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53e jaargang nr 2                                       15 feb.  – 12 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 feb. 2019  
De Open Poort / Dopen 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke / Wim   
Kerkauto : L. Elings 
tel : 443204 
Koffieschenken : groep 1 
 
 
Zondag 17 feb. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : T. Eijkenaar 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 4 
 
 
Vrijdag 15 feb. 2019 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 24 feb. 2019 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. R.J. Blokland 
 te : Maarssen 
Collecte : Grimma 
Deurcollecte : Missionair 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wil 
Kerkauto : A. Kroes 
tel : 443660 
Koffieschenken : groep 2  
 
 
Zondag 24 feb. 2019 - 10.30 uur  
De Vijverhof  
Voorganger : J. van Woudenberg 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 5 
 
 
Vrijdag 22 feb. 2019 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 4 
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Zondag 3 maart 2019  
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. L.J. Rasser 
te : Amsterdam 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid 
Kerkauto : P. de Langen 
tel : 441970 
Koffieschenken : groep 3 
 
 
Zondag 3 maart 2019 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 6 
 
 
Vrijdag 1 maart 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : A. van Pelt 
Medewerkers : groep 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 10 maart 2019 
De Open Poort 
1e zondag 40 dagentijd 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Jeroen 
Kerkauto : M. van der Zaag 
tel : 689420 
Koffieschenken : groep 4 
 
Zondag 10 maart 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 1 
 
 
Vrijdag 8 maart 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 5 
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VANUIT DE PASTORIE         Hetty Brederoo 

 
Graag wil ik terugblikken op een aantal gebeurtenissen in de 
afgelopen tijd. De afgelopen maanden waren vele predikanten, 
pianisten, kerkgangers, donateurs en op-afstand-volgers betrokken 
bij het kerkasiel in kerk- en buurtcentrum Bethel in Den Haag. Ook 
onze gemeente steunde dit kerkasiel, onder meer door tijdens de 
Kerstnachtdienst vijf stoelen leeg te laten, met een stuk speelgoed 
erop. Deze lege stoelen stonden symbool voor de familie Tamrazyan, 
die gedurende drie maanden in de Bethelkapel verbleef, maar ook 
voor vele andere hier gewortelde kinderen die door slepende 
procedures Nederland uitgezet dreigden te worden. Dankbaar 
mogen we constateren dat het volhouden van het kerkasiel zinvol is 
geweest. De familie Tamrazyan mag blijven, andere kinderen en hun 
families ook.  
 
Daar tegenover staat, dat er de komende jaren minder vluchtelingen 
in Nederland opgenomen zullen worden. Oorspronkelijk zouden 750 
vluchtelingen per jaar naar ons land komen uit het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika, om de druk op die landen te 
verlichten. Nu zijn dat er maar 500 per jaar. De afgelopen tijd 
overleden er zeker 29 kinderen in vluchtelingenkampen in Syrië door 
onderkoeling. Dat illustreert dat opvang in de regio lang niet altijd 
kan, omdat er zo vreselijk veel mensen noodgedwongen hun land 
verlaten.  
 
We hebben dus nog meer om in vol te houden. Als kerk, als 
gemeente, als christenen, zijn we geroepen om steeds oog te 
hebben voor wie kwetsbaar is. Om voor de naaste te zorgen, voor 
hem op te komen en in bidden en handelen te doen wat we kunnen. 
Naar elkaar om te zien in liefde. 
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Intussen gebeurt er in onze gemeente ook veel. Er wordt 
constructief nagedacht en gesproken over de toekomst van onze 
gemeente. Nu zijn er veel zakelijke kanten waarover moet worden 
nagedacht, maar we willen niet uit het oog verliezen waartoe wij 
samen kerk zijn: tot eer van God. Het was heel goed dat we juist nu 
in de gelegenheid waren om als kerkenraad een 
bezinningsbijeenkomst te houden. Deze vond plaats op zaterdag 2 
februari In de huiskamer van Gerrit Elings. 
 
