
1 
 

 



2 
 

53e jaargang nr 3                                       12 maart - 12 april 2019 
 
 
 
 
 
 
Zondag 17 maart 2019 
2e zondag 40 dagentijd  
De Open Poort / Biddag gewas 
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. L. van Wijk  
te : Lochem 
Avondmaalscollecte : Villa Vrede 
Collecte : Meeleven 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn   
Kerkauto : W. van der Sluijs 
tel : 443860 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 17 maart 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : Ds. A. van de Schrier 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 15 maart 2019 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 3 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 24 maart 2019 
3e zondag 40 dagentijd 
De Open Poort 
 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : Chr. van der Veer 
tel : 506659 
Koffieschenken : groep 6  
 
Zondag 24 maart 2019 - 10.30 uur  
De Vijverhof  
Voorganger : C. Lugthart 
Organist : C.C. van Leeuwen 
Medewerkers : groep 3 
 
Vrijdag 22 maart 2019  - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : J. M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 6 
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Zondag 31 maart 2019  
4e zondag 40 dagentijd 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Missionair 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke / Wim 
Kerkauto : A. Overbeek 
tel : 442819 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 31 maart 2019 - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 29 maart 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 7 april  2019 
5e zondag 40 dagentijd 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. P.J. Rebel 
te : Utrecht 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : J. Terpstra 
tel : 442501 
Koffieschenken : groep 2 
 
Zondag 7 april 2019 – 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 5 april 2019 – 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : J. Branger 
Organist : A. van Pelt 
Medewerkers : groep 2 
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BIJ DE DIENSTEN     Hetty Brederoo 

 
De Veertigdagentijd is intussen begonnen en we leven toe naar 
Pasen. De kinderen horen in de kindernevendienst de verhalen over 
de laatste dagen van Jezus. In de kerk lezen we dit jaar teksten uit 
Lucas. Het zijn niet altijd de gemakkelijkste teksten die aan bod 
komen. Iets van de vertwijfeling en beproeving van het lijden klinkt 
er in door, maar ook altijd de hoop.  
 
Op 24 maart, de derde zondag van de Veertigdagentijd, zal ik zelf 
voorgaan. In de vorige Meeleven schreef ik al, dat alle zondagen in 
deze periode een naam hebben. Die namen zijn afkomstig van de 
Psalm waarmee volgens de klassieke liturgie de dienst begint. Deze 
zondag heet ‘Oculi’, ogen in het Latijn, naar Psalm 25. Daarin staat: ik 
houd mijn oog gericht op de Heer. In de lezingen en liederen in deze 
dienst zal dat thema dan ook terugkeren. Ons combo V!ER zorgt voor 
de muzikale begeleiding. 
 
Op 31 maart mag ik opnieuw voorgaan. De vierde zondag van de 
Veertigdagentijd heet ‘Laetare’, verheug u, naar Psalm 122. De 
Veertigdagentijd is dan al op de helft en iets van het licht van Pasen 
schijnt al door. De zondag wordt daarom ook wel ‘Klein Pasen’ 
genoemd en de liturgische kleur is roze: het paars van inkeer wordt 
iets lichter, het wit van Pasen komt er in mee. 
 
Op zondag Judica (doe mij recht, Psalm 43), 7 april, gaat ds Rebel uit 
Utrecht voor.  
 
Op 14 april is het zondag Palmare, ook wel Palmpasen genoemd. 
Voorganger is dan ds. Tuski uit Utrecht. Deze zondag is het begin van 
de Stille Week. Meer informatie over de vieringen in die week vindt 
u in het volgende nummer van Meeleven.  
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MEELEVEN IN LIEF EN LEED   Hetty Brederoo 

 
We leven mee met zieken in de gemeente.  
 
De afgelopen tijd waren er veel ziekenhuisopnames voor Gerrit van 
Dam. Hij verbleef in het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn 
vanwege wondroos, in het Diakonessenhuis te Utrecht vanwege het 
vasthouden van heel veel vocht en in het Antonius in Nieuwegein 
voor zijn hart. Gelukkig is het inmiddels allemaal wat stabieler en we 
hopen natuurlijk voor hem en voor Elly dat dit zo zal blijven. Zij 
voelden zich gesteund door het medeleven en de hulp van 
gemeenteleden. 

