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52e jaargang nr 12 
 
 
 
Maandag 24 dec. 2018 
De Open Poort/ Kerstnacht 
21.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Jeugdwerk 
Deurcollecte : Kerk 
 
Dinsdag 25 dec. 2018 
De Open Poort/1e Kerstdag 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Kinderen in de knel 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst :  
Crèche : Annefieke / Wim 
Kerkauto : M. van der Zaag 
tel : 689420  
 
Zondag 30 dec. 2018  
De Open Poort 
10.00 uur : M. Brederoo 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn   
Kerkauto : M. Bowman 
tel : 441408 
Koffieschenken : groep 6 
 
 
Zondag 30 dec. 2018 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : C. Lugthart 
Organist : M. J. van de Beek 
Medewerkers : groep 3 
 

21 dec. – 18 jan. 2019 
 
 
 
Vrijdag 28 dec. 2018 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : J. Branger 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 8 
 
Maandag 31 dec. 2018 
De Open Poort 
Oudejaarsvesper 
17.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Eindejaarscollecte 
Deurcollecte : Diaconie 
Kerkauto : H. Kleijer 
tel : 443079 
 
 
Zondag 6 jan. 2019 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. W. F. Flantua 
te : Loenen aan de Vecht 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : E. Stoffelsen 
tel : 442818 
Koffieschenken : groep 1  
 
Zondag 6 jan. 2019 - 10.30 uur   
De Vijverhof  
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 4 
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Vrijdag 4 jan. 2019 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : C. Veerhoek 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 3 
 
Zondag 13 jan. 2019  
De Open Poort 
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Avondmaalscollecte : 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke / Wim 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 444843 
Koffieschenken : groep 2 
 
Zondag 13 jan. 2019 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 11 jan. 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 6 
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VANUIT DE KERKENRAAD      Afke Boes 

 
Lief en leed 
Deze keer niet geschreven door, maar voor onze predikant Hetty en 
haar gezin, waarin droefheid heerst door het overlijden op 30 
november van Arjan Brederoo, de vader van Esther en Martijn, broer 
van Martin en zwager van Hetty. Arjan zou 24 december 46 jaar zijn 
geworden. 
We leven met hen allen - ook met de ouders van Arjan - mee in deze 
donkere dagen voor Kerst en wensen hen Kracht.  
Dat zij het naderende Licht van Kerst mogen ervaren in onze 
gebeden en ons meeleven.  
 
Kerkdienst 9 december 
Vanwege de situatie dat Hetty haar werkzaamheden neer moest 
leggen werd voor zondag 9 december Kees van den Berg direct 
bereid gevonden de dienst te leiden, die eerder al grotendeels was 
voorbereid door Hetty.  
Wat is het mooi om te ervaren dat als “de nood hoog is” en er om 
(snelle) oplossing wordt gevraagd dit binnen eigen gelederen kan 
worden opgelost. Dit geldt trouwens ook voor minder in het oog 
lopende aangelegenheden, waar ervaren wordt dat wij binnen De 
Open Poort steeds weer merken dat er verantwoordelijkheid wordt 
genomen en wij in die zin een krachtige, vitale gemeente zijn.  
 
Toekomst De Open Poort 
Om helder te krijgen hoe wij onze toekomst als gemeente zien, zijn 
de tien gemeenteleden nu van start gegaan met het afnemen van 
interviews bij gemeenteleden. 
Zij hopen dit in maart afgerond te hebben. 
Daarna zullen Kees van den Berg en Ton Eijkenaar hiervan een 
rapport opstellen, dat in eerste instantie voorgelegd wordt aan de 
kerkenraad. Daarna zal een gemeenteavond worden belegd. 
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Toezicht door het CCBB  
Een gegeven is dat binnen de PKN alle financiële ontwikkelingen en 
gegevens (begrotingen en jaarrekeningen) beoordeeld worden door 
het CCBB (Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken).  
Gezien onze zorgelijke situatie hebben de laatste jaren al diverse 
gesprekken plaatsgevonden met het CCBB. 
In eerste instantie vonden deze gesprekken plaats met een 
afvaardiging van het CvK. 
Bij de laatste gesprekken waren de voorzitters van het CvK en de 
kerkenraad gesprekspartners.  
Het CCBB is van mening dat onze gemeente ondersteuning nodig 
heeft bij het opstellen en nader uitwerken van een toekomstvisie. 
Begin volgend jaar worden de gesprekken voortgezet en we zullen u 
dan nader informeren over de uitkomst hiervan. 
Wij hopen dat de ondersteuning door het CCBB vruchten mag 
afwerpen en tot een gewenst gezamenlijk resultaat mag leiden.  
 
