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53e jaargang nr 4                                       12 april – 17 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14 april 2019 
De Open Poort / Palmzondag 
10.00 uur :  Ds. M. Tusky  
te : Utrecht 
Collecte : Onderhoudsfonds 
Deurcollecte : Jeugdwerk (JOP) 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid    
Kerkauto : B. Nagelhout 
tel : 443410 
Koffieschenken : groep 3 
 
Zondag 14 april 2019  - 10.30 uur   
Vijverhof / Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. H. Brederoo 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 12 april 2019  - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Donderdag 18 april  2019 
De Open Poort/Witte Donderdag 
Maaltijd van de Heer 
19.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Avondmaalscollecte : Villa Vrede 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Onderhoudsfonds 
Kerkauto : A. de Groot 
tel : 441297 
 
Vrijdag 19 april  2019 
De Open Poort / Goede Vrijdag 
19.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Kerkauto : H. Kleijer 
tel : 443079 
 
Zaterdag 20 april  2019 
De Open Poort / Stille Zaterdag 
21.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Kerkauto : E. Stoffelsen 
tel :  442818 
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Zondag 21 april  2019 
De Open Poort / Pasen 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel :  444843 
Koffieschenken : groep 4  
 
Zondag 21 april 2019  - 10.30 uur   
De Vijverhof  
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 1 
 
Vrijdag 19 april 2019  - 16.00 uur 
Gaza / Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. F.A. J. Heikoop 
Organist :  J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 28 april  2019  
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. E. Schroten 
te : Driebergen 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : Chr. Van der Veer 
tel :  506659 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 28 april  2019  - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : J. Branger 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers :  groep 2 
 
Vrijdag 26 april  2019  - 19.00 uur   
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers :  groep 5 
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Zondag 5 mei   2019 
De Open Poort 
 
10.00 uur :  Ds. P.J. Rebel 
te : Utrecht 
 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke / Wim 
Kerkauto : J. Brundel 
tel :  06 - 82680882 
Koffieschenken : groep 6 
 
Zondag 5 mei   2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : L. Noorthoek 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 3 
 
Vrijdag 3 mei  2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 12 mei 2019 
De Open Poort 
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Avondmaalscollecte : Villa Vrede 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Jeugdwerk ( JOP) 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : C. de Heer 
tel :  442069 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 12 mei -  2019 
Vijverhof 
Voorganger : Chr. Van der Veer 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers :  groep 4 
 
Vrijdag 10 mei - 2019 
Gaza 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers groep 3 
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BIJ DE DIENSTEN     Hetty Brederoo 

 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we halverwege de 
Veertigdagentijd. Met lezingen uit het evangelie volgens Lucas leven 
we toe naar de kern van het christelijk geloof: Pasen. In de Stille 
Week, de dagen voor Pasen, volgen we Jezus in Zijn lijden en sterven, 
op weg naar de Opstanding. Door de vieringen loopt als rode draad 
het thema “Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen”. 
Zelf mag ik in deze vieringen voorgaan, maar natuurlijk hebben ook 
verschillende lectoren, cantorijleden en de leden van de Werkgroep 
Eredienst een belangrijke taak.  
 
De eerste samenkomst in deze week is op Witte Donderdag, 18 april. 
Op deze avond staat de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen 
gebruikte centraal. Wij zullen zelf de Maaltijd van de Heer vieren en 
met elkaar rond de tafel zitten. De viering begint om 19.30 uur.  
 
Op Goede Vrijdag, 19 april, begint de viering ook om 19.30 uur. We 
lezen het lijdensverhaal zoals de evangelist Matteüs dat beschreef en 
zingen daarbij samen met de cantorij koralen uit de Matthäuspassion 
van J.S. Bach, in een Nederlandse hertaling van Marcel den Dulk. We 
besluiten de viering in stilte.  
 
Op Stille Zaterdag, 20 april, begint de viering om 21.30 uur. Tijdens 
deze viering staan we door middel van verschillende lezingen uit de 
Bijbel stil bij het verbond van God met mensen, dat ons de belofte 
geeft, dat God ons niet loslaat. Ook wij zijn, door onze doop, 
opgenomen in Gods verbond met mensen. In dankbaarheid mogen 
wij onze doop gedenken. In deze viering zal de cantorij de zang 
ondersteunen. 
 