 
 
 
BEDANKJE 
 
Graag willen we iedereen van harte bedanken voor alle hulp tijdens de 
opnames van Gerrit in drie ziekenhuizen. 
Alle lieve mensen, die mij naar en van het ziekenhuis hebben gereden, alle 
kaarten, bezoekjes en telefoontjes. 
Ook nu ik hem nog liever niet alleen laat, worden de boodschappen voor 
ons gehaald. 
We zijn ontroerd door zoveel lievigheid. Ook de mooie bos bloemen van de 
kerk was fijn en hebben lang gestaan. 
  
Gerrit en Elly van Dam 
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VANUIT DE DIACONIE 
 
De afgelopen periode 
 
In de afgelopen periode is de diaconie betrokken geweest bij de 
maaltijd voor bewoners van Nieuw Batestein. Een verslagje van 
Connie: 
 
16 Februari was weer de dag om ons jaarlijks diner te houden. Dit 
doen we samen met dediaconie van de Hervormde gemeente van 
Harmelen. 25 bewoners hadden zich opgegeven en Gijs en Stien 
hadden er weer een feestmaal van gemaakt. 
Dit jaar hadden we een kipsalade, soep , rollade met frietjes en 
zelfgemaakte appelmoes. 
Voor de vitamientjes ook nog worteltjes en doperwtjes. Het toetje 
bestond uit ijs en slagroommet vruchtjes. De muzikale begeleiding is 
van de Hervormde gemeente en dit maakte deavond helemaal af. De 
start van het diner had ook een intro op blokfluit. Frida, één van de 
bewoners, speelde een mooi lied op haar blokfluit. De bewoners 
genieten enorm van dezeavond die mogelijk wordt gemaakt door alle 
vrijwilligers en werknemers van Nieuw Batestein.  
 
Gijs en Stien willen het volgend jaar ook zeker weer doen. Voor mij is 
het ook een zeer waardevolle avond en ik ben dan ook zeker weer 
van de partij. In het najaar doen we nog een muzikale avond met 
koffie, thee, en cake. 
Namens de Diaconie van De Open Poort en Hervormde gemeente 
Harmelen bedankt voor jullie inzet. 
 
Ook waren we vertegenwoordigd bij het overleg van de diaconieën 
van de Raad van Kerken in Woerden. Hierbij komen diakenen van 
alle kerkelijke stromingen in de gemeente bij elkaar om te 
overleggen wat we samen voor de gemeenschap kunnen betekenen. 
Op die manier zijn we bijvoorbeeld een goed aanspreekpunt voor de 
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gemeente. Vanuit de RvK Woerden worden onder meer het 
Vakantieproject, de actie Schoen Doen en de kerstattentie (niet de 
pakketten, dat is van de Harmelense kerken) georganiseerd. We 
kregen onder meer een toelichting van de Voedselbank, die erg blij 
zijn met wat ze aan spullen van mensen krijgen, maar wel moesten 
verhuizen naar een veel duurdere locatie die de gemeente niet 
helemaal meer financiert. Hierdoor is er een begrotingstekort bij de 
Voedselbank van ca. €12.000 per jaar. We zullen als kerken bekijken 
of we hier deels aan kunnen bijdragen. 
 
Op 17 februari was er de bijzondere doopdienst met drie 
dopelingen. Esther heeft in die dienst verteld over haar World 
Servants reis naar Ghana deze zomer. De collecte daarvoor heeft het 
mooie bedrag van €178,65 opgebracht. Vanuit de diaconie ronden 
we dit bedrag naar boven af op €250. We wensen Esther veel zegen 
op haar werk daar. 
 