De bespreking van dit agendapunt sloeg deze avond letterlijk als een 
bom in, omdat gigantisch vuurwerk grote schrik en schade 
veroorzaakte, die dezelfde avond nog met noodoplossing verholpen 
moest worden om schade (bij regenval) aan het orgel te voorkomen.   
  
Tenslotte 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering op maandag 10 
december, waar veel te bespreken was stond de meditatieve 
opening in het teken van verlies dat werd geleden, ook in relatie met 
de Eeuwigheidszondag op 25 november, waarbij naast het 
herdenken van de dit jaar gestorven gemeenteleden, tientallen 
lichtjes werden ontstoken voor wie in familie - en vriendenkring 
gemist worden en dit juist in deze decembermaand weer zo 
confronteert met de lege plaatsen. 
 
De komende tijd mogen we ons nu richten op de Feestdagen in 
familiekring en ook uitzien naar de diensten in De Open Poort. 
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VANUIT DE DIACONIE    Connie van Leeuwen 

  
Komst 
  

Heer , mijn God 
mag ik geloven 
dat uw Naam is 
Ik zal bij je zijn 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven? 
  

Mag ik geloven 
dat u ons leven binnenkomt 
zo klein en kwetsbaar, 
zo aards en afhankelijk 
als een pasgeboren kind? 
  

 
 

 
 

Mag ik geloven 
dat U tot ons komt 
als Vredevorst 
als Heelmeester en Raadsman, 
die zich laat noemen 
Immanuel, God-met-ons? 
 

Hoe kunnen wij U danken 
voor de komst van Jezus, 
de man van belofte 
die ons leidt naar 
het land van belofte, 
geloofd zij uw Naam! 
  

Jaap Zijlsta 

  

Collectes 
  
24-12-2018: Drie Kerken Harmelen Goed doel 
  

Dit jaar als bestemming De Inlooplunch . Deze geeft ouderen ELKE 
donderdag tussen 12.00 en 14.00 uur de gelegenheid om in het 
Trefpunt met elkaar te eten. 
Door samen te eten zorgt de gezelligheid met mensen om hen heen 
ervoor dat ouderen meer en beter eten. Ouderen die slecht ter been 
zijn worden door vrijwilligers opgehaald en thuis gebracht. 
Na de lunch blijven sommige gasten nog hangen om gezamenlijk een 
spelletje te doen of na te praten. 
Zo heeft het samen eten een veel groter sociaal effect dan alleen 
twee uurtjes op de donderdag. 
Uw gift is van harte welkom . 
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24-12-2018 Deurcollecte : Kerk 
  
25-12-2018 : Kinderen in de knel 
  
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 
  
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem 
gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen 
Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in 
buurlanden als Turkije, Libanon , Jordanië. 
De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in actie steunt 
via het ACT Alliance netwerk kerken 
En kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen 
voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij 
het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en 
organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs 
volgen en bieden psychologische hulp. 
Veder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij 
drinkwater en sanitaire voorzieningen . 
Ondersteun deze collecte met uw gift. 
  
25-12-2018: Deurcollecte : Diaconie 
  
30-12-2018 : Kerk , Deurcollecte : Diaconie 
  
31-12-2018: Eindejaarscollecte 
  
Namens de Diaconie Hele fijne feestdagen en een goed begin van 
2019. 
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Tijdens de wereldmaaltijd op 7 november heb ik een geloofbelijdenis 
en gebed voorgelezen.  
Er is mij gevraagd om dit ook in Meeleven te plaatsen. 
Dit doe ik graag en wil het nu met jullie delen. 
Veel leesplezier met deze Meeleven. 
  
