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53e jaargang nr 1

18 jan. – 15 feb. 2019

Zondag 20 jan. 2019
De Open Poort

Zondag 27 jan. 2019
De Open Poort
Dienst Kerk en school
10.00 uur : Ds. H. Brederoo

10.00 uur : Ds. J. van der Nagel
te : Linschoten
Collecte : Oecumene
Deurcollecte : Meeleven
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Ellen
Kerkauto : W. Hoogendoorn
tel : 06-24797808
Koffieschenken : groep 3

Collecte : Jeugdwerk
Deurcollecte : Jeugdwerk (JOP)
Kindernevendienst :
Crèche : Wil
Kerkauto : J. Brundel
tel : 443458
Koffieschenken : groep 4

Zondag 20 jan. 2019 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : C. van der Veer
Organist : M. de Gier
Medewerkers : groep 6

Zondag 27 jan. 2019 - 10.30 uur
De Vijverhof
Voorganger : A. van de Schrier
Organist : W.M. Benders
Medewerkers : groep 1

Vrijdag 18 jan. 2019 - 19.00 uur
Gaza / Heilig Avondmaal
Voorganger : H. Brederoo
Organist : N. van de Kooij
Medewerkers : groep 1

Vrijdag 25 jan. 2019 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 2
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Zondag 3 feb. 2019
De Open Poort
10.00 uur : Ds. Ds. M. Tuski
te : Utrecht
Collecte : Werelddiaconaat
Deurcollecte : Jeugdwerk
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Karlijn
Kerkauto : C. de Heer
tel : 442069
Koffieschenken : groep 5

Zondag 10 feb. 2019
De Open Poort
10.00 uur : Ds. P. Rebel
te : Utrecht
Collecte : Bloemenfonds
Deurcollecte : Catechese/educatie
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8
Crèche : Wendy
Kerkauto : L. Elings
tel : 443204
Koffieschenken : groep 6

Zondag 3 feb. 2019 - 10.30 uur
De Vijverhof
Voorganger : G. van Woudenberg
Organist : A. van Halm
Medewerkers : groep 2

Zondag 10 feb. 2019 - 10.30 uur
Vijverhof
Voorganger : J. Branger
Organist : M.J. van de Beek
Medewerkers : groep 3

Vrijdag 1 feb. 2019 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : R. Sneller
Organist : J.W. Hueting
Medewerkers : groep 5

Vrijdag 8 feb. 2019 - 19.00 uur
Gaza
Voorganger : H.C. van Eijk
Organist : J.M. van de Weerd
Medewerkers : groep 7
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BIJ DE DIENSTEN

