekt, dichtbij of wat verder weg. Dat geldt
ook voor de leden van het College van Kerkrentmeesters. Zoals u
elders in het Meeleven kunt lezen zijn we met het CvK bezig met de
voorbereiding op besluiten die we een keer moeten nemen en waar
voor vele opties gekozen kunnen worden. Al deze voorbereidingen
zullen nu voor een korte periode stil komen te liggen. Even weer
nieuwe energie opdoen om na de vakantie daar weer mee door te
kunnen gaan.
Namens het CvK wens ik u een fijne vakantieperiode toe.
Jaarrekening
De jaarrekening van de Kerk is ondertussen goedgekeurd door de
Kerkenraad, nadat deze besproken is op de Gemeenteavond en door
de Kascontrolecommissie gecontroleerd is. Bij deze willen wij graag
deze commissie bestaande uit Hans Kalfsbeek en Evert Stoffelsen
hartelijk bedanken voor hun werk.
Orgel
Misschien heeft u het wel gemerkt, maar misschien ook niet, ons
orgel heeft af en toe last van ‘hangers’. Heel erg blij zijn we dat Aart
Jan van Pelt bemiddelt tussen organisten en Verschueren in
Heythuysen, de orgelbouwer. Aart Jan kijkt daar met expertise naar
en weet vanuit zijn kennis en ervaring wat goed is voor het orgel en
goed is voor onze organisten. Dank je wel Aart Jan voor jouw inzet in
deze.
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Opbrengst Collecte

Ria de Heer

10 mei

Kerk

€

20.00

Bloemenfonds

€

14.60

Avondmaal Timon

€

65.15

Wezenzondag: eigen gemeentewerk €

69.10

Diaconie

€

39.20

KerkinActie Zending

€

125.90

Kerktelefoon

€

86.46

Kerk

€

114.71

Kerk

€

76.21

KerkinActie Werelddiaconaat

€

84.45

Kerk

€

72.24

Koffiegeld

€

107.35

KerkinActie Binnenlands diaconaat

€

124.90

Bloemenfonds

€

81.10

Kerktelefoon

€

67.20

Meeleven

€

55.55

Avondmaal Timon

€

64.40

Onderhoudsfonds

€

49.90

Diaconie

€

35.80

Jeugdwerk Prot. Kerk

€

92.85

Kerktelefoon

€

77.95

Koffiegeld

€

57.85

13 mei

20 mei
27 mei

03 juni

10 juni
17 juni
24 juni

01 juli
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NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU

Hans den Braber

Ingekomen:
Mevrouw G. Langenberg, Spruit en Bosch 1,
3481 EZ Harmelen
Voorkeurgemeente De Open Poort, Harmelen:
Marjolein Welling, Ariaweg 86, 3816 HL Amersfoort
Getrouwd op 22 juni 2018 in Driebergen-Rijsenburg:
Erwin en Iris van der Lee, Burg. Timmermanslaan 23,
3481 BK Harmelen
Overleden op 19 juni 2018:
Mevrouw M. Blom-de Jong, Spruit en Bosch 1,
3481 EZ Harmelen

Openingsdienst De Fontein “Ga je mee op reis?!”
Na de zomervakantie, op woensdag 29 augustus, wordt in de Open
Poort de openingsdienst van De Fontein gehouden om met elkaar
het nieuwe schooljaar te starten. De dienst begint om 9:00 uur. Het
thema van dit jaar is “Ga je mee op reis?!”. U bent allen, vaders,
moeders, opa’s, oma’s van harte welkom om deze dienst bij te
wonen.
Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig.
Graag tot dan!
Hartelijke groet,
Commissie Kerk en School
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Gelukkig
Gelukkig is wie, blij van hart
en zonder aanzien des persoons,
een ander bijstaat in de smart
en dat dan ziet als iets 'gewoons'.
Niet om de centen of de eer,
want dan is het slechts schone schijn
maar liefde geven, zonder meer,
dan pas kun je gelukkig zijn.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt.
De gedichtenbundel verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek?
Het pastoraal team staat voor u klaar.
Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865
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Saffieren bruiloftsfeest!
Beste allemaal,
Op 15 juni jongstleden mochten wij in goede gezondheid ons 45-jarig
huwelijk vieren!
Wij willen iedereen, ook op deze manier, bedanken voor alle
prachtige kaarten.
Ook blij verrast waren we met alle lieve wensen, gedichten en
cadeaus.
Bedankt!
Hartelijke groeten van Ruud en Jeannette Sneller.