Geloofsbelijdenis uit Colombia, 
  

Wij geloven in Jezus van Nazareth 
die leefde en werkte tussen de armen, 
als een van ons. 
Hij was machtig in woord en daad 
kwam op voor de verdrukten 
en verdedigde de zaak van de zwakken als de zijne. 
  

Hij liep langs de wegen en 
nodigde de mensen uit van elkaar te houden 
Hij doorstond de gesel van de machtigen 
en stierf uit liefde voor al zijn broeders. 
  

Wij geloven in Jezus en in zijn doel: 
een stad zonder hongerige kinderen op straat 
zonder gefolterde gevangenen, 
geen bedelaars meer, 
geen honger, geen prostitutie, 
een wereld van vrede. 
  

Wij geloven in de verrezen Jezus, 
de weg, de waarheid en het leven, 
aanwezigheid die sterkt, voortstuwt en moed geeft. 
  

Wij geloven in Jezus die ons opwekt. 
Wij geloven in Jezus die aanwezig is 
in onze broers en zussen, 
aanwezig in de angst van de arbeider, 
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in de gekromde ruggen van de boeren, 
aanwezig in de strijders. 
  

Wij geloven in Jezus, “God van de armen , 
hoop van de zwakke. 
Wij geloven in Jezus en in onze strijd 
om zijn rijk op te bouwen. 
Wij geloven in de Vader, 
uiteindelijk middelpunt van verzoening, rechtvaardigheid, 
liefde en vrede. 
  
Gebed bij de Colombiaanse maaltijd, 
   
Een ster 
  

Een ster maakt de lucht minder dreigend 
Een kaars maakt de nacht minder zwart 
Een hand maakt de weg minder eenzaam 
Een stem maakt de dag minder stil 
Een vonk kan een begin van een nieuw vuur  
Een noot het begin van een lied 
Een kind het begin van een toekomst 
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 Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 

Kerst- en adventsgroet 
Beste vrienden, 
 
Wij sturen jullie een hartelijke groet en wensen jullie allemaal een                              
gezegende advents- en kersttijd; daarbij ook alle goeds voor het                                    
komende jaar. 
 
„Kommt und lasst uns Christum ehren, Herz und Sinnen zu ihm 
kehren...“ 
 
   (Komt en laat ons Christus eren, hart en zinnen tot hem keren…) 
 
Zo klinkt het in een kerstlied van Paul Gerhardt, van wie jullie ook                                       
enkele liederen in jullie liedboek hebben. Moge de bemoediging in 
dit vers onder ons blijven en ons ook op het komende kerstfeest 
vreugde brengen. Zo is Kerst een steeds terugkerende reden tot 
dankbaarheid. Daar hoort ook de dank voor onze partnerschap en 
vriendschap bij. 
 
Veel dank aan jullie voor de eerste stappen hiertoe in 1979 en voor 
de 40 jaar aan veelzijdige overeenkomsten, die wij in het volgende 
jaar willen voortzetten en van 4 tot 7 oktober 2019 in onze 
gemeente graag met jullie willen vieren.  Steeds weer hopen mensen 
op het wonder van ontmoeting en begrip.  Steeds weer wachten 
mensen op het wonder van vrede en gerechtigheid. 



11 
 

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  

 
 

Als het licht van God in ons leven schijnt, kunnen wij zelf deel van dit 
wonder worden. Wij wensen jullie deze dagen toe, dat het licht van 
God jullie leven verlicht en jullie hart verwarmt. 

 
Namens de kerkgemeente van Grimma en de Harmelen-
contactgroep                             
 
Albrecht Günther & Torsten Merkel 
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Jeugdpagina de Open Poort (oktober 2018) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

Zo 16 dec 3e advent KND project over Jesaja Groep 1 t/m 8 

Zo 23 dec 4e advent KND project over Zacharia Groep 1 t/m 8 

Di 25 dec 1e kerstdag afsluiting KND project met 
geboorte Jezus 

Allen 

Ma 7 jan Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 20 jan The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Ma 21 jan Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 27 jan Gezinsdienst Kerk & School (Open Poort en 
Hervormde Gemeente) 

Allen 

Zo 27 jan Kliederkerk “Abraham” 14.30 – 16.00 uur 0 t/m 8 jaar 

Zo 17 feb The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 23 juni Kliederkerk “Storm op zee” 14.30 – 16.00 
uur 