Hetty Brederoo

Op 20 januari zal Rianne van der Nagel-Meter uit Linschoten bij ons
voorgaan. Tijdens deze dienst is er The Portal, tienernevendienst
voor jongeren van de middelbare school.
Op 27 januari is er de jaarlijkse Kerk en Schooldienst in
samenwerking met basisschool De Fontein. Het thema is dit jaar: De
dag van je leven. In deze dienst staat het verhaal van de bruiloft in
Kana centraal. Het combo zorgt voor de muziek in de dienst.
Op 3 februari zal ds. M. Tuski voorgaan.
Op 10 februari is ds. Rebel uit Utrecht de voorganger.
Op zondag 17 februari is er een doopdienst, waarbij er maar liefst
drie kinderen gedoopt worden! De doop wordt bediend aan Milou,
dochter van Bram en Ingrid van der Zwan -Verhoef en zusje van Noa,
aan Jesse, zoon van Chris en Carina van Westenbrugge – de Boer, en
aan Maud, dochter van Carolien en Sander Kreeft – Zwijsen en zusje
van Thijs.
Op 24 februari is ds. Blokland uit Maarssen de voorganger. In deze
dienst zal het combo weer spelen.
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IN MEMORIAM
Lia Oudshoorn
12 januari 1960 – 18 december 2018
Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij
Deze woorden staan op de kaart waarin diep bedroefd kennis wordt
gegeven van het onverwacht overlijden van Lia Oudshoorn, op de
leeftijd van slechts 58 jaar, een hele grote slag voor haar partner
Frans de Bie, en haar zoon Arnold en schoondochter Jessica en allen
die haar lief waren.
Velen van ons kennen Lia uit de periode dat zij hier in de kerk haar
“eigen plekje” had en Lia actief was in de Kringloopcommissie; ook
elk jaar was zij nog betrokken bij de actie van deze werkgroep op de
Septembermarkt.
Elke zondagmorgen genoot zij samen met Frans, - met wie ze bijna
20 jaar heel gelukkig was- van bezinnende tv.-programma ’s en met
name muziek en zang van “Nederland zingt”, voedde haar geloof en
telde ze haar zegeningen. Zij werkte in de Vijverhof, waar ze zorg en
liefde kon geven. Ook genoot zij van wandelen in de natuur.
Op vrijdag 28 december is Lia begraven op ‘t Spijck, na een
bijeenkomst in De Open Poort.
Op de kaart staat nog te lezen:
Zij was er altijd
voor iedereen
met raad en daad
nog zoveel te doen
zoveel te geven
nog niet klaar
in dit leven….
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IN MEMORIAM
Johannes Kalfsbeek
24 januari 1958 – 22 december 2018
Op zaterdag 22 december is Hans Kalfsbeek overleden. Hij is 60 jaar
geworden. Hans werd een paar jaar geleden ernstig ziek.
Optimistisch ging hij een behandeltraject in en de kanker verdween.
Tot afgelopen zomer de ziekte weer terugkwam. Opnieuw ging hij
vol goede moed behandelingen in. Ook deze behandeling sloeg aan,
maar helaas ontstonden er complicaties, waardoor Hans uiteindelijk
overleden is.
Hans zal worden gemist door zijn vrouw Louise, zijn zonen Arjan en
Peter, zijn moeder, broers en zus, verdere familie, vrienden en
collega’s. Zijn oprechte interesse, zijn inzet en levensvreugde en ook
zijn geloofsvertrouwen waren voor velen inspirerend. Onze gebeden
gaan uit naar hem die hem lief waren.
Op 29 december namen we hier in De Open Poort afscheid van Hans,
waarna hij in besloten kring gecremeerd is. In de dienst lazen en
zongen we Psalm 27, een Psalm die paste bij de strijd die Hans zo
dapper gestreden heeft:
1.
2. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!
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7. O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.
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IN MEMORIAM
Jannie van ’t Wout – Bodzinga
26 januari 1918 – 4 januari 2019
Op 4 januari is op de leeftijd van 100 jaar Jannie van ’t Wout –
Bodzinga overleden. Al lange tijd kwam mw. Van ’t Wout nauwelijks
meer de deur uit. Toch voelde zij zich nooit eenzaam. Vaak kwam er
wel iemand langs en verder waren de televisie en boeken haar
venster naar de buitenwereld. Op 26 januari vorig jaar vierde zij haar
100ste verjaardag, omringd door kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, bekenden uit Harmelen die zij in haar lange
leven had leren kennen en natuurlijk was ook de burgemeester op
deze feestelijke dag aanwezig. Zelf verwachtte zij haar 101ste
verjaardag ook nog te halen, maar dit heeft niet meer zo mogen zijn.
Het geloof heeft altijd veel betekenis voor mw. Van ’t Wout gehad.
Psalm 23 was ‘haar’ Psalm, zo vertelde zij aan de dominee al bij het
eerste kennismakingsgesprek en zo had zij dat ook achter in haar
Bijbel geschreven. In de dankdienst voor haar leven op 9 januari is
dan ook deze Psalm gelezen. Wij zongen het welbekende lied dat bij
deze Psalm geschreven is:
1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