Op zondag 21 april is het Pasen. Traditiegetrouw beginnen we de dag 
met een feestelijk Paasontbijt. De dienst begint om 10.00 uur. 
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Muzikale medewerking in deze viering wordt verleend door ons 
combo V!ER. 
 
Een week daarna, op 28 april, zal de dienst worden geleid door dr. E. 
Schroten uit Driebergen.  
 
De dienst op Bevrijdingsdag, 5 mei, wordt geleid door ds. P. Rebel uit 
Utrecht. 
 
Op 12 mei mag ik zelf weer voorgaan. Op deze zondag Jubilate 
(jubelt) mogen wij zingen van vreugde, omdat God ons bevrijdt. 
 
Tenslotte de dienst van 19 mei: dit is een themadienst, voorbereid 
door gespreksgroep Jong Belegen. Het thema is: Eenheid. In die 
eenheid willen we Jezus volgen. De Bijbeltekst uit Filipenzen 1, 27 – 
2, 11 staat centraal. Het combo V!ER zorgt voor de muzikale 
begeleiding.  
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IN MEMORIAM 
Neeltje Fokker – de Hoop 

27 juni 1926 – 16 maart 2019 
 
Op 16 maart overleed mevrouw Nel Fokker – de Hoop. Zij is 92 jaar 
geworden. Mevrouw Fokker hechtte erg aan de wekelijkse kerkgang. 
Zij was er altijd, al sinds het echtpaar Fokker in 1969 vanuit Mijdrecht 
aan de Haanwijk in Harmelen ging wonen. Toen ze een paar jaar 
geleden vanwege haar gezondheid niet naar de kerk kon, luisterde zij 
thuis naar de diensten, maar dat vond zij eigenlijk maar surrogaat. 
We zullen haar trouwe aanwezigheid in De Open Poort missen. 
 
Onze gedachten gaan uit naar haar man Wim, naar Co en Ria, Nen en 
Aart, Hermine en Dick en naar de klein- en achterkleinkinderen, die 
een zorgzame echtgenote, moeder, oma en overgrootmoeder 
moeten missen. Een doener was ze, altijd bezig, altijd aan het zorgen. 
En hoewel ze er nooit over sprak, iemand met een sterk 
geloofsvertrouwen. Nu wordt er voor haar gezorgd, zo geloven wij. 
 
Op 21 maart namen we in dat vertrouwen afscheid van haar, in een 
dienst in De Open Poort, waarna zij begraven is op ’t Spijck. In de 
dienst zongen we een lied waar Nel veel van hield en dat haar geloof 
kenschetste: 

 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
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Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
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IN MEMORIAM 
Gina Burger – van Meeuwen 

1 oktober 1936 – 11 maart 2019 
 
Op 11 maart jl. is plotsteling - in haar slaap – mevrouw Gina Burger – 
van Meeuwen overleden. Zij is 82 jaar geworden. Mevrouw Burger 
was weduwe van Jaap Burger, die hier van 1978 tot 2000 onze 
burgemeester was. Zij was moeder van Ingrid, Jacqueline en Margot. 
en oma van vier kleinzoons. Wij wensen hen veel sterkte bij dit 
verlies.  
 
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden in Amsterdam , 
waar ze is bijgezet in het graf van haar man. Bij de begrafenis werd 
psalm 8 gelezen. Deze psalm hebben wij gezongen, toen we 
mevrouw Burger in De Open Poort hebben herdacht. 
 
Heer, onze Heer, 
Hoe heerlijk en verheven 
Hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –  
Machtige God, Gij die uw majesteit 
Ten hemel over ons hebt uitgebreid.  
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VANUIT DE KERKENRAAD   Afke Boes 

 
Toekomst De Open Poort 
 
De laatste weken is er binnen het CvK intensief gesproken over de 
toekomst van onze kerk en de gebouwen die wij hebben. 
Daarnaast loopt momenteel het onderzoek hoe wij in Harmelen kerk 
willen zijn. 
De interviews zijn nu afgerond.  
Het eindrapport, opgesteld door Ton Eijkenaar en Kees van den berg 
zal 8 april in de kerkenraad worden besproken. 
De intensiteit van de lopende taken binnen de kerk, maakt dat we 
ook een herverdeling van de taken binnen de kerkenraad aan de 
orde zullen stellen. 
 
