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52e jaargang nr 8

31 aug. – 28 sept. 2018

Zondag 2 sept. 2018
De Open Poort / Startzondag
Openluchtdienst
10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Collecte : Diaconie 3 kerken
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Karlijn
Kerkauto : H. Kleijer
tel : 443079
Koffieschenken : groep 1

Zondag 9 sept. 2018
De Open Poort
Maaltijd van de Heer
10.00 uur : Ds. P.J. Rebel
te : Utrecht
Avondmaalscollecte : Timon
Collecte : Jeugdwerk
Deurcollecte : Diaconie
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wendy
Kerkauto : E. Stoffelsen
tel : 442818
Koffieschenken : groep 2

Zondag 2 sept. 2018 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : C. Lugthart
Organist : M. de Gier
Medewerkers : groep 4

Zondag 9 sept. 2018 - 10.30 uur
De Vijverhof / Heilig Avondmaal
Voorganger : Ds. A. Rietveld
Organist : W.M. Benders
Medewerkers : groep 5

Vrijdag 31 aug. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : T. van der Kooij
Organist : J.M. van de Weerd
Medewerkers : groep 8

Vrijdag 7 sept. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : F. Nagelhout
Organist : N. van de Kooij
Medewerkers : groep 1
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Zondag 16 sept. 2018
De Open Poort
Afscheid/Bevestigen
ambtsdragers
10.00 uur : Ds. H. Brederoo

Zondag 23 sept. 2018
De Open Poort

Collecte : Vredesweek
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wil
Kerkauto : C. van Leeuwen
tel : 444843
Koffieschenken : groep 3

10.00 uur : Ds. W.F. Flantua
te : Loenen aan de Vecht
Collecte : Bloemenfonds
Deurcollecte : Kerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : Chr. Van der Veer
tel : 506659
Koffieschenken : groep 4

Zondag 16 sept. 2018 - 10.30 uur
De Vijverhof
Voorganger : R. Sneller
Organist : A. van Halm
Medewerkers : groep 6

Zondag 23 sept. 2018 - 10.30 uur
De Vijverhof
Voorganger : F. Nagelhout
Organist : C.C. van Leeuwen
Medewerkers : groep 1

Vrijdag 14 sept. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : C.M. Veerhoek
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 3

Vrijdag 21 sept. 2018 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : J. Branger
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 6
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BIJ DE DIENSTEN