In dankbaarheid kijken haar zoon Henk en haar dochters Ineke,
Annelies en Marjolein terug op het leven van hun moeder. Wij
wensen hen sterkte bij het afscheid.
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DE OPEN POORT HEET IEDEREEN WELKOM Hetty Brederoo
De afgelopen tijd deed de zogenaamde Nashvilleverklaring nogal wat
stof opwaaien in de media. Een Amerikaanse verklaring over
seksualiteit en christendom werd vertaald naar het Nederlands en
ondertekend door veel predikanten en ook door enkele christelijke
politici. In deze verklaring worden onder meer homoseksualiteit en
transgender-zijn zondig genoemd. Ook het goedkeuren van
homoseksualiteit en transgenderisme wordt afgewezen.
René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse
Kerk in Nederland, noemde de verklaring “theologisch eenzijdig en
gesloten en pastoraal onverantwoord”. Ik ben blij met deze reactie
vanuit de Protestantse Kerk. Het is een gegeven dat er binnen de
breedte van de kerk verschillend over deze zaken gedacht wordt,
maar ik ben ervan overtuigd dat de Nashvilleverklaring geen
onderdeel is van een open en respectvol gesprek over deze
meningsverschillen. De verklaring wordt door een grote groep
mensen als kwetsend ervaren. Naar mijn mening is het kwetsen van
mensen geen manier om het gebod van naastenliefde na te leven.
Graag wil ik benadrukken dat in De Open Poort iedereen welkom is,
ongeacht geaardheid of genderidentiteit. Wij geloven dat God van
mensen houdt zoals zij zijn en dat wij naar het voorbeeld van Jezus
ook onze naaste lief moeten hebben. Al enige tijd geleden is in onze
gemeente besloten dat stellen van hetzelfde geslacht in onze
gemeente ook een zegen over hun huwelijk mogen ontvangen. Dat
geeft aan dat er in onze gemeente ruimte is.
Die ruimte is er ook voor een goed gesprek. Mocht je vragen hebben
of anderszins behoefte hebben om over dit thema te spreken, neem
dan gerust contact met mij op.
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MEELEVEN IN LIEF EN LEED