Graag willen we bovengenoemde ook weer met u bespreken. 
Daarom kunt u op korte termijn een uitnodiging tegemoet zien voor 
een gemeentevergadering. 
In deze vergadering willen wij uw goedkeuring vragen voor 
belangrijke stappen die gezet moeten gaan worden. 
We rekenen dan ook zeker op uw komst! 
 
Vacatures 
 
In het CvK zullen Pieter Aartsma en Derk Jan Adelerhof na tien jaar (!) 
hun taken binnenkort overdragen aan resp.Ton Eijkenaar en  Evert 
Stoffelsen.  Ook Martijn de Bruin is lid geworden van het CvK dat dus 
op volle sterkte haar werk kan voortzetten, niet in het laatst doordat 
ook Oda van Groen hierin nog lid blijft als ouderling kerkrentmeester. 
 
Twee diakenen zullen nu aftreden; het ziet er naar uit dat er al 1 
kandidaat bereid is gevonden diaken te willen worden, maar dat 
betekent wel dat we nu naarstig op zoek zijn naar nog 1 diaken, 
zodat de diakonie als viertal het mooie werk kan voortzetten! 
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Naast Oda van Groen hebben vier formeel aftredende ouderlingen al 
laten weten hun termijn nog te willen verlengen. 
Hier mogen we echt heel blij mee zijn! 
 
Tenslotte   
 
Met name de eerste en laatste alinea uit “vacatures”geeft in deze 
spannende tijd - waarin we ons beraden op onze toekomst- aan, dat 
we ons ten volle bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Ook 
hoop en wens ik dat we ten volle mogen toeleven naar naar Pasen: 
opstaan en verder gaan!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  
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OPEN POORTOCHTEND 26 MEI  Hetty Brederoo 

 
Op zondag 26 mei hopen we na de dienst weer een Open 
Poortochtend te organiseren. Dat houdt in, dat we na de dienst eerst 
koffie drinken en daarna weer terugkomen in de kerkzaal. Daar zal ik 
iets vertellen over de geschiedenis en de praktijk van de Choral 
Evensong, een gezongen avondgebed met prachtige koormuziek.  
 
De Choral Evensong is afkomstig uit Engeland, maar is ook in 
Nederland erg geliefd. In het vorige nummer van Meeleven schreef ik 
over de studiereis die ik onlangs naar Engeland maakte. In drie dagen 
bezochten wij maar liefst vier Choral Evensongs. In Nederland zing ik 
vaak in deze vieringen met het Vocaal Theologen Ensemble. Heel 
graag laat ik u kennismaken met de Engelse kathedrale muziek.  
 
Na deze kennismaking willen we samen lunchen. Deze lunch is een 
potluck, zoals men dat tegenwoordig noemt: iedereen neemt iets 
mee en we delen met elkaar. Uw culinaire bijdrage is dan ook van 
harte welkom, en u uiteraard ook! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek? 
 
Het pastoraal team staat voor u klaar. 
Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                               Pieter Aartsma 
 
Actie Kerkbalans 
 
De opbrengsten van actie Kerkbalans zijn nog niet precies bekend. In 
de volgende Meeleven zullen wij berichten wat de verwachte 
opbrengsten zijn voor 2019. Wel zien we dat nog niet alle 
toegezegde bedragen over 2018 zijn ontvangen. Mocht u om wat 
voor reden dan ook uw toezegging nog niet hebben voldaan, dan 
stellen wij het op prijs als u dat binnenkort overmaakt. Het is voor 
ons belangrijk dat wij uw bijdrage alsnog ontvangen. 
 
Klusdag 
 
Op zaterdag 6 april stond de jaarlijkse klus- en schoonmaakdag 
gepland. Helaas kon deze dag niet doorgaan. We plannen nog een 
andere dag en zullen u daarover informeren. 
 