40 dagentijd doosjes actie 
 
Net als afgelopen jaren kunt u tijdens de 40-dagentijd weer 
spaardoosjes meenemen. Contant geld lijkt steeds meer te 
verdwijnen, maar toch zien we dat dit elk jaar nog een mooi bedrag 
oplevert. Bovendien zijn collectebonnen ook van harte welkom. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor weeskinderen in Rwanda. Rwanda 
telt bijna 230.000 weeskinderen. Bij de genocide 25 jaar geleden 
werden meer dan 400.000 kinderen wees door grootschalige 
massamoorden. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Via 
Mwana Ukundwa biedt Kerk in Actie een nieuw begin aan duizenden 
weeskinderen door voorlichting, het zoeken van opvangfamilies voor 
deze kinderen en het regelen van onderdak en scholing.  
Van harte aanbevolen, vanaf 10 maart kunt u de doosjes weer 
meenemen en op 21 april (Pasen) zamelen we ze weer in. 
 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen
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Collectes in de komende tijd 
 
Op 17 maart is de rondgaande collecte voor Meeleven en de 
deurcollecte is dan voor een binnenlands doel van Kerk in Actie en 
heeft als thema “Verlaat de gevangenis… en dan?”. Veel gevangenen 
willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op 
eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak 
schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. 
Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, 
biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de 
samenleving. Op deze dag vieren we ook de Maaltijd van de Heer, de 
opbrengst van die collectie gaat dit jaar naar Villa Vrede. 
 
Op 24 maart collecteren we in de rondgang voor de kerk, want 
geloof is gratis, maar de kerk kost geld. De deurcollecte is voor de 
voor de Kerk in Actie campagne Stop kinderarbeid in India. In de 
Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas 
profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote 
deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon 
zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen 
werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in 
Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter 
onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over 
het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te 
geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar 
school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende 
kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! 
 
Op 31 maart is de rondgaande collecte is het PKN-doel het 
ondersteunen van startende pioniersplekken. Verspreid over heel 
Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals 
kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven. De 
initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met 
onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op 
dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe 
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geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In 
Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de 
pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele 
gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een 
andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De 
Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken en De 
Open Poort draagt hier graag aan bij. De deurcollecte is deze zondag 
voor de kerk. 
 
Op 7 april   is de rondgaande collecte voor Rwanda 25 jaar na de 
genocide, hetzelfde doel als waarvoor we met de spaardoosjes 
sparen. De deurcollecte is deze zondag bestemd voor de diaconie. 
 

Collectedoelen ZWO 
 
De afgelopen tijd hebben wij u verteld welke doelen voor Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking vanuit de diaconie 
een bijdrage hebben gekregen, waarbij u zelf heeft meegedacht over 
de besteding. Wij zijn dankbaar voor de manier waarop we zo meer 
als gemeenschap bezig kunnen zijn met het diaconale werk. 
We willen nu dit jaar nog net een stapje verder zetten. We zullen 
niet niet pas in september ideeën voor ZWO-doelen uitwerken, maar 
het jaar in tweeën knippen. We willen u daarom nu al vragen of u 
misschien goede bestemmingen weet voor de ZWO bijdragen van de 
diaconie. In de 40-dagentijd willen we de ideeën verzamelen en 
daarna een keuze maken voor het eerste deel. In de loop van de 
komende weken zullen we zelf ook wat suggesties doen waar u zich 
dan over kunt uitspreken. Weet u een goed doel? Spreek één van de 
diakenen aan of stuur een mailtje naar 
diaconie@deopenpoortharmelen.nl 
 
Diakenen gevraagd 
In september zullen Dorothea Bierling en Martin Brederoo aftredend 
zijn als diaken en niet herkiesbaar zijn. Dit betekent dat er twee 
vacatures vervuld moeten worden. Om ervoor te zorgen dat er 

mailto:diaconie@deopenpoortharmelen.nl
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steeds een diaken in de diensten aanwezig is moeten er in de 
praktijk wel echt vier diakenen zijn. Diaconie is onlosmakelijk 
verbonden met onze kerkelijke traditie en dat willen we graag zou 
houden.  
Is dit wat voor u of jou of wilt u eerst weleens weten wat het 
betekent om diaken te zijn? Laat het even weten bij één van de 
diakenen, dan kunnen we er gewoon eens over in gesprek. Praten 
kost niets en verplicht ook tot niets! 
 