VAKANTIEBIJBELWEEK
Hoera!!!! Het is nu aftellen geblazen: nog zo’n 2 weken te gaan en
dan begint het grote kinderfeest! De vakantiebijbelweek belooft
weer reuze gezellig te worden. Deze gezelligheid wordt alleen maar
groter als jij er ook bij bent.
Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom. Word je in de
zomer 4 jaar? Dan ook komen hoor! We eten op woensdag lekkere
pannenkoeken dus écht feest!
Enne, ga je na de zomer naar het voortgezet onderwijs? Dan gewoon
nog 1 laatste keer dit feest maken! Het programma is echt ook voor
jou nog super gaaf. Wat denk je van de game-night op
dinsdagavond? Wil je echt niet missen!
Wanneer?
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Maandag 16 juli van 10.00-12.00
Dinsdag 17 juli van 10.00-12.00 + game-night 19.00-21.15
bovenbouw
Woensdag 18 juli van 10.00-13.00 (pannenkoekenfeest!)
Donderdag 19 juli 10.00-11.30 (theater, 3 euro pp)
————————————
VakantieBijbelWeek nieuws!
De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen van het
jaarlijkse grote kinderfeest in het Trefpunt. We kijken er als
stuurgroep naar uit!
We zijn nog zoekende naar:
* mensen die deze ochtenden willen helpen (de kleintjes helpen met
de knutsels maken, helpen met limonade uitdelen, een groepje
leiden op de spelletjesochtend, etc.)
* materialen:
~ kapotte huishoudelijke apparaten, bijv. mixer, dvd-speler,
toetsenbord, haarföhn, wekker, etc.
~ wc rollen
~ lege pakken sap
(Mogen ingeleverd worden bij familie Schaddelee, Batenstein 24)
Stuurgroep VBW
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ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG in heel Europa. In de AVG moeten
kerken duidelijk kunnen maken aan hun leden dat zij hun
persoonlijke gegevens goed beschermen. Beveiliging is de standaard.
Zo moet de kerkenraad weten wie welke gegevens heeft en waarom
deze persoon de gegevens gebruikt. De kerkenraad moet er ook voor
zorgen dat de informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is.
De kerkenraad heeft een deel van haar vergadering van 11 juni
besteed aan de AVG en de betekenis hiervan voor de Open Poort.
We hebben afgesproken dat we de richtlijnen, zoals deze door de
PKN zijn opgesteld, volgen. Dat betekent dat we nog meer dan
anders, bewust met de persoonsgegevens van onze leden om gaan.
De AVG plaatst ons, en alle kerken in Nederland, tegelijkertijd voor
een probleem. Kerk-zijn betekent automatisch dat we op een
persoonlijke wijze met elkaar om willen gaan. Kennen en gekend
worden is voor onze gemeente, en veel andere gemeenten, van
groot belang. De ontmoeting tijdens en na vieringen en andere
activiteiten speelt een essentiële rol in ons gemeenteleven.
Belangrijk is vooral dat we heel zorgvuldig met persoonlijke gegevens
om (blijven) gaan. Kerkenraadsleden kennen al de
geheimhoudingsplicht, ook als zij afgetreden zijn. Maar we zijn
allemaal wel eens onachtzaam: een verslag van een vergadering met
persoonlijke gegevens kan zo maar ergens blijven liggen. Van een
bijzondere dienst kunnen foto’s gemaakt worden die op de website
worden geplaatst zonder dat mensen, die er expliciet op staan,
toestemming hebben gegeven.
Het gesprek over de AVG was voor de leden van de kerkenraad een
duidelijke herinnering aan de opdracht om vertrouwelijk en
zorgvuldig met gegevens van onze gemeenteleden om te gaan.
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Het blijft een proces van vallen en opstaan. Mocht u hierover vragen
hebben dan kunt u zich richten tot de leden van de kerkenraad,
bijvoorbeeld tot ondergetekende. Meer informatie over de kerk en
de AVG kunt u vinden op de website van de PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/besturen/privacy/privacy-algemeen
Gerrit Elings