Hetty Brederoo

De vakantieperiode is weer voorbij en het nieuwe seizoen gaat van
start. Inmiddels beginnen we voor de vierde keer het seizoen met
een openluchtdienst. Deze dienst vindt plaats op zondag
2 september, voor de kerk. Natuurlijk gaan we er vanuit dat het
weer meewerkt, maar als het echt niet anders kan, gaan we naar
binnen. Het thema van de dienst is ‘Wie ben ik’ en de
voorbereidingscommissie verheugt zich al op de viering. De muziek
wordt ook dit jaar weer verzorgd door het koperensemble van de
Torenpleinkerk in Vleuten onder leiding van Arie Griffioen.
Op 9 september gaat ds. Rebel uit Utrecht voor in een dienst waarin
we ook de Maaltijd van de Heer vieren. In deze dienst zal er een
combo spelen.
Op zondag 16 september mag ik zelf weer voorgaan. In deze dienst
bedanken we aftredende ambtsdragers en zal Jan Brundel als diaken
bevestigd worden. Tijdens deze dienst is er ook de eerste The Portal
van dit seizoen, gelegenheid voor ontmoeting en gesprek voor
jongeren van de middelbare school.
Op 23 september zal dhr. Flantua uit Loenen aan de Vecht voorgaan.
Tenslotte noem ik de dienst van 30 september, waarbij gasten uit
onze partnergemeente in Grimma aanwezig zullen zijn. In deze
dienst mogen wij onze verbondenheid met andere christenen vieren.
Muziek zal ook in deze dienst extra aandacht krijgen. Na deze dienst
is er natuurlijk ook ruimte voor ontmoeting.
U merkt dat muziek een belangrijke rol speelt in de komende
diensten. Dat heeft te maken met ons jaarthema:
“Toekomstmuziek”. Samen kerk zijn betekent ook: samen de lofzang
voor de Heer gaande houden. Dat wij mogen zingen tot Zijn eer!
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IN MEMORIAM
Teunis de With
1941 – 2018
Op 19 augustus is Teus de With overleden. Hij is 77 jaar geworden.
Enkele maanden geleden werd bij Teus kanker geconstateerd. Vanaf
het begin was de situatie zorgelijk. Toch volgden veel onderzoeken.
Teus vond het moeilijk om ziek te zijn en te merken dat zijn krachten
afnamen. Hij was een doener. Altijd was hij buiten actief, in de tuin
of met zijn vogels, of hij onderhield het groen rond de kerk. Dat niet
meer te kunnen doen, viel hem zwaar. Toch droeg hij zijn ziekte
moedig. In de afgelopen maanden heeft hij veel gebeden. Dat gaf
hem kracht en bemoediging. Ook het medeleven van mensen uit zijn
omgeving, ook veel uit de kerk, deed hem goed. Vol vertrouwen op
zijn Heer is Teus gestorven.
Op zaterdag 25 augustus namen we in een dienst van Woord en
Gebed afscheid van Teus, waarna hij op ’t Spijck begraven is. Onze
gedachten gaan uit naar zijn vrouw Pé, de kinderen en kleinkinderen
en naar ieder die Teus zal missen. Op de kaart staat een vers uit
Psalm 32: “Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde.” Wij
bidden dat zij zich door Gods liefde gedragen mogen weten in dit
gemis.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Vakantietijd
Ondanks enorme inspanning van coördinator Jeroen Verkleij zag het
er naar uit dat we het vier zondagen zonder organist/pianist
moesten stellen. Maar: Leo Bouma uit Den Haag en vaste organist in
Monster, kon ons drie zondagen uit de brand helpen! De vierde
zondag sprong Hetty in met de dwarsfluit. Ook was het heel fijn dat
Anneke Boksma en Anneke Sloesarwij zich even lieten scholen in de
bediening van de beamer en er ook deze weken zo zichtbare
ondersteuning was. En…ook in deze periode waren er de vrijwilligers
die na de dienst de koffie verzorgden. Heel prettig ook dat de
zijbeuken in deze periode onbezet bleven en we als “compactegemeente -in-het-midden” met graag geziene gastpredikanten hele
mooie Vieringen hadden.
Van start
Ook dit jaar vieren we de startzondag met een Openluchtdienst (en
hopelijk zomert het 2 september ook nog…)
Het thema van de dienst is “Jezus zei WIE BEN IK ?!”
We mogen ons verheugen dat ook dit jaar het Koperensemble van
de Torenpleinkerk weer medewerking verleent, evenals de
onmisbare medewerking van geluidstechnicus Yannick Croiset.
Ook de voorbereidingsgroep (die ver voor de vakantie al
bijeenkwam) zal haar aandeel leveren. Deze bestaat uit: Jantsje
Boersma, Afke Boes, Monique Boven, Hetty Brederoo, Jos Terpstra
en Henk Vink.
Met de collecte sluiten we aan bij de septembermarkt-actie van de
drie plaatselijke kerken. Dit jaar is dat Het Leger des Heils. De
tweede collecte is bestemd voor bestrijding van de onkosten.
Vanaf 9.45 staat buiten koffie, thee en limonade klaar; aanvangstijd
van de dienst: 10.15 uur.
6