Begroting diaconie 2019 
 
Al een tijd geleden hebben we de begroting van de diaconie voor 
2019 opgesteld, maar we werden erop gewezen dat voor formele 
vaststelling deze ook ter inzage moet worden gelegd bij de 
gemeente. Langs deze weg willen dit repareren. Mocht u op- of 
aanmerkingen hebben over deze begroting van de diaconie, dan is 
het verzoek om dit schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Een reactie 
kunt u sturen naar scriba@deopenpoortharmelen.nl of 
diaconie@deopenpoortharmelen.nl, maar ook kunt u een papieren 
reactie sturen of aan één van de diakenen of de scriba meegeven. 
Een eventuele reactie moet uiterlijk zondag 24 maart zijn ingeleverd. 
Vragen om toelichting op onduidelijkheden kan natuurlijk altijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@deopenpoortharmelen.nl
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Begroting 
2019 

Begroting 
2018 

Jaarrek 
2017 Toelichting 

          

Begroting 
Diaconie De 
Open Poort       

De begroting ZWO en 
diaconie vanaf 2019 
samengevoegd op voorstel 
van de PKN. 

          

BATEN EN 
LASTEN         

          

Opbrensten uit 
bezittingen 5000 5500 3144 

Betreft inkomsten uit 
collectes. Het bedrag was in 
2017 lager dan de begroting 
in 2018 omdat een deel van 
de collectes pas na de 
jaarwisseling is ontvangen 
door de diaconie. 

Bijdragen 
gemeenteleden 200 200 1115 

Dit is een post voor 
incidentele bedragen. 2017 
viel toevallig hoger uit dan 
gemiddeld. 

Bijdragen 
Werelddiaconaat 4750 5000 4703 

Diaconie en ZWO voegen we 
vanaf 2019 samen. Na 2019 
zullen we ook nog maar 1 
rekeningnummer hanteren, 
dat scheelt veel bankkosten. 

Bijdragen Zending 3500 3750 3930 

Posten ZWO iets lager 
begroot in lijn met trend 
ledental. 

Onvoorzien         

TOTAAL BATEN 13450 14450 12892   

LASTEN         

Bestedingen 
diaconaal werk 4500 5000 4618 

Dit betreft binnenlands 
diaconaat. 

Bestedingen 
kerkdiensten, 
catechese en 
gemeentewerk 100 100 123 

Sinds 2017 zijn dit alleen nog 
kosten voor de plaatselijke 
Raad van Kerken Woerden 
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Bijdragen aan 
andere organen 
binnen de kerk       

De diaconie levert geen 
bijdrage aan andere organen 
van de kerk. 

Werelddiaconaat 4750 5000 1250 

Kinderen in de Knel + project 
M. Verkleij. NB: doelen ZWO 
2017 zijn pas in 2018 
verwerkt, vandaar het lage 
bedrag 2017 

Zending 3500 3550 0 

Idem, doelen 2017 pas in 
2018 verwerkt daardoor 0 
euro in de afrekening 2017. 

Lasten overige 
diaconale 
eigendommen en 
inventarissen 275 300 0 

Vanwege continuïteit is deze 
post opgenomen op de 
begroting, maar als ook 2018 
geen uitgaven laat zien dan 
zullen we deze post in 2020 
schrappen.  

Lasten beheer en 
administratie* 300 300 285 Bankkosten e.d. minus rente. 

TOTALE LASTEN 13425 14250 6276   

          

RESULTAAT 
(BATEN-LASTEN) 25 200 6616   
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Jeugdpagina de Open Poort 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

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 
 

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 
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 Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

 
VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
Gemeentebezoek 2019 
Zoals we al eerder meldden, is het Gemeentebezoek aan Grimma 
gepland van 
vrijdag 4 oktober tot maandag 7 oktober 2019.  
Tijdens dit weekend hopen we het 40 jarig jubileum van ons 
gemeentecontact 
te vieren. 
Wij nodigen u van harte uit om mee op reis te gaan naar Grimma om 
dit 
jubileumfeest mee te vieren.  
Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij één van de 
leden van de Grimmacontactgroep.  
 