0 t/m 8 jaar 

 
 
Gezinsdienst Kerk & School    Ellen Verkleij 
 

Zondag 27 januari is de jaarlijkse Kerk & School dienst van 
basisschool De Fontein en de beide protestantse kerken in 
Harmelen. In beide kerken is het thema van de dienst “De dag van je 
leven”. Op school gaan de kinderen aan de slag met verhalen over 
Jezus en tijdens de kerkdienst wordt het verhaal van de bruiloft te 
Kana verteld. En een bruiloft is een belangrijke dag in je leven, maar 
er moet wel genoeg te drinken zijn op een feest. De kinderen maken 
op school tekeningen, welke in de kerk worden opgehangen. De 
kinderen en leerkrachten van De Fontein doen ook mee aan deze 
gezinsdienst. Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom om deze vrolijke dag in ons leven mee te maken. 
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Na afloop kan iedereen napraten met koffie, thee of limonade, er zal 
genoeg zijn voor iedereen. En natuurlijk kunnen ook de mooie 
tekeningen van de kinderen bewonderd worden.  

 
 
 
 
Welkom kindje 
 
Welkom kindje in ons midden, 
welkom lieve Jezus, fijn 
dat je bij ons wilde komen, 
hier heel dicht bij ons wil zijn. 
Ook al werd je dan geboren 
in een oude, koude stal 
eenmaal ben je onze koning 
die ons leiding geven zal. 
nu lig je nog in je kribje 
als een baby lief en klein 
maar wanneer je eenmaal groot bent 
wil je onze herder zijn. 
Dan wil 'k graag een schaapje wezen 
en ik volg je overal. 
Maar nu kom ik bij je zitten 
naast je kribje in de stal. 

 
 
 
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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VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
       Pieter Aartsma 
 
Eindejaarscollecte 
 
Het is al jaren traditie om aan het eind van het jaar aan u te vragen 
een extra bijdrage te geven aan Kerk en Diaconie. Natuurlijk zijn we 
al heel erg blij met alle bijdragen die u gedurende het jaar hebt 
gegeven. Toch zijn er ook altijd redenen om nog om een extra 
bijdrage te vragen. 
Daarom treft u bij deze Meeleven een brief met acceptgiro aan. 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening NL 
61 INGB 0000 363157 o.v.v. Oudejaarscollecte. De Kerk en de 
Diaconie hopen dat u toch nog een extra bijdrage wilt geven. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 
Actie Kerkbalans 2019 
 
Het is nog wat aan de vroege kant, maar toch willen we dit 
belangrijke moment al even bij u onder de aandacht brengen. Het 
thema in 2019 luidt ‘Geef voor je kerk’ en de actieperiode loopt van 
zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019.  
 
De tijd vliegt. 
 
Deze uitspraak zult u vast wel eens gehoord hebben en mogelijk 
gebruikt u hem ook wel eens. Voor het CvK, maar zeker ook voor mij 
persoonlijk, is deze uitspraak zeker van toepassing. 2018 is voorbij 
gevlogen en 2019 staat op punt van beginnen, een nieuw jaar met 
weer nieuwe uitdagingen. 
 
In 2018 heeft de CvK, naast haar reguliere werkzaamheden, zoals het 
onderhoud van de kerk en alle financiële aangelegenheden zoals 
actie kerkbalans, mei-actie, etc, veel tijd gestoken in de toekomst 
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van onze kerk. Verschillende opties en scenario’s zijn bekeken en 
besproken. Soms vallen mogelijkheden af en soms komen er nieuwe 
bij. In de laatste gemeenteavond hebben we met elkaar afgesproken 
om te verkennen hoe wij in de toekomst kerk willen zijn. Het is 
belangrijk om deze visie duidelijk te hebben omdat het bepalend kan 
en moet zijn voor beslissingen.  
 
In 2019 zullen we moeilijke besluiten moeten nemen. Maar samen 
met jullie, onze Gemeente, zullen we daartoe in staat zijn. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u allen een 
gezegende kerst en een voorspoedig 2019 toewensen! 
 