Na een mooie meditatieve opening waarin we een Bijbeltekst op ons 
lieten inwerken, naar muziek luisterden en de tekst in stilte op ons 
lieten inwerken was er gelegenheid op de tekst te reageren, in 
relatie met onze taak als ambtsdrager in onze gemeente. Mooi om 
zo als kerkenraad in een geloofsbijeenkomst bijeen te zijn geweest. 
Het heeft ons zeker geïnspireerd om vanuit de liefde voor Gods kerk 
met hart, hoofd en handen voort te gaan op onze weg in en met De 
Open Poort.  
 

 
 
 
 
 
BEDANKT 
 
De grote belangstelling en uw hartelijk medeleven in de vorm van 
telefoontjes, brieven, kaarten, bloemen en persoonlijke 
ontmoetingen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man en onze vader Hans Kalfsbeek waren hartverwarmend en 
steunen ons in de verwerking van ons verdriet. Wij willen iedereen 
daarvoor hartelijk bedanken. 
 
Louise, Arjan & Peter Kalfsbeek 
 



6 
 

VANUIT DE DIACONIE 
 
Kerstpakketten actie 2018 
 
In december hebben met de gezamelijke kerken in Harmelen 64 
stuks kerstpakketten weggebracht in Harmelen aan mensen die het 
moeilijk hebben. De ontvangers waren erg blij dat de kerken hun 
niet vergeten waren in december. Dank voor alle bijdragen waarmee 
we deze pakketten konden vullen! 
 
Extra bijdrage  
 
Tijdens de Open Luchtdienst in september hebt u allemaal kunnen 
“stickeren” om aan te geven welke collectedoelen voor de ZWO u 
belangrijk vindt. Een aantal doelen die u zelf had voorgesteld hebben 
we al eerder van een gift voorzien, maar er was nog voldoende over 
om ook nog een aantal van de door de diaconie voorgestelde doelen 
te steunen. We hebben hier de door u meest gekozen doelen 
geselecteerd:  
 
Kerk in Actie Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
 
Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan 
de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen 
en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding 
behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water.  
 
Ruimte voor christenen in Pakistan 
 
In Pakistan maken christenen maar twee procent van de bevolking 
uit; een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van 
hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een 
veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar 
nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen. 
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Versterk de kerk in het midden oosten  
 
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de 
gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest 
en twee derde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten 
bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te 
houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit 
begon, onze hulp hard nodig. 
 
Water for life 
 
Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en 
sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen 
vanzelfsprekendheden zijn. En dat is hard nodig: zo’n 884 miljoen 
mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon 
drinkwater en 2,4 miljard mensen kunnen geen gebruikmaken van 
goede sanitaire voorzieningen.  
 
Tegen kinderarbeid in India  

 

Kerk in Actie werkt met Indiase organisaties samen om kinderarbeid 
tegen te gaan en alle kinderen naar school te laten gaan.  
 
Licht voor kinderen in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika  
 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. 
Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 
donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school 
niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De 
toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan 
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Kosten kerkasiel in Den Haag 
 
We hebben als diaconie besloten het initiatief van de Bethel Kapel 
voor de doorlopende kerkdienst in Den Haag te steunen met een 
gift, want er worden daar best wat kosten gemaakt. Inmiddels is het 
kerkasiel gelukkig niet meer nodig, maar ook met de nasleep zijn nog 
wel kosten gemoeid. We steken de kerk daar graag een hart onder 
de riem. 
 
 
Collecte doel van de Maaltijd van de Heer 2019 
 
Op onze vraag of u zelf ook tips had voor een doel voor de 
Avondmaalscollecte zijn verschillende suggesties binnengekomen, 
dank daarvoor. We hebben hiernaar gekeken en besloten dat dit jaar 
deze opbrengsten voor Villa Vrede zullen zijn.  
 
Activiteiten in februari 
 
Op 16 februari is er een diner in nieuw Batestein hiervoor hebben 
voldoende vrijwilligers zich aangemeld . 
 