Miep van Bemmel, tel. 441602 
Ria Griffioen, tel. 443253 
Ellen Verkleij, tel. 442314 
Bep en Frank Nagelhout, tel. 443410  
nagel587@planet.nl  

 
 

mailto:nagel587@planet.nl
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                               Pieter Aartsma 
 
Toekomst Open Poort en het CCBB 
 
In Meeleven nr 12 van december 2018 is al gemeld dat het Classicale 
College voor Behandeling van Beheerszaken, hierna te noemen het 
CCBB, haar zorgen heeft geuit over de financiële ontwikkeling van de 
Open Poort. Het CCBB is belast met het toezicht op het financieel 
reilen en zeilen van de lokale kerkelijke gemeenten binnen onze 
classis. Na een aantal gesprekken tussen vertegenwoordigers van de 
Open Poort en het CCBB heeft het CCBB besloten om onze kerkelijke 
gemeente onder “verscherpt toezicht” te plaatsen. Formeel 
betekent dit dat de kerkenraad geen vermogensrechtelijke besluiten 
mag nemen zonder toestemming van het CCBB. Daartoe heeft het   
CCBB een gedelegeerde benoemd, de heer Bart Kooij.  
 
De heer Kooij heeft van het CCBB een aantal opdrachten 
meegekregen. De kernopdracht is: “Ga na of er met de plannen van 
deze gemeente een gezonde financiële positie kan worden 
opgebouwd, waardoor de continuïteit van de gemeente meer 
perspectief krijgt”.  Zoals u weet zijn we daarmee aan de slag zoals 
we hebben toegelicht in de gemeentevergadering van oktober 2019. 
 
De heer Kooij is eind januari gestart met zijn werkzaamheden. Hij 
heeft inmiddels de eerste vergaderingen bijgewoond van het CvK en 
de Kerkenraad. Hij heeft veel ervaring als lid van het CvK in andere 
gemeenten binnen onze classis en heeft die ervaring inmiddels ook 
ingebracht in onze besprekingen. Wij hebben die inbreng dan ook als 
zeer positief ervaren. In juni van dit jaar zal het CCBB beslissen of het 
toezicht zal worden opgeheven. 
 
Inmiddels gaan we voort met de ontwikkeling van een nieuw 
toekomstperspectief voor de Open Poort. Er worden op dit moment 
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interviews afgenomen van een groot aantal leden van onze 
gemeente. De uitkomsten van deze interviews zullen worden 
gebruikt voor een advies, op te stellen door Cees v.d. Berg en Ton 
Eijkenaar. Zij zullen eind maart hun advies uitbrengen aan de 
Kerkenraad. Intussen zit ook het CvK niet stil. Naast lopende zaken 
als jaarrekening 2018 en begroting 2019 wordt er verder intensief 
nagedacht over de toekomst van het kerkgebouw. De kerkenraad 
heeft het voornemen in mei een gemeentevergadering te beleggen 
om u allen bij te praten over de stand van zaken en mogelijke 
besluiten voor te leggen ter bekrachtiging. U wordt hierover tijdig 
geïnformeerd. 
 
 
Afke Boes    Pieter Aartsma 
 

 
 
VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
                   Ria de Heer 
Opbrengst Collecte 
 
10 febr.  Bloemenfonds    €   75.30 

  Collecte Catechese en educatie  €      58.35 

17 febr.  Diaconie    € 178.65  

  KerkinActie Noodhulp   €            98.90 

24 febr.  Gemeentecontact Grimma  €   89.80 

  Collecte Missionair   €   69.80 

03 maart Diaconie    €   68.95 

  Kerk     €   60.50 

  Koffiegeld    € 123.95 
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ENGELSE KERKMUZIEK EN CHORAL EVENSONG IN 
NEDERLAND    Hetty Brederoo 

 
Zoals velen van u weten, hou ik mij graag met muziek bezig. Enige 
tijd geleden heb ik dan ook besloten om mij daarin verder te 
scholen. Afgelopen september ben ik gestart met de opleiding 
Kerkmuziek aan het Rotterdams conservatorium (Codarts). Hier volg 
ik vakken op het gebied van hymnologie, liturgie en cantoraat. Mijn 
medestudenten zijn studenten orgel of koordirectie aan het 
conservatorium.  
 