Hetty Brederoo

Er is veel lief en leed te noemen vanuit de gemeente.
Julia van den Hoeven heeft al enige tijd met de ziekte MS te kampen.
Het kost haar veel energie. Hopelijk mag zij grip op de ziekte krijgen,
veel kracht gewenst!
Mw. Nap wordt tijdelijk verpleegd in Weddensteijn. Wij wensen
haar, en ook anderen die momenteel niet thuis kunnen zijn, veel
sterkte toe.
Lisette de Bruijn onderging een operatie aan haar blinde darm. Bij
Gerard Croiset is de galblaas verwijderd en ook Ria Griffioen moest
een buikoperatie ondergaan. Nelleke Geurtsen brak haar been en
Wim Rombout zijn arm tijdens een skivakantie. Wij wensen hen allen
een voorspoedig herstel.
Drie gemeenteleden zijn in de afgelopen weken overleden: Lia
Oudshoorn, Hans Kalfsbeek en mw. van ’t Wout-Bodzinga. Een in
memoriam voor hen vindt u in deze Meeleven. Ook is mw. Kruithof
overleden. Zij was lid van de Bavokerk, maar haar man is lid van De
Open Poort. Wij wensen hem heel veel sterkte en Gods nabijheid bij
dit verlies.
Tenslotte wil ik graag mijn dank uitspreken voor de vele blijken van
medeleven die wij in de afgelopen periode hebben ontvangen. In
november schreef ik, dat het erg slecht ging met mijn zwager, de
broer van mijn man en de vader van onze pleegkinderen Esther en
Martijn. Op 30 november is hij op 45-jarige leeftijd overleden aan de
gevolgen van een hersentumor. Een groot verdriet voor ons allen, en
met name voor zijn kinderen en mijn schoonouders. De vele kaarten,
berichten en lieve woorden vanuit de gemeente hebben ons goed
gedaan.
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LEERPLEK VOOR STUDENT BRAM MAARLEVELD
Hetty Brederoo
Enige tijd geleden werd ik benaderd door de Protestantse
Theologische Universiteit. Bram Maarleveld, student aan de
masteropleiding Gemeentepredikant, zocht een leerplek en komt
graag in onze gemeente. Na een prettig kennismakingsgesprek en
overleg met de kerkenraad hebben we besloten onze gemeente
inderdaad een leerplek voor Bram kan zijn.
Bram is 22 jaar en woont in Bodegraven. In 2014 begon hij aan de
bachelor Theologie en dit studiejaar is hij met de masteropleiding
Gemeentepredikant begonnen. In deze fase van de studie is het de
bedoeling dat hij, na kennismaking met de gemeente, een aantal
pastorale gesprekken zal voeren, een bijeenkomst over een ethisch
onderwerp zal voorbereiden en leiden en tenslotte ook een
kerkdienst zal leiden. Bram zal in onze gemeente actief zijn in de
periode van februari tot juli. Zelf zal hij zich op een later moment aan
u voorstellen.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Eind 2018…
De feestelijke decembermaand confronteerde ons niet alleen met
het feest van Licht en Nieuw leven, maar was er ook verdriet om het
afscheid nemen van nog jonge gemeenteleden, die ons zijn
ontvallen.
Begin 2019…
Zondag 6 januari was de eerste zondag in het nieuwe jaar en werden
er door alle kerkgangers bij binnenkomst Nieuwjaarswensen
uitgewisseld..
Namens de kerkenraad mocht ik er bij het welkom aan toevoegen
dat we als gemeente hopelijk met vertrouwen alle ontwikkelingen
tegemoet gaan zien.
In dit schrijven wil ik benadrukken dat wij voor moeilijke
keuzes/besluiten komen te staan en dat WIJ = gemeenteleden van
de Open Poort, wat onze toekomst ook is, hechte gemeenschap
zullen kunnen blijven!
Ook deze zondag herdachten we een overleden gemeentelid,
verdrietig, maar ook dankbaar dat ons oudste gemeentelid de
leeftijd van 100 jaar mocht bereiken.
Vacatures
Blij en dankbaar mogen we zijn dat zondag 13 januari Ton Eijkenaar
bevestigd mocht worden als ouderling/kerkrentmeester.
De kerkorde van de PKN stelt als verplichting dat er twee
ouderlingen-kerkrentmeesters deel moeten uitmaken van de
kerkenraad en met de ambtsdragers Ton Eijkenaar en Oda van Groen
zijn we weer op volle (en deskundige!) sterkte.
Onlangs lieten we al weten op zoek te zijn naar een nieuwe
penningmeester, omdat Derk Jan Adelerhof al eerder te kennen gaf
om - na tien jaar! - het penningmeesterschap te willen gaan
overdragen.
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Heel blij zijn we dat Evert Stoffelsen bereid is om deze taak in de
loop van dit jaar op zich te willen nemen.
Beiden, Ton en Evert zullen dan vanzelfsprekend deel uitmaken ven
het College van Kerkrentmeesters, waarbij ook nog Martijn de Bruin
lid zal worden van het CvK.
CCBB
In het volgende nummer van Meeleven zullen we laten weten op
welke wijze het CCBB = Classicaal College van Behandeling
Beheerszaken ons zal gaan ondersteunen inzake “de toekomst van
De Open Poort.”
Dat is dan nadat er een vervolggesprek heeft plaatsgevonden tussen
de afgevaardigden van het CCBB en afvaardiging van de kerkenraad
en het CvK.
Tenslotte
Het is onze gewoonte om elk jaar met de kerkenraad een bezinningsbijeenkomst te houden.
Zaterdag 2 februari hopen we zo - “zonder stukken en wat dies meer
zij” - een inspirerende bijeenkomst te hebben/teambuilding te
ervaren, en onze verantwoordelijkheid voor het werk van Gods kerk
met elkaar te kunnen delen.