Na de dienst is er “onder genot van” gelegenheid om na te praten en
heel fijn als er gehoor wordt gegeven aan de vraag om iets mee te
willen brengen voor bij de koffie.
En..brengt u/ brengen jullie ook gasten mee om deze startzondag
met ons mee te vieren?
Ontwikkeling kerkgebouw
In het vakantienummer van Meeleven informeerden wij u/jullie over
de stand van zaken.
Prioriteit van de kerkenraad is nu om u in een gemeentebijeenkomst
nader te informeren, met elkaar in gesprek te gaan, om u allen nauw
te betrekken bij alle ontwikkelingen over onze toekomst als
kerkgemeenschap. Binnenkort kunt u een uitnodiging tegemoet zien.
Zondag 16 september: afscheid en bevestiging ambtsdragers
We nemen afscheid van Gerard Croiset, Nita Immel en Mia van der
Sluijs.
Heel blij mogen we zijn dat we u/jullie voorstellen om Jan Brundel te
kunnen bevestigen als diaken.
Tot op heden is er helaas (nog) geen oplossing voor de vacature van
ouderling kerkrentmeester.
Tenslotte
Ondanks ( nu nog) onzekerheid over mogelijk ingrijpende besluiten
hoop ik dat we vertrouwen mogen houden om invulling te geven aan
het jaarthema vanuit de WED) TOEKOMSTMUZIEK, met de intentie
om hier in letterlijke en figuurlijke betekenis inhoud aan te willen
geven!
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MEELEVEN IN LIEF EN LEED

Hetty Brederoo

In de afgelopen tijd is er veel lief en leed met elkaar gedeeld.
We leven mee met Coby Gerritsen na het overlijden van haar man
Benno op 7 augustus. Zijn gezondheid was al lange tijd heel slecht.
Op de kaart stond dan ook: “Het is goed zo”. Toch is het verdrietig
om afscheid te moeten nemen. Intussen is Coby zelf nog
herstellende na een periode in het ziekenhuis. Wij wensen Coby en
haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht toe.
Bij Hans Kalfsbeek is opnieuw kanker geconstateerd. Een
behandeling is ingezet. Louise en hij zijn dit traject hoopvol ingegaan.
Wij wensen hen sterkte en denken aan hen in ons gebed.
Irene Battem herstelt nu naar wens na een heupoperatie.
Ook anderen kregen te maken met ziekte en ziekenhuisopname. Het
is fijn om te merken hoe er dan wordt meegeleefd. Soms vraagt het
omgaan met ziekte, met ingrijpende omstandigheden, veel energie.
Dan is het toch fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt en er
voor je gebeden wordt.
Carina de Boer en Chris van Westenbrugge vroegen op 18 augustus
in een prachtige kerkdienst in Rijswijk een zegen over hun huwelijk.
Wij wensen hen en hun zoontje Jesse veel geluk!
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VANUIT DE DIACONIE

Mia van der Sluijs

Dit wordt mijn laatste stukje vanuit de diaconie in Meeleven. Na 4
jaar met plezier diaken te zijn geweest is het goed even pas op de
plaats te maken en tijd en energie in andere zaken te stoppen. Maar
gelukkig is er een opvolger! Ik wens Jan, samen met de overige leden
van de diaconie, een goede tijd toe.
Ook dit jaar staan de diaconieën van de 3 kerken van Harmelen weer
in een kraam op de septembermarkt en willen wij geld ophalen voor
het Leger des Heils. Wij hopen op een mooie opbrengst.
BESTEDING DIACONIE EN ZWO GELDEN
Als diaconie zijn wij dankbaar voor alle collecte-opbrengsten en
giften. Hiermee kunnen wij steeds helpen waar nodig is. Soms
dichtbij, soms ver weg. Soms met een heel klein bedrag, soms met
een flinker bedrag.
Na de dienst van 2 september willen wij u graag betrekken bij de
keuze van de doelen waaraan wij uw geld besteden. Hoe we dat
gaan doen?
Dat blijft nog een verrassing!
De collectes
Op 2 september, de Open Lucht Dienst, is de rondgaande collecte
(net als in de Bavo en NH-kerk) voor het Leger des Heils. Samen met
de opbrengst van de septembermarkt hopen wij een flink bedrag
over te kunnen maken.
De deurcollecte is ter bestrijding van de kosten voor deze dienst.
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9 september
De avondmaalscollecte is voor Timon, een organisatie die helpt bij
problemen met opvoeden en opgroeien. Zij bieden bijvoorbeeld een
veilige plek aan kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen,
jonge moeders en mensen die zijn vastgelopen in relatie, familie of
opleiding. Ieder die moeite heeft zijn leven op de rit te houden.
De rondgaande collecte is voor Jeugdwerk Protestantse Kerk. Als
jeugdwerker heb je goed materiaal nodig voor inspirerend
jeugdwerk en dat levert JOP. Niet met dure abonnementen, maar via
de website jop.nl. Hier is veel materiaal te vinden, de
collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s
en ideeën verder te ontwikkelen.
De deurcollecte is voor de diaconie.
Op 16 september is de rondgaande collecte bestemd voor
Vredesweek.
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op
de vlucht voor oorlog en geweld. Werken aan vrede en veiligheid is
urgenter dan ooit. Kerk in Actie en PAX ondersteunen
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen onrecht aan de
kaak. In de Vredesweek vragen we daar met klem aandacht en
financiële steun voor. Doet u mee?
De deurcollecte voor de kerk.
23 september
De rondgaande collecte is voor het bloemenfonds. Iedere zondag
staan er weer prachtige bloemen, deze worden hierna als groet van
ons allen bij een gemeentelid gebracht.
Bij de deur collecteren we voor de kerk.
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Frauenkirche
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma

VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP
Gemeentebezoek 2018
In het weekend van 28 september tot 1 oktober hopen twaalf
gemeenteleden uit onze partnergemeente Grimma ons te bezoeken.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 28 september hopen onze gasten aan het eind van de
middag aan te komen en ontvangen we ze in de Open Poort. Daarna
gaan ze naar de gastadressen.
Zaterdag 29 september – Uitgaansdag - Dagje Leerdam
• Vertrek vanaf De Open Poort om 08.45 uur
• 10.00 tot 11.30 uur: Rondvaart over de Linge.
's Middags
 Lunch in Brasserie “De Uitblaserije” bij de Glasblazerij
• Bezoek aan de Glasblazerij.
• Wandeling door Leerdam en vrije tijd.
• ± 18.00 uur: Avondmaaltijd in de Open Poort.
Wij nodigen u van harte uit om aan deze dag deel te nemen.
De kosten zijn € 30,00 p. p. Dat is inclusief boottocht, lunch,
bezoek Glasblazerij en de avondmaaltijd. U kunt zich ook
alleen voor de avondmaaltijd opgeven. Daarvoor zijn de
kosten € 5,00 p. p., kinderen gratis. Aanmelden voor het
Dagje Leerdam kan t./m. zondag 16 september, voor de
avondmaaltijd t/m zondag 23 september.
Op het prikbord in de hal van de kerk hangt een opgavelijst.
U kunt zich ook aanmelden via de mail: nagel587@planet.nl
of telefonisch: 0348 443410
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Zondag 30 september
• 10.00 uur: Kerkdienst m. m. v. de cantorij en onze gasten.
• Na de dienst koffie drinken.
• ± 11.45 uur: Open Poortochtend. Thema: Toekomstmuziek.
Ons jaarthema.
(zie aankondiging elders in dit nummer).
 Afsluitend is er een maaltijd. Wij vragen u om één of meer
gerechten mee te
nemen. Wij denken dan aan een hartige taart, een salade o.
i. d. Op een
intekenlijst kunt u opschrijven wat u meeneemt. Dat kan
ook via de mail: nagel587@planet.nl
Na de maaltijd is er nog een dorpswandeling voor de
liefhebbers.
Maandag 1 oktober
 09.00 uur: Afscheid en vertrek.