In het eerste weekend van maart reisden we met deze groep 
studenten, onze docenten en wat ‘aanhang’ naar Engeland. 
Engeland kent een oude traditie van kerkmuziek op zeer hoog 
niveau. Het was dan ook zeer inspirerend om daar een paar dagen in 
ondergedompeld te worden. We bezochten in drie dagen maar liefst 
zes kerkdiensten, in Canterbury Cathedral en in Westminster Abbey 
en St. Paul’s Cathedral in Londen. Verder spraken we met een 
dirigent en een organist en kregen we een kijkje achter de schermen.  
Dit was zeer boeiend en leerzaam! 
 
Zo hoorden we, hoe het kan dat de koormuziek in Engelse 
kathedralen van zo’n hoog niveau kan zijn. Jongens van zeven of acht 
jaar kunnen auditie doen om bij deze koren te komen. Als zij worden 
aangenomen, gaan zij intern en volgen een intensieve opleiding. Als 
zij dertien zijn en de baard in de keel krijgen, moeten ze 
noodgedwongen even stoppen met zingen, maar een paar jaar later 
keren velen van hen terug in het koor: als bas, tenor of alt, want de 
kathedrale koren bestaan alleen uit mannen en jongens (die de 
sopraanpartijen zingen).  
 
In Engelse kathedralen wordt dagelijks gevierd. Een van de 
momenten is de Choral Evensong, een gezongen avondgebed dat 
teruggaat op de traditie van de kloosters. In de kloosters werd zeven 
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keer per dag gelezen, gebeden en gezongen. Toen de Anglicaanse 
kerk los kwam te staan van de Rooms-katholieke kerk en de 
kloosters verdwenen, werd de traditie van het dagelijkse gebed wel 
voortgezet in een ochtendgebed en een avondgebed. Van deze 
Choral Evensongs, met prachtige koormuziek, hebben we er tijdens 
onze reis vier bezocht.  
 
Mocht u eens in Engeland zijn en in de gelegenheid zijn om een 
Choral Evensong in een van de kathedralen daar te bezoeken, dan 
kan ik u dat zeker aanraden! Maar voor wie Engeland te ver weg 
vindt, zijn er ook in Nederland voldoende mogelijkheden. Gelukkig 
hebben we in Nederland ook koren die de Engelse kerkmuziek goed 
kunnen uitvoeren. Regelmatig vinden er vieringen plaats in de 
Utrechtse binnenstad, op donderdagavond om 20.00 uur. De 
eerstvolgende gelegenheid is op 21 maart in de Domkerk.  
 
Ik zou het leuk vinden om met een groepje gemeenteleden naar 
deze Choral Evensong te gaan. Als u interesse hebt, dan kunt u dat 
aan mij laten weten via mail of telefoon of door mij even aan te 
spreken in de kerk.  

 
 
Vergeet mij nietjes 
 
De bloemen waren voor: 
 
20  januari   :   Mvr. N. Geurtsen 

27  januari   :   Mvr. R. Griffioen 

   3 februari :   Dhr. G. van Dam 

10  februari :   Dhr. K. van de Berg 

17  februari :   Dhr. G. Croiset 
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Paasviering senioren PG De Open Poort en Hervormde 
Gemeente Harmelen 
 
Donderdag 11 april hopen we weer een gezamenlijke Paasviering te 
houden, de middag begint om 14.30 uur en is in het Trefpunt.  
 
Ds. N. de Boo verzorgt de meditatie, na de pauze laten we een 
filmpje zien met vogels die leven aan de kust van Zeeland. 
Gijsbert Lekkerkerker begeleidt de zang, Couzijn van Leeuwen en zijn 
dochter Ruchama zal muziekstukjes laten horen. 
 
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.  
Hartelijk uitgenodigd! 
 
U kunt zich opgeven bij Jannie Dijkhof tel. 442365 en Adrie de Groot 
tel. 441297 
 
Hartelijke groet, Nelleke van Eijk 
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Vrijwilligers gezocht in Vijverhof 
 
Voor verschillende activiteiten zoeken we betrokken vrijwilligers! 
 