13

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Pieter Aartsma
Allereerst mag ik u, namens het College van Kerkrentmeesters een
bijzonder voorspoedig, gezond en gezegend 2019 toewensen. 2019
belooft in veel opzichten een mooi en goed jaar te worden, we kijken
er weer naar uit om verder te bouwen aan onze Kerk.
Het jaar is voor het CvK goed begonnen. Zoals u elders hebt kunnen
lezen zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we twee nieuwe
leden hebben gevonden voor het CvK. Ton Eijkenaar als ouderlingkerkrentmeester en Evert Stoffelsen als penningmeester. Derk Jan
Adelerhof zal de komende tijd zijn werkzaamheden als
penningmeester overdragen. Tot dit afgerond is kunt u zich voor
financiële zaken nog steeds tot Derk Jan wenden. Wij zijn blij en
dankbaar dat beide heren onderdeel willen gaan uitmaken van het
CvK.
Actie Kerkbalans
Belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters in januari is
traditiegetrouw Actie Kerkbalans. Wij vragen om aan te geven welke
vrijwillige bijdrage u wilt leveren aan onze Kerk. Net als andere jaren
zal er iemand bij u aan de deur komen om de envelop af te geven en
later weer op te halen.
Uw bijdragen worden goed besteed. De gelden zijn nodig om elke
weer een mooie en inspirerende kerkdienst te verzorgen. Daarnaast
bruist onze Kerk van activiteiten, ook daarvoor hebben we middelen
nodig. En ten slotte wordt u bijdrage gebruikt om noodzakelijk
onderhoudswerkzaamheden te doen aan de Kerk en de Pastorie.
Kortom belangrijke zaken die nodig zijn om samen Kerk te kunnen
zijn.
Actie Kerkbalans willen wij daarom van harte bij u aanbevelen.
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De belastingdienst betaalt mee
U draagt de kerk een warm hart toe en dat zal ook de komende jaren
nog zo zijn. In dat geval kunt u overwegen om uw vaste vrijwillige
bijdrage vast te leggen in een periodieke gift. U verbindt u om de
komende jaren een bepaalde bijdrage te schenken (bijvoorbeeld
€750,-). Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld die door u en
de kerk wordt ondertekend. Het grote voordeel hiervan is dat u de
volledige €750,- euro kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. U
hoeft dan geen rekening te houden met de drempel die er normaal
gesproken is bij aftrek van giften.
Lijkt u dit een interessante optie of heeft u vragen over deze
mogelijkheid aarzel dan niet om contact op te nemen met Derk-Jan
Adelerhof (onze penningmeester) of met Pieter Aartsma (voorzitter
CvK).

Opbrengst Collecte
16 dec.

Diaconie
Onderhoudsfonds

€
€

79.95
78.85

23 december Jeugdwerk
Bloemenfonds

€
€

91.25
79.65

24 december Goed doel 3 Kerken Harmelen
Kerk

€
€

293.90
174.85

25 december Kinderen in de knel
Diaconie

€
€

188.05
116.85

30 december Kerk
Diaconie

€
€

109.35
98.60

31 december Eindejaarscollecte
Koffiegeld

€
€

157.00
61.85
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Jeugdpagina de Open Poort (oktober 2018)
Datum
Zo 20 jan

Activiteit
The Portal 10.00 – 11.00 uur

Ma 21 jan

Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur
(Trefpunt)
Gezinsdienst Kerk & School (Open Poort en Allen
Hervormde Gemeente)
Kliederkerk “Abraham” 14.30 – 16.00 uur
0 t/m 8 jaar
The Portal 10.00 – 11.00 uur
Middelbare
school
Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur
8 t/m 12 jaar
(Trefpunt)
Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur
8 t/m 12 jaar
(Trefpunt)
The Portal 10.00 – 11.00 uur
Middelbare
school
The Portal 10.00 – 11.00 uur
Middelbare
school
Kliederkerk “Storm op zee” 14.30 – 16.00
0 t/m 8 jaar
uur

Zo 27 jan
Zo 27 jan
Zo 17 feb
Ma 18 feb
Ma 4 mrt
Zo 24 mrt
Zo 19 mei
Zo 23 juni

Gezinsdienst Kerk & School

Leeftijd
Middelbare
school
8 t/m 12 jaar

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
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gezinsdienst. Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn
van harte welkom om deze vrolijke dag in ons leven mee te maken.
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.

Kliederkerk “Abraham”

Ellen Verkleij

Alle kinderen tot en met 8 jaar zijn met hun ouders, opa’s en oma’s
uitgenodigd om zondagmiddag 27 januari om 14.30 uur op reis te
gaan met Abraham en Sarah. Abraham en Sarah vertrekken uit hun
bekende land door de woestijn naar een onbekend land. God is bij
hen op deze reis. Abraham en Sarah vertrouwen op God en wij gaan
mee op reis en vertrouwen ook op God. Jullie kunnen vast nadenken
wat je meeneemt op reis in je koffer. Daarover gaan de spelletjes en
de knutselwerkjes. En Abraham en Sarah gingen lopend op reis en
sliepen in een tent. Dat gaan wij natuurlijk ook doen. We sluiten de
middag af met een korte viering. Bij de limonade, koffie en thee is er
een speciale traktatie. De foto’s van deze reis middag zijn dan ook te
zien op het beamerscherm in de kerk. De ouders, opa’s en oma’s
mogen gratis mee op reis. De kinderen betalen 2 euro.
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De bloemen waren voor:
4 november