De Jaarrekening 
 
Zoals elk jaar stellen wij een jaarrekening op. De jaarrekening geeft 
inzicht in de inkomsten en uitgaven van de kerk over 2018. In deze 
periode waarbij we veel spreken over de toekomstige financiële 
positie van de Kerk, kunnen wij het ons voorstellen dat u dit 
belangrijke informatie vindt. Mocht u de jaarrekening willen 
ontvangen geef dan even een berichtje aan onze penningmeester 
Derk Jan Adelerhof. Hij zorgt er dan voor dat u een kopie krijgt. 
Uiteraard zal ook op de gemeenteavond, waar u binnenkort een 
uitnodiging voor ontvangt, de jaarrekening gepresenteerd worden en 
heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. 
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VANUIT DE DIACONIE   Connie van Leeuwen 
 
Collectes in de komende tijd 
 
Op Palmzondag 14 April : Onderhoudsfonds en Jeugdwerk ( JOP ) 
 
Op 18 April is het Witte donderdag en is er een maaltijd van de Heer. 
Op 19 April is het Goede vrijdag. 
Op 20 April Stille zaterdag. 
Zo gaan we dan onze weg richting pasen. 
 
Op 21 April  Versterk de kerk in Pakistan . 
 
Veel christenen in pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij 
vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse , de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis 
over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale 
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten 
en voorgangers kunnen , onder meer via internet , cursussen en 
trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 
6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader  
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40 dagentijd . 
 
Deurcollecte is voor Meeleven 
 
Op 28 April Kerk en Onderhoudsfonds 
 
Op 5 Mei Onze kerk in actie voor een sterke kerk Syrië. 
 
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 
18 miljoen Syriërs zijn 
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12 miljoen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië 
of in buurlanden als Jordanië en Libanon. Ook tweederde van de 
christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen vluchtte naar het 
buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan 
ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur. 
Syrische kerken, de grote Grieks - Orthodoxe Kerk van Antiochië 
voorop en daarna ook de Syrisch- Orthodoxe Kerk, zijn de grootste 
particuliere hulpverleners in Syrië. Zij stellen de betrokkenheid van 
kerken in Nederland zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug. 
 
Dankzij de financiële bijdrage van onze kerk kunnen kerken in de 
regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische 
zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiëne-pakketten. 
Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië , Libanon 
en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties 
onbereikbaar zijn. 
Uw bijdrage is welkom via de collecte of NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v 
 
Z00400, thema Versterk de kerk , Syrië. Hartelijk Dank 
 
 
Op 6 April gaat Villa vrede vieren dat ze vijf jaar bestaan en de locatie 
hebben opgeknapt. 
Ze hebben hard gewerkt en ons als Diaconie uitgenodigd. 
Jan en ik gaan erheen en we krijgen dans, muziek en eten. Het 
belooft dus een feestelijke heropening te worden. 
In de volgende meeleven zullen we daar meer over vertellen. 
 
Op 10 April is er ook een vergadering van de drie diaconieën van 
Harmelen. 
Dit doen we twee keer per jaar en zo houden we elkaar op de hoogte 
van alle lopende  
zaken. 
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Dit keer staat ook het vakantieproject en de septembermarkt op de 
agenda. 
Dit jaar is het onze beurt om een goed doel te bedenken. 
We zijn met zijn vieren al aan het brainstormen en we gaan er weer 
wat moois van maken. 
Ook dit verhaal heeft een vervolg. 
 
Tot slot nog een mooi gedicht. 
 
 
De hele wereld is mijn tuintje. 
Die gedachte geeft mij moed 
om de wereld te gedenken 
in haar nood en in haar goed. 
Die gedachte geeft mij moed 
mij over de heg te buigen en te kijken 
of mijn buren nog iets nodig hebben, 
ook al is het maar wat water 
en wat zaad om te zaaien. 
 
Hele fijne paasdagen . 
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Jeugdpagina de Open Poort 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

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 

 
Paasproject voor de kinderen   Ellen Verkleij 
 
De kinderen zijn bij de kindernevendienst al een paar weken op weg 
naar Pasen met hun eigen project. Elke week staat er een mooie 
maquette voor in de kerk. Er heeft o.a. een huis gestaan, een poort 
en de olijfberg. Hiermee wordt aan de kinderen het leven van Jezus 
in de laatste week voor Pasen uitgebeeld. Op eerste Paasdag is het 
geheel te bewonderen. De jongste kinderen hebben dan alle 
kleurplaten bij de verhalen verzameld, zodat ze hun eigen 
paasverhaal compleet hebben. 
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Uitnodiging lezing ‘Orgaandonatie, een kwetsbaar onderwerp’ 

Het bestuur van de NPV-afdeling Woerden nodigt u uit voor de 
openbare lezing over ‘Orgaandonatie, een kwetsbaar onderwerp’. 