Voorbereiding 40 dagentijd 
 
Wij zijn in voorbereiding van de 40 dagen begonnen met de actie om 
mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. In deze tijd ondersteunt 
Kerk in actie ex-gedetineerden, kind slaven in India, weeskinderen in 
Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw 
begin te maken. Vanaf 6 maart kunt u weer spaardoosjes meenemen 
die op 20 april (Pasen) weer ingezameld worden. De afgelopen jaren 
hebben die doosjes toch steeds enkele honderden euro’s 
opgebracht.  
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Collectes in de komende tijd 
 
Op 10 februari is de rondgaande collecte voor het Bloemenfonds en 
de deurcollecte is een landelijke collecte voor catechese en educatie. 
 
Op 17 februari steunen we met de rondgaande collecte Esther 
Brederoo die in de zomer met World Servants naar Ghana gaat. 
Daarover vindt u in deze Meeleven meer informatie. De deurcollecte 
is dan voor het Noodhulpfonds van Kerk in Actie. 
 
Op 24 februari collecteren we in de rondgang voor de contactgroep 
Grimma, de deurcollecte is dan een landelijke collecte voor 
missionaire activiteiten. 
 
Op 3 maart is de rondgaande collecte voor de diaconie en de 
deurcollecte voor de Kerk. Geloof is immers gratis, maar de kerk kost 
wel geld. 
 
Op 10 maart zou oorspronkelijk de Maaltijd van de Heer gevierd 
worden, maar die schuift een weekje op, dus dat geldt ook voor de 
Avondmaalscollecte. De rondgaande collecte is dan voor de Kerk, de 
deurcollectie is er één van Kerk in Actie en is bestemd voor de 
Voorjaarszendingsweek, waarin deze keer kerken in Cuba worden 
gesteund die proberen in de communistische cultuur het hoofd 
boven water te houden en om te gaan met alle veranderingen in het 
land.  
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Esther met World Servants naar Ghana 
 
Ik ben Esther Brederoo en ik ga deze zomer naar Ghana. Ik ga niet 
zomaar naar Ghana, maar met een doel. Samen met World Servants 
en andere jongeren uit Nederland gaan we bouwen aan verandering 
in de wereld. We gaan drie weken lang bouwen aan woningen voor 
medisch personeel samen met de bevolking van Gorogo. 
 
World Servants is een organisatie die jongeren een kans willen geven 
om mee te helpen aan verandering aan de wereld. World Servants 
doet dit, omdat ze geloven dat Jezus ons heeft geleerd dat iedereen 
kan dienen met elke situatie die speelt. Door een reis te maken naar 
een ontwikkelingsland kunnen we zien hoe het is om daar te leven 
en zullen we ervaren dat wij in Nederland het best goed hebben. Bij 
World Servants staan 4 dingen centraal: 
 
 

 Bouwen 

We gaan drie weken lang aan iets bouwen wat ze daar niet 

hebben, zoals scholen of ziekenhuizen 

 

 Cultuur 

Tijdens de reis gaan we huizen bezoeken en zullen we 

ervaren wat hun gewoontes zijn en wat daar de cultuur is. 

 

 Geloof 

We gaan tijdens de reis een kerk meebeleven en gaan we 

stukken uit de bijbel lezen en er overpraten. Steeds meer 

jongeren raken hun geloof kwijt, maar door deze reis te 

maken staan we daarbij stil door een kerkdienst mee te 

beleven en gaan we stukken uit de bijbel lezen en er 

overpraten. 
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 Persoonlijke ontwikkeling 

We bouwen aan verandering in de wereld, maar ook aan ons 

zelf. Door deze reis komen we meer over ons zelf te weten. 

We ontwikkelen dingen die we misschien eerst niet hadden. 

 
Vaak na zo’n bijzondere reis zullen veel jongeren anders gaan 
denken en dat ze gaan merken hoeveel verschil er is tussen hoe wij 
hier leven en hoe ze daar leven. Dat wij het hier zo makkelijk hebben 
en dat ze aan de andere kant van de wereld bijna niks hebben. 
 