BELANGRIJKE DATA
16 t/m 19 juli

Vakantiebijbelweek

29 augustus

Openingsdienst De Fontein
“Ga je mee op reis?!”

2 september

Openluchtdienst

28 september tot 1 oktober Gemeentebezoek uit Grimma
26 tot 28 oktober

Inspiratiefestival

28 september tot 1 oktober: Gemeentebezoek uit Grimma

Zie voor verdere informatie elders in Meeleven
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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!
Wegens nascholing is Hetty niet bereikbaar van 17 tot en met 20 juli.
Zij heeft vakantie van 24 juli tot en met 7 augustus en van 13 tot en
met 17 augustus. In die periodes kunt u in dringende gevallen
contact opnemen met een van de scriba’s.

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

(Bron: Nederlands Bijbelgenootschap)

De Bijbel mee op vakantie
Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan
het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft
twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen.
Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.
‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je
dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster
Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf
van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief
had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat
bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus
geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die
blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’
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Bijbel Basics zomerpakket
Voor kinderen stelt het NBG het Bijbel Basics zomerpakket
beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode
die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen.
In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’
kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met
de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een
bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht,
bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.
Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers en via:
debijbel.nl/vakantieboekje. Het komt ook digitaal beschikbaar via:
debijbel.nl
Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op:
debijbel.nl/bijbelbasics.
Jaarverslag Nederlands Bijbelgenootschap: groeiende steun
bijbelwerk
Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal bijbellezen,
en groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende
feiten uit het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG.
Voor het tweede jaar op rij groeiden de inkomsten uit eigen
fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 7,2 miljoen in 2017.
Het volledige jaarverslag en een verkorte versie is te vinden op
www.bijbelgenootschap.nl
1 miljoen bijbels voor Cuba
Het project ‘1 miljoen bijbels’ van de Raad van Kerken van Cuba
heeft vanaf 2013 dankzij de hulp van het wereldwijde
samenwerkingsverband van bijbelgenootschappen één miljoen
christenen bereikt. Zij hebben nu voor het eerst een eigen bijbel in
handen. Van de miljoen bijbels zijn er zo’n 80.000 gefinancierd door
de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Meer informatie op www.bijbelgenootschap.nl
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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

Omzien naar elkaar!
Steun het werk van de Diaconie.
Maak uw bijdrage over op:
NL 82 INGB 0 000339111
Of van de ZWO

Maak uw bijdrage over op:
NL 16 INGB 0 000696095
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Mijn Vaders stem
De nacht was donker en zo koud,
maar aan het einde van de nacht
was er een warm en helder licht
dat mij omgaf en ´k hoorde zacht
een vriendelijke stem die zei:
Kom bij mij kind, je wordt verwacht,
vergeet je zorgen en verdriet,
je hebt je levensstrijd volbracht.
Het was mijn Vaders stem die sprak:
Je bent aan ´t einde van de reis,
wees welkom thuis, je woont voortaan
hier, in mijn Hemels Paradijs.

Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd
gedichten door Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel
verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de Zoete.
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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 21 aug. 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

52
52
52
52
52

8
9
10
11
12

21 aug.
18 sept.
23 okt.
20 nov.
11 dec.

Verschijnt
31 aug.
28 sept. ( 5 wkn)
2 nov.
30 nov.
21 dec.

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
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