Mr. Diederik van Dijk, directeur van de NPV, zal het genoemde 
onderwerp inleiden vanuit bijbels perspectief. Ook zal hij vragen 
beantwoorden.  

De lezing wordt gehouden op D.V. 17 april a.s. in gebouw Elim, Burg. 
Talsmaweg 19 te Kamerik.  Aanvang 20.15 uur. 

Voor verdere informatie, zie de agenda op www.npvzorg.nl  

 U bent van harte welkom! 

 De NPV is een christelijke patiëntenvereniging. Zij staat leden maar 
ook anderen bij in medische en ethische vraagstukken.  

Het vraagstuk orgaandonatie is daar een voorbeeld van.  

De vrijwilligers van de NPV-afdeling Woerden (en omstreken) zetten 
zich vooral in op het bieden van hulp via zorgnetwerken.   

Voor verdere informatie, zie https://npvzorg.nl/locatie/woerden/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=Burg.+Talsmaweg+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Burg.+Talsmaweg+19&entry=gmail&source=g
http://www.npvzorg.nl/
https://npvzorg.nl/locatie/woerden/
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Studieavond met ds. Kees van Velzen in Harmelen over 
“Het herstel van het koningschap voor Israël” 

Op dinsdag 30 april is er in Harmelen een studieavond met ds. Kees 
van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het 
onderwerp waarover hij spreekt is: Het herstel van het koningschap 
voor Israel. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt, Iepenlaan 2 in 
Harmelen. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.  

 Het herstel van het koningschap van Israël  

“Dit was de vraag van de discipelen aan de Here Jezus in Hand. 1: 
Here herstelt Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Israël is 
verstrooid geweest onder alle volken en keert weer terug naar Israël. 
Het is het enige volk uit de oudheid dat nog steeds bestaat, inclusief 
taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn 
almachtig handelen. De Here God vertrouwde dit volk Zijn onfeilbare 
Woord toe. Onze verlosser en Koning Jezus Christus is Jood uit de 
Joden, geboren en getogen in Israël. Zijn wederkomst is nabij 
gekomen en ook het koningschap over Israël komt weer in zicht.” 

 Achtergrond spreker 

Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd 
van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-
avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn 
talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in 
Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt 
regelmatig voor Christenen voor Israël. 

 
 
 
 



20 
 

Vergeet mij nietjes 
 
De bloemen waren voor: 
 
24   februari       Fam.W. Rombout 

 3    maart       Mvr.A. Boksma 

10   maart       Mvr.E. Vallen 

17   maart       Mvr.C. Gerritsen 

24   maart       Dhr.M.van Hemert 

31   maart       Mvr.L. Kalfsbeek 
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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!  

 
 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
26 mei  Open Poort ochtend  
 
 
Zie voor verdere informatie elders in Meeleven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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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        
 

 
 
 
 
 
 

 

Heeft u uw vaste vrijwillige bijdrage al over gemaakt naar 
de Kerk? 
Nee…. Doe het dan nu. 
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: 
 NL 61 INGB 0 000363157 
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Wanneer... 
 
 

Wat zou ik graag nog eens met jou 
langs 't strand en door de duinen gaan... 
Wat zou ik graag, net als weleer 
samen met jou aan 't water staan... 
Wat zou het fijn zijn om weer eens 
m'n armen om je heen te slaan 
en samen met jou één te zijn.... 
Maar jij bent ver bij mij vandaan 
zo onbereikbaar ver van mij 
en ik moet verder gaan, alléén.... 
Maar wie vertelt mij waar naartoe 
waar moet ik zonder jou nog heen? 
Het lijkt haast wel alsof de zon 
die gisteren nog volop scheen 
vandaag achter een grote, 
donkere onweerswolk verdween 
om nimmer meer te schijnen... 
Toch weet ik dat de machteloze pijn 
en woede die ik voel in mij 
eenmaal weer zal verdwijnen. 
Maar ik vraag elke dag: O, Heer, 
wanneer, wanneer....? 
 
 
 
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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VAN DE REDACTIE 
 
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  7 mei 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             5            7 mei            17 mei 
       53             6            4 juni            21 juni   ( 5 weken ) 
       53             7     9 juli    19 juli     ( 7 weken ) 
        53  8   27 aug         6 sept 
      

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