Nu kosten die reizen naar Ghana en andere landen natuurlijk veel 
geld, en daarvoor moeten de deelnemers de handen uit de mouwen 
steken door allerlei activiteiten te organiseren die geld opleveren en 
door sponsors te zoeken. Deels voor de groep (16 jongeren uit de 
kerken in Woerden gaan naar een aantal verschillende 
bestemmingen), en deels moet elke deelnemer zelf geld bij elkaar 
sprokkelen. Wilt u mij hierbij helpen? Op zondag 17 februari is één 
van de collectes speciaal hiervoor bestemd.  
 
Na de zomer, als ik weer terug ben, kom ik in de kerk graag een keer 
vertellen over mijn belevenissen en wat we in Ghana hebben kunnen 
doen.  
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          Jeugdpagina de Open Poort (februari 2019) 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

Zo 17 feb The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school  

Ma 18 feb Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Ma 4 mrt Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 10 mrt 1e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND 

Groep 1 t/m 8 

Zo 17 mrt 2e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND 

Groep 1 t/m 8 

Ma 18 mrt Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 24 mrt The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school  

Zo 24 mrt 3e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND 

Groep 1 t/m 8 

Zo 31 mrt 4e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND 

Groep 1 t/m 8 

Ma 1 april Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 7 april 5e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND 

Groep 1 t/m 8 

Zo 14 april The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 14 april 6e zondag 40 dagen tijd Paasproject 
KND Palmpasen 

Groep 1 t/m 8 

Ma 15 april Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 21 april Pasen afsluiting Paasproject KND Groep 1 t/m 8 
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Ma 29 april Schatgravertjes 18.45 - 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 t/m 12 jaar 

Zo 19 mei The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 16 juni The Portal 10.00 – 11.00 uur  Middelb.school 

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

0 t/m 8 jaar 

Zo 30 juni Overstapdienst groep 8 Vanaf 4 jaar 

 
 
 
 
Paasproject KND                Ellen Verkleij 

 
Op zondag 10 maart starten we met de kinderen met het 
Paasproject “Met Jezus op weg naar Pasen”. Deze veertigdagentijd 
staan de verhalen centraal die horen bij de dagen voor Pasen: van 
Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, 
tot en met zijn opstanding. We lezen deze verhalen uit het evangelie 
volgens Lucas. Met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten 
van verschillende plekken in die stad, volgen we Jezus tijdens de 
belangrijke momenten uit het paasverhaal. Er is een projectlied met 
elke week een nieuw couplet.  
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Bericht uit de Classis Utrecht 
 
Verschillende keren heb ik in Meeleven u bericht over de nieuwe 
indeling van de classes (regionale vergaderingen) van de PKN en  
ook over de aanstelling van een classispredikant. In onze classis 
Utrecht is sinds 1 september 2018 ds. Trinette Verhoeven als 
classispredikant werkzaam. 
Graag geef ik u van haar het volgende bericht door. 
 
Frank Nagelhout, lid van de Classis Utrecht. 
 
Wat is een classispredikant? 
 