Mvr.P.de With

11 november

Mvr.T.van Rooyen

18 november

Mvr.C.Gerritsen

25 november

Mvr.G.van Leeuwen

2 december

Mvr.J.Jansen

9 december

Mvr.I.Battem

18

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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Herinnering
Al is de roos ook uitgebloeid
eens zal ze nieuwe knoppen dragen
en ik zal U verwonderd vragen
hoe uit het dood gewaande hout dat werd gesnoeid
opeens een heel nieuw leven groeit.
Eens komt een einde aan de tijd
dat ik op aarde mag verblijven
en nooit zal ik kunnen beschrijven
aan hen van wie ik afscheid nemen moet
de mij geschonken zaligheid, zo zoet
en als ik ga de weg die voor mij menigeen al ging
dan hoop ik voort te leven
bij hen die achterbleven
al is het slechts in hun herinnering.

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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BELANGRIJKE DATA
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!
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“U moet uw naaste liefhebben als uzelf”
“U moet uw naaste liefhebben als uzelf”, staat er in Leviticus 19 : 18b. En
ook vinden we deze zin bij Matthëus (22 : 39), bij Markus (12 : 31) en bij
Lukas (10 : 27). Zo krijgt deze uitspraak de kracht van een gezegde, dat
vaak als samenvatting van de Tien Woorden wordt gememoreerd, samen
met: “U zult de Heere, uw God, liefhebben ..” In de evangeliën plaatst
Jezus beide uitspraken als vervulling van wet en profeten, als weg ten
leven, naast elkaar.
Het merkwaardige is dat in de uitleg van “uw naaste liefhebben als uzelf”
nogal eens opgemerkt wordt dat je de naaste moet liefhebben op dezelfde
wijze en met dezelfde kracht zoals je van jezelf houdt. Dan ligt de gedachte
op de loer dat hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer je van je
naaste kunt gaan houden. Maar is de opdracht tot het liefhebben van de
naaste dan gegrond op een soort egocentrisme? Of op zelfkennis?
De grote Joodse denker Martin Buber (1878 – 1965) vertaalt Leviticus 19 :
18b als volgt: “Halte lieb deinen Genossen, dir gleich.” Vertaald: “Heb je
naaste lief, jou gelijk(zijnde)”. Hier staat dat je de naaste sowieso moet
liefhebben, met de verduidelijking dat hij immers aan jou gelijk is.
Een andere Joodse filosoof (en student van Buber), Emanuël Levinas (1906
– 1995) gaat in zijn filosofie hierop door. Hij laat zien dat wij mensen,
vanwege ons mens-zijn, allemaal raakbaar zijn voor pijn, voor vreugde,
voor verdriet. Daarom kan gesteld worden dat onze medemens, alhoewel
in zekere zin een totaal andere, toch ook aan ons gelijk is. Zo aan ons gelijk
dat wij bijna automatisch zijn pijn, zijn vreugde, zijn verdriet aanvoelen en
dus met hem kunnen meeleven, hem intuïtief begrijpen en daarom die
ander kunnen liefhebben. Het blijkt dus dat de opdracht tot liefhebben een
opdracht is die de Schepper in ons “gebakken” heeft en daardoor
realiseerbaar is.
En zoals de Joodse wijzen met regelmaat doen, verwijzen we naar een
typerende zinsnede uit de Tora: Leviticus 19 : 34b: “U zult de vreemdeling
liefhebben als uzelf, want u bent vreemdeling geweest in Egypte”. De lezer
trekke in onze tijd de conclusie voor zichzelf.
Piet Booij
© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht
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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 5 feb. 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

53
53
53
53

2
3
4
5

5 feb.
5 mrt.
2 april
7 mei

Verschijnt
15 feb.
15 mrt.
12 april (5 weken)
17 mei

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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