 Voor ‘Samen zingen, samen bidden’ 

Zingen verbindt en ontspant, dat merken we steeds weer! Samen 
zingen van vertrouwde liederen roept bij mensen met dementie 
herkenning en geborgenheid op. Men wordt innerlijk in beweging 
gebracht en leeft op. Het zijn kostbare en indrukwekkende 
momenten die we met elkaar beleven! 
 In kleine kring (max.18 bewoners) komen we bij elkaar op een plein 
in Vijverhof. De samenzang  van protestantse en katholieke liederen 
wordt afgewisseld met korte teksten en bekende gebeden. Er is rust, 
zachte muziek, aandacht voor elkaar! 
Voor de oecumenische activiteit ‘Samen zingen samen bidden’ (eens 
per maand op een dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur) zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen bewoners op te halen, 
met hen te zingen en weer naar de woning te brengen.  
 

 Voor de gespreksactiviteit rondom een thema ‘Sprekende 

Handen’ 

Iedere woensdagmiddag van 14.15-15.45 uur komt een kleine groep 
bewoners (max. 7) bij elkaar in de gezellige ruimte ‘Grootmoeders 
keuken’ van Vijverhof voor een onderlinge ontmoeting rondom een 
levensthema (gerelateerd aan bijv. de liefde, belangrijke momenten 
in de levensloop, feesten, seizoenen). Met voorwerpen, muziek, 
afbeeldingen wordt het gesprek gestimuleerd en komt men ‘op 
verhaal’ en leert men elkaar kennen. Lief en leed kan worden 
gedeeld.  
Eens per maand is dit onder leiding van de geestelijk verzorger, de 
andere woensdagen begeleidt een activiteitenbegeleider het 
samenzijn. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat deze bewoners 
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ophaalt en naderhand weer terugbrengt, iets te drinken aanbiedt én 
zelf ook meedoet aan het gesprek. 
 
Hebt u interesse, wil u meer informatie?  
Dan kunt u zich richten tot Jeanet Blaakmeer, geestelijk verzorger 
van De Rijnhoven. Tel. 0348-441714, jblaakmeer@rijnhoven.nl 
 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
11 april  Gezamenlijke Paasviering in het 

Trefpunt. aanvang 14.30 u. 
 
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:jblaakmeer@rijnhoven.nl
mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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'Het Nieuwe Testament en de Talmud' 
 
Uit  een nalatenschap kreeg ik een oud boek (1883) met 
bovenstaande titel. De Talmud is het grote Joodse verzamelwerk 
ontstaan uit de mondelinge traditie met allerlei uitleg van, 
gedachten over en verhalen rondom de Hebreeuwse Bijbel.   
De auteur Salomon Jacob Moscoviter (1827-1912) was tientallen 
jaren secretaris van de Israëlitische Gemeente van Rotterdam. In een 
bespreking in 'De Gids' (1885) wijdt de Utrechtse Oudtestamenticus 
Dr. J.J.P. Valeton een uitgebreide recensie aan dit boek. Hij vat het zo 
samen: "alles wat er goed is in de moraal van het N. Testament, is 
ontleend aan de Talmudische literatuur; wat daarmede niet overeen 
te brengen is, is met de oorspronkelijke bedoeling van het 
Christendom in strijd…. Het lag dan ook noch in de bedoeling van 
Jezus, noch in die van Paulus een nieuwe godsdienst te stichten en 
nog minder een anti-joodse of zelfs een gewijzigd joodse."  
 
In zijn tijd heeft Moscoviter geprobeerd Jodendom en Christendom 
dichtbij elkaar te houden. “Nieuwe Testament en Talmud zijn uit één 
land, uit één tijdvak, uit één volk, van gelijke schepping en gelijke 
oorsprong, vruchten op dezelfde bodem gegroeid, onder dezelfde 
hemel gerijpt” (blz. 432). Dat geldt voor géén andere godsdienst. 
Moscoviter moet een zeer geleerd man geweest zijn, heel goed thuis 
in het Nieuwe Testament, want veel passages uit het NT legt hij 
naast gedachten uit de Talmud. Zo wilde hij in gesprek zijn met het 
christelijk geloof, vooral ook omdat hij schrok van de vele anti-
judaïstische of antisemitische gedachten en daden in zijn tijd: “Het is 
mode (…) zelfs in ons verdraagzaam en vrijzinnig Nederland 
geworden, iets over, maar meestal iets tegen de Joden te schrijven. 
En karakteristiek vooral, de moderne theologie, blijft ten deze niet 
achter, maar staat (…) in de voorste rij." (blz. 9)  
 