Wat doet hij of zij? Het is een nieuwe functie die een direct gevolg  
is van de bezinning van onze kerk op haar toekomst. 
De kerk krimpt: er zijn minder mensen beschikbaar voor 
vrijwilligersfuncties. Naar de traditie is onze kerk regionaal ingedeeld 
in classes. Tot voor kort waren er 74 classes, 74 regionale verbanden, 
die gemeenten vertegenwoordigden in de synode. In de classes 
waren alle gemeenten vertegenwoordigd. 
Daar heeft de kerk het mes ingezet: het werden 11 classes en niet 
elke gemeente hoeft meer een afgevaardigde te sturen.  
Dat betekent dat er minder mensen nodig zijn. Dat is goed, maar dat 
brengt ook het gevaar met zich mee: gemeenten kunnen zich minder 
betrokken voelen op het geheel van de kerk.  
Daarom is de functie van classispredikant in het leven geroepen. 
De classispredikant zal geestelijk leiding geven aan gemeenten en 
predikanten in de eigen classis en daarmee een verbindende rol 
spelen.  
Voor de provincie Utrecht vallen de grenzen van de classis samen 
met de provinciegrenzen. De classispredikant bezoekt de 
gemeenten, bezoekt de predikanten, signaleert vragen, helpt 
oplossingen zoeken, is dominee maar dan van de provincie. In 4 jaar 
worden alle gemeenten bezocht.  
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Behalve het voorgaan in de eredienst betekent dat bezoek aan 
(kerkenraads)vergaderingen en pastoriebezoek.  
Verder enthousiasmeert de classispredikant het samenkomen van 
gemeenten in ringen. De ring is ook een nieuw fenomeen. De ring 
bestaat uit een groep gemeenten die elkaar ontmoeten en elkaar 
met raad en daad bijstaan. Vooralsnog heeft Utrecht ervoor gekozen 
om de ringen samen te laten vallen met het grondgebied van de 
oude classis, waar, als het goed is, al betrekkingen bestonden.  
Wij geloven in een, heilige, algemene christelijke kerk. Dat betekent 
dat wij nooit alleen kunnen functioneren. We zijn steeds op zoek 
naar elkaar om samen een kerk te zijn. Dat betekent dat we elkaar 
opzoeken als protestanten, maar ook in de oecumene. 
Ook daarin hoop ik u voor te gaan, maar ook met u te delen in de 
vreugde die u beleeft. 
 
ds Trinette Verhoeven 
t.verhoeven@protestantsekerk.nl 
06 31991470 

 
 
 
 
 
Vergeet mij nietjes 
 
De bloemen waren voor: 
 
16  december  Mvr. O. van Groen 
23  december  Dhr. A. de Heer 
 6   januari  Mvr. L. de Bruin 
13 januari  Mvr. J. van den Hoeven 

 
 

mailto:t.verhoeven@protestantsekerk.nl
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                               Pieter Aartsma 
 
Het gebeurde gisteravond, 4 februari.  Zomaar een vergadering van 
het CvK en bijna hadden we een zaaltje moeten huren. We zaten 
met maar liefst 7 mensen aan tafel.  Het stemt mij blij en dankbaar 
dat deze mensen zich in willen zetten voor het beheer van onze 
Kerk. Werk op de achtergrond, maar daardoor niet onbelangrijk.  En 
dan te bedenken dat we ook nog niet compleet waren. Martijn de 
Bruin heeft aangegeven dat hij zich in wil zetten voor het CvK en 
daar zijn we heel blij mee.  Natuurlijk nemen we, als de overdracht is 
afgerond en de presentatie van de jaarrekening heeft 
plaatsgevonden, afscheid van onze huidige penningmeester, Derk 
Jan Adelerhof. 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans 2019 is afgerond, op het moment dat u deze 
Meeleven krijgt. Echter op het moment van schrijven nog niet, dus 
kunnen we nog geen inzicht geven in de toezeggingen voor dit jaar. 
We hebben er echter vertrouwen in dat u net als in het verleden 
onze kerk van harte steunt. 
Dat brengt mij wel op het volgende. Wij hebben geconstateerd dat 
we over 2018 nog niet alle toegezegde bedragen hebben ontvangen. 
Daarom willen we bij deze graag een oproep doen. Heeft u uw vaste 
en vrijwillige bijdrage over 2018 nog niet overmaakt, dan verzoeken 
wij u dit alsnog te doen. U kunt uw bijdrage overmaken naar 
bankrekeningnummer: NL61 INGB 0000 3631 57 onder vermelding 
van Kerkbalans 2018. 
Bijvoorbaat dank. U weet dat onze kerk niet zonder uw steun kan. 
 
Eindejaarscollecte 
Aan het einde van het afgelopen jaar heeft u een brief gekregen over 
de (jaarlijkse) eindejaarscollecte. En elk jaar zijn we weer blij en 
misschien ook wel een beetje verrast door de gulheid die u laat zien. 
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Dit jaar heeft de collecte ca. €1.400,- opgeleverd. Hartelijk bedankt 
voor uw bijdrage. 
 