Opbrengst Collecte 
 

11 nov. Avondmaal Timon   €   84.00 

Kerk     €    123.40 

  KerkinActie: Binnenl. Diaconaat €   64.75 

  

18 nov. Diaconie    €   87.10 

  Kerk     €            56.35 

25 nov.  Kerk     € 135.25 

    

  Meeleven    €   94.25 

02 dec.  Missionair werk   € 106.30 

  Kerktelefoon    €    65.85 

09 dec.  Pastoraat    €   87.40 

  Jeugdwerk    €   63.20 

  Koffiegeld    €   54.35 
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Kerstconcert 21 december 2018 Harmelen 

Het Christelijk Gemengd Koor Harmelen geeft op 21 december 2018 
te 20.00 uur een kerstconcert in de Hervormde Kerk te Harmelen. Er 
worden mooie bekende en eigentijdse kerstliederen gezongen. 

Sopraan Anke Smits verleent haar medewerking door solo te zingen 
en door verschillende liederen samen met het koor ten gehore te 
brengen. 

De muzikale leiding is in handen van de dirigent, Roel Bontan. Hij 
bespeelt ook de piano. Margarethe Stolk speelt verschillende 
liederen mee op de viool. 

De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt €7,50. U bent 
van harte welkom. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de 
kerk. Voorverkoop via de koorleden. Info via 
secretariaatcgkh@hotmail.com. 

 
 
 
Hartelijk dank. 
 
De tweede helft van 2018 viel voor ons niet mee. Corry kwam in het 
ziekenhuis en ging daarna revalideren. Gelukkig is ze nu weer thuis. 
Met de benodigde thuishulp lukt dat. 
Onze zorgen werden gedeeld door anderen, want we werden verrast 
door hulp van velen en een overvloed aan kaarten met goede 
wensen en van meeleven. Daarvoor zeggen wij oprecht: onze 
hartelijke dank. 
 
Corry en Teun van der Kooij 
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Kerst: groeten aan gewetensgevangenen.        Ria Griffioen 

      
Opkomen voor mensenrechten wordt wereldwijd steeds 
gevaarlijker. Mensenrechtenverdedigers worden lastig gevallen, 
opgepakt of gevangen gezet. Vaak zonder eerlijk proces, zonder 
toegang tot een advocaat of medische hulp. 
Steek deze mensen een hart onder de riem met een kaartje.  
Uw en jouw kaartje geeft morele steun en leidt soms ook tot betere 
bescherming of behandeling in de gevangenis. 
 
Uit de groetenlijst 2018 van Amnesty International kregen we de 
namen van 
 
Mehman Huseynov in Azerbeidzjan 
Jorge Lázaro Samba Nunes dos Santos in Brazilië 
Ilham Tohti in China 
Hanan Badr el-Din in Egypte 
Leila de Lima in Filipijnen 
Raymond Gold Onoriobe in Nigeria 
Rasul Kudaev in Rusland 
Sirikan Charoensiri in Thailand 
 
In de kerkdienst in de kerstnacht en op kerstmorgen worden hun 
namen genoemd, licht voor hen ontstoken aan de paaskaars en 
noemen we hen in de voorbeden. 
 
De kant-en-klare kaarten liggen klaar in de hal. Gratis of tegen porto 
kosten. Ook is daar informatie over de achtergrond en de 
omstandigheden van deze gewetensgevangenen. 
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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                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Een andere kast, een andere fiets, een andere stoel of nog iets anders. 
 
Neem eerst contact op met de kringloopwinkel 
Johan Griffioen:   
 
Voor elk wat wils 
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BELANGRIJKE DATA 
 

21 december  Kerstconcert  Christelijk Gemengd Koor  
 aanvang 20.00u, HervormdeKerk 

 
27 januari Dienst Kerk & School van basisschool De 

Fontein en de beide protestantse kerken. 

 
 
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! 
 
 
 
 
 
 

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  8 jan. tot 19.00 uur.  
 
Kopij inleveren op DINSDAG !!! 
E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl  
Of in de brievenbus van Wil Schouten, Oudeland 110  
 
Jaargang      Nr         Inleveren      Verschijnt       
      53               1              8 jan.            18 jan. 
      53               2              5 feb.            15 feb.       
      53               3               5 mrt.        15 mrt.    

  
      

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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