Wij hopen weer op goede en inspirerende dagen en we nodigen u
van harte uit
om bij één of meer activiteiten aanwezig te zijn.
De Grimmacontactgroep,
Miep van Bemmel, tel. 441602
Ria Griffioen, tel. 443253
Ellen Verkleij, tel. 442314
Bep en Frank Nagelhout, tel. 443410
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UITNODIGING
voor de
‘OPEN POORT’ OCHTEND
op zondag 30 SEPTEMBER 2018
in de Open Poort,
aanvang: ± 11.45 uur (na de kerkdienst)
´TOEKOMSTMUZIEK´
Ons jaarthema
De gemeenteleden uit Grimma zijn dan onze speciale gasten.
Het lijkt ons mooi om over en weer eens te horen welke plaats
muziek inneemt in de geloofsbeleving van mensen, wat voor soort
muziek daar belangrijk in is, en wat de overeenkomsten en
verschillen in de muzikale traditie zijn.
Enkele gemeenteleden uit Grimma en uit Harmelen zullen daarover
vertellen. Wij zullen ook samen zingen en evt. naar muziek luisteren.
Op een lijst op het prikbord of via de mail (nagel587@panet.nl) kunt
u vooraf aangeven welk lied of welke muziek u aanspreekt.
Afsluitend is er een maaltijd. Wij vragen u om één of meer
gerechten mee te nemen. Wij denken dan aan een hartige taart,
een salade o. i. d.
Op een intekenlijst kunt u opschrijven wat u meeneemt.
Dat kan ook via bovenstaand mailadres.
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16 sept - Portal start weer!
De zomervakantie voorbij… betekend ook dat de Portal weer start!
Welke onderwerpen langskomen dit jaar en welke activiteiten we
doen tijdens de ochtenden blijft nog even een verrassing.
Voor ons ook, want jullie hebben daar vast ook ideeën voor. In ieder
geval wordt het vast weer gezellig en interessant. Wij kijken er naar
uit!
Carina, Annefieke
en Harmjan

HISTORIE: INFORMATIE OVER DE DOLEANTIE IN
HARMELEN
Marcel den Hartog, scriba van onze kerk, kreeg van het redactieteam
van GereformeerdeKerken.info een email over de Doleantie in
Harmelen.
Als u interesse heeft om meer te weten te komen over de Doleantie
kunt u gebruik maken van de volgende links:
http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/Doleantie/
Default.aspx
Hier staat in beschreven wat de Doleantie inhield en waarin de
kerkscheuring wat duidelijker wordt uitgelegd.
https://gereformeerdekerken.info/2018/07/30/de-doleantie-teharmelen/
Geeft aan wat dit voor Harmelen inhield en gaat specifiek over
Harmelen en de 'hulpkerk' aan de Dorpsstraat.
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Ria de Heer
Opbrengst Collecte
08 juli
15 juli
22 juli
29 juli
05 aug

Kerk
Jeugdwerk
Diaconie
Gemeentecontact met Grimma
Kerk
Kerktelefoon
Diaconie
Kerk
Jeugdwerk
Bloemenfonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NIEUWS VAN HET KERKELIJK BUREAU

103.60
94.05
95.90
68.61
72.30
44.20
91.92
70.60
61.85
54.80

Hans den Braber

Getrouwd op 18 augustus 2018 in de Oude Kerk te Rijswijk:
Chris van Westenbrugge en
Carina van Westenbrugge-de Boer,
Standerdmolen 16, 3481 AG Harmelen
Overleden op 7 augustus 2018 :
De heer B. Gerritsen, Mauritshof 158, 3481 VP Harmelen
Overleden op 19 augustus 2018 :
De heer Teus de With, Indijk 11, 3481 GE Harmelen
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Verhuisd:
Mevrouw M. Rombout-van Bemmel, Dorpsstraat 154B,
3481 ER Harmelen
Naar: Ransuil 7, 3481 DE Harmelen
Vertrokken:
Sanne Vilijn, Bisschopshof 5, 3481 KC Harmelen
Naar: Slapperdel 21, 2801 EL Gouda
Yannick Croiset, Korenmolen 25, 3481 AT Harmelen
Naar: Achter Nieuwstraat 5, 2411 EN Bodegraven