Klusdag 
Net als voorgaande jaren organiseert het College ook dit jaar weer 
een klusdag voor onderhoudswerkzaamheden aan de kerk en de 
pastorie. Door veel klussen zelf te doen zijn we in staat om de kosten 
voor onderhoud te beperken. De klusdag zal plaatsvinden op 6 april 
aanstaande. Wilt u meehelpen? Noteer dan vast de datum in uw 
agenda. En meldt even bij Dik de Groot (of iemand van het CvK) dat 
u komt helpen. Dik de Groot, onze bouwmeester, bepaalt welke 
klussen die dag gedaan moeten worden. Hulp is natuurlijk van harte 
welkom. 

 
 
  
 
 
VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
                   Ria de Heer 
Opbrengst Collecte 
 
06 januari   Kerk     € 106.95 
  Diaconie    €   66.10  
13 januari   Avondmaal      €   72.50 

Diaconie    € 108.50 
 Kerktelefoon    €      50.15 

20 januari Zondag voor de Oecumene  €   88.70 
  Meeleven    €            68.25 
27 januari Jeugdwerk    € 121.85 
    Collecte jeugdwerk (JOP)  €   81.10 
03 februari KerkinActie Werelddiaconaat € 103.45 
  Jeugdwerk    €   68.15  
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Z(w)ing mee tijdens onze open repetitie 

Op maandag 4 maart a.s. houdt Blackgospelkoor Miracles een Open 
Repetitie voor iedereen die ervan houdt om al zingend en swingend 
zijn/ haar geloof te delen met anderen! 

Ons koor heeft rond de 60 enthousiaste leden. Kwaliteit en 
professionaliteit vinden we belangrijk, maar gezelligheid niet 
minder! We zingen echte Amerikaanse Black Gospel. Deze 
swingende en eigentijdse nummers worden op maandagavond 
ingestudeerd. 

Miracles staat onder leiding van Chesron Ledes en we 
wordenbegeleid door onze 6-koppige live band. 

We verlenen graag onze medewerking aan kerkdiensten; 
Marathondienst, Evangelisatiedienst, Kerst, Pasen, Pinksteren enz. 
om daar op een levendige manier het evangelie te verkondigen. Ook 
treden we op bij samenkomsten rond bijzondere levensmomenten 
(rouw, trouw, doop, belijdenis). Daarnaast vinden we het een eer 
Zijn naam te verhogen tijdens concerten en Praiseavonden.  
 
Ook zin om te zingen? Kom dan eens vrijblijvend naar een open 
repetitie en beleef het zelf eens zo’n gezellige repetitie. 

 Je bent van harte welkom op maandag 4 maart in de aula van de 
Willem van Oranjeschool, Goudenregenstraat 2a in Woerden. 

Om 20:00uur begint de repetitie, de zaal is vanaf 19:30uur open. 

 Heb je vragen of wil je meer informatie dan kan je mailen 
naar info@gospelkoor-miracles.nl of neem een kijkje 
op www.gospelkoor-miracles.nl 

  

mailto:info@gospelkoor-miracles.nl
http://www.gospelkoor-miracles.nl/
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BELANGRIJKE DATA 
 
10 maart Dienst met medewerking van 

Gospelkoor Rejoice 
 
4 t/m 7 oktober     Gemeentebezoek aan Grimma. Viering van 

het 40 jarig jubileum van het 
gemeentecontact. 

 
 
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 Barbara Mandok 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  5 maart 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              3               5  mrt.             15 mrt. 
       53              4               2 april              12 april ( 5 weken ) 
       53              5               7 mei               17 mei 
       53              6               4 juni               21 juni   ( 5 weken ) 

 
      

Meeleven voor belangstellenden 
€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op: 
NL61INGB 0000363157 t.g.v.  Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven. 
 
 
Een bericht van het kerkelijk bureau  
Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden 
van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in  
de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen  
houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u 
deze mutaties door wilt geven. 
 
Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!  
Emailadres : hans261030@gmail.com 
Onderwerp : kerkelijk bureau 
 
 
 

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