Dit Joodse geschrift kun je lezen als een pleidooi om de 
onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël steeds 
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opnieuw te belijden en zeker niet los te laten. Zo gezien is het artikel 
in de kerkorde van de PKN om deze verbondenheid gestalte te geven 
een wat laat antwoord op die vraag uit 1883! In zijn slotwoord 
schrijft Moscoviter: “Moge het mij zijn gegeven, door dit werk iets te 
hebben bijgedragen tot dat grote doel: Wederkerige 
verdraagzaamheid en vrede, welwillendheid en humaan oordeel bij 
Christen en Jood” (blz. 476). In onze dagen zou deze man 
waarschijnlijk  met vreugde deel hebben genomen aan het 
Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC). 
 
Piet Warners 
 
© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht  
maart 2019 

 
 

 
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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Licht 
 
 

Mijn Schepper weet ik altijd dicht bij mij, 
Hij vergezelt mij in goede en in  kwade dagen. 
Hij gaat met mij door 't leven zij aan zij 
en zal me waar het moeilijk wordt zelfs dragen. 
Ik hoor Zijn stem in 't ruisen van de wind 
in het geritsel van de blaadjes aan de bomen 
Ik zie Hem in 't gezichtje van het kind 
dat in de armen van zijn moeder ligt te dromen. 
Hij is de vogel die een liedje zingt, 
het lammetje dat in het weiland dartelt, 
maar ook het luipaard dat zijn prooi bespringt 
Hij is de vis die in het water spartelt. 
Hij is in alles dat op aarde leeft 
want zonder Hem kan er geen sprake zijn van leven 
Hij is het die ons lot in handen heeft 
Hij heeft de duisternis verdreven. 
Hij laat ons leven in het licht 
dat altijd over ons zal schijnen 
Ik mag mij laven aan dat Licht 
dat liefde is en dat nooit zal verdwijnen. 

 
 
 
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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Op het moment dat je je familie het hardst nodig hebt 
laten ze je in de steek! 

 
Dit vertelde Lena ons, een jonge aanstaande moeder uit Tsjeljabinsk 
in Rusland. Ze raakte zwanger maar haar vriend wilde er niets van 
weten. Maar omdat Lena vastbesloten was om het kind te houden 
werd ze het huis uitgezet. Familie zit niet te wachten op een 
aanstaande moeder. En ze stellen voorwaarden, “Je mag hier komen 
maar zorg dan wel dat je van je kind afkomt”. 
 
De opmerking van Lena horen wij helaas vaker in onze opvang. Juist 
op het moment dat je je familie het hardst nodig hebt laten ze je in 
de steek. Zij zien alleen maar problemen met kosten, met 
huisvesting, met inkomen. Veel meiden in een dergelijke situatie 
voelen zich gedwongen om afstand te doen van hun kind. En dat 
betekent of abortus of het kind achterlaten in het ziekenhuis. Voor 
hun een dramatische beslissing. 
 
Maar gelukkig is er een uitweg! Het Babybox programma van 
Mission Possible is voor veel meiden in Rusland de oplossing 
gebleken voor hun problemen. Soms nemen de aanstaande moeders 
zelf contact op met Mission Possible. Maar vaak wordt Mission 
Possible gebeld door personeel van het ziekenhuis. Mission Possible 
doet er alles aan om de aanstaande moeder te helpen. Wij regelen 
onderdak, kinderbijslag, zorg en leggen contacten met de familie. 
Met als resultaat dat het kind opgroeit bij zijn/haar eigen moeder. 
Voor aanstaande moeders als Lena een onmisbare ondersteuning!  

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag ovv “Baby Box project". 
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Wilt u meer doen? 
 

Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in 
uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij 
als u hier vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een 
presentatie. Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
050 8511902 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze 
digitale nieuwsbrief. 

 

 
 

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  

 
 

mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.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  2 april 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              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