PRIKBORD
We hebben niet altijd voldoende kopij om alle pagina’s te vullen.
Sinds enige uitgaven vindt u dan op een lege pagina een gedicht van
Lenie Terlouw-Kleijwegt.
In de vorige Meeleven trof u ook een kleurplaat aan.
Deze kleurplaat is gemaakt door Monique Plooij.
Voortaan zult u van haar geregeld nieuwe kleurplaten aantreffen,
geschikt voor alle leeftijden.
We zijn dan ook heel blij dat wij een lege pagina met een gedicht of
tekening kunnen vullen!
De Redactie
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Verwonderd zijn
Getroffen worden door een opmerking, dat we kunnen leren door
met elkaar in gesprek te blijven ondanks felle woordenwisselingen of
grof geweld bij gebrek aan woorden. Soms kunnen we alleen maar
roepen dat het veel pijn doet of gedaan heeft. Hoop en verwachting
geeft het als de veroorzakers van die pijn aangesproken kunnen
worden op hun verantwoordelijkheid. Wanneer dat effectief gebeurt,
komt de weg vrij voor een nieuwe toekomst. Maar we moeten dat
wel willen zien en elkaar de ruimte geven. Te vaak zijn we blijkbaar
opgesloten in wat we voelen ‘niet te kunnen’ en ‘waarom zouden we
het anders doen’? Probeer het eens!
Een recent voorbeeld voor dat ‘opgesloten zitten’ was voor mij een
verkennend gesprek met de rector van de universiteit voor de
opleiding van predikanten. Het onderwerp was het gevoelen in
kringen van Kerk en Israël dat het echt noodzakelijk is meer aandacht
te geven aan het vak Judaïca en dit inbedden in de
universiteitsstructuur. Daarover heerst grote bezorgdheid. In het
gesprek bleek dat ‘terugkoppeling vanuit de gemeente op prijs
gesteld werd’. Het leverde mij inzicht op over de ruimte die er is na
de synodale besluitvorming van tien jaar geleden. De synode heeft
toen in de IP-nota het besluit vastgelegd om in de
predikantenopleiding ‘Israël een blijvende plaats te geven, zowel in
het curriculum als in de programma's van na- en bijscholing’. Dat was
een ontdekking.
Daarna ga je toch op een andere wijze naar de uitwerking van dit
onderwerp kijken. Maar na die ontdekking komen ook nieuwe vragen
boven als: ‘wat maakte dat wij niet werden geïnformeerd?
En hoe kan het dat er ondanks intensief contact er kennelijk géén
echte vooruitgang is geboekt?’
Protestanten en Rooms-Katholieken konden niet altijd met elkaar
overweg, maar ze hebben ieder voor zich toch de relatie tot Israël
gevonden. En ondanks allerlei verschillen nemen ze het ook voor
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elkaar op. Ze zijn tenslotte familie van elkaar. Zo zijn ook Joden
familie, belangrijke familie!
Het verleden leert ons hoe verschillende gemeenschappen in
(nieuwe) steden, vanuit hun beleving van stad, volk en cultuur, met
elkaar leven en van elkaar leren. Maar kennelijk leren we alleen
vanuit de eigen traditie en vaak weten we niet wat de fundamenten
zijn van de andere tradities, b.v. de Joodse. Dat zal niet direct
veranderen en dat zijn we ons ook niet altijd bewust. Dat is goed zo!
Of zouden we daarover verwonderd moeten zijn?
Bernard Dijkdrenth
© Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
U: www.groep-ken.net

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
2 september

Openluchtdienst

16 september

Afscheid en bevestiging

ambtsdragers

28 september tot 1 oktober

Gemeentebezoek uit Grimma

30 september

‘Open Poort’ ochtend, na de

kerkdienst
26 tot 28 oktober

Inspiratiefestival

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!
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VAN DE REDACTIE
De lay-out van dit nummer was in handen van Barbara Mandok
Kopij voor het volgende nummer inleveren 18 sept. 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

9
10
11
12

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

Verschijnt
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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