
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

53e jaargang nr 5                                                17 mei  – 14 juni 2019 
 
 
 
 

 
 

Zondag 19 mei 2019 
De Open Poort/ Themadienst 
  
10.00 uur :  Dhr. S.J. van der Woude  
te : Zeist 
Collecte : Jeugdwerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid    
Kerkauto : L. Elings 
tel : 443204 
Koffieschenken : groep 2 
 
Zondag 19 mei  2019  - 10.30 uur   
Vijverhof  
Voorganger : J. van Woudenberg 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 17 mei  2019  - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : R. Sneller 
Organist : A. van Pelt 
Medewerkers : groep 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 26 mei  2019 
De Open Poort 
Openpoortochtend 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn 
Kerkauto : H. den Braber 
tel :  441788 
Koffieschenken : groep 3  
 
Zondag 26 mei  2019  - 10.30 uur   
De Vijverhof  
Voorganger : T. Eijkenaar 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 24 mei 2019  - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist :  M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 
 
Donderdag 30 mei 2019  
De Open Poort /Hemelvaartsdag 
9.30 uur :  Dhr. S. van der Woude 
te : Zeist 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kerkauto : A. Kroes 
tel : 443660 
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Zondag 2 juni  2019  
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. T.M. van Montfoort 
te : Utrecht 
 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Bloemenfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : P. de Langen 
tel :  441970 
Koffieschenken : groep 4 
 
Zondag 2 juni  2019  - 10.30 uur 
De Vijverhof 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers :  groep 1 
 
Vrijdag 31 mei  2019  - 19.00 uur   
Gaza 
Voorganger : C. van der Veer 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers :  groep 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 9 juni   2019 
De Open Poort/ Pinksteren 
10.00 uur :  Ds. H. Brederoo 
 
 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke / Wim 
Kerkauto :  M. van der Zaag 
tel :  689420 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 9 juni  2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : C.C. van Leeuwen 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 7 juni  2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 7 
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BIJ DE DIENSTEN                      Hetty Brederoo 

 
Op zondag 26 mei mag ik voorgaan in de dienst. Na de dienst en de 
koffie gaan we door met de Open Poortochtend, waarover u elders 
in Meeleven kunt lezen.  
 
Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan om 9.30 uur 
een viering, die geleid wordt door Stijn van der Woude.  
 
De voorganger op 2 juni is mw. T. van Montfoort uit Utrecht. 
 
Op 9 juni, Pinksteren, mag ik zelf weer voorgaan.  
 
De voorganger op 16 juni tenslotte is Evert-Jan van Katwijk uit 
Nederhorst den Berg. 
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VANUIT DE KERKENRAAD       Afke Boes 

 
 
Gemeentevergadering 15 mei 
 
Onlangs ontving u de uitnodiging voor een zeer belangrijke 
gemeentevergadering. 
 
Mogen wij op uw/jullie aller komst rekenen?! 
 
Ook zal deze avond wisseling van de wacht plaatsvinden in het 
College van Kerkrentmeesters. 
Voorzitter Pieter Aartsma en penningmeester Derk Jan Adelerhof 
zullen na TIEN jaar hun functies overdragen aan Ton Eijkenaar, die 
voorzitter wordt, en Evert Stoffelsen, de nieuwe penningmeester. 
 
Vanzelfsprekend zal hier 15 mei aandacht voor zijn, maar ook vanaf 
deze plaats wil ik verwoorden HOE blij we mogen zijn met het 
gegeven dat Pieter en Derk Jan hun verantwoordelijke taken met 
liefde en toewijding hebben uitgevoerd. HEEL VEEL DANK! 
 
Niet minder blij en dankbaar zijn we nu ook met het feit dat de 
opvolging bij Ton en Evert eveneens in deskundige handen zal zijn en 
we alle vertrouwen hebben in goede voortgang van de 
werkzaamheden. 
Het mag duidelijk zijn dat we ons SAMEN:  - de kerkenraad en het 
CvK -  bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en deze 
verantwoordelijkheid en te nemen besluiten  willen we met u allen 
delen tijdens   de aanstaande gemeentevergadering over “de 
toekomst van De Open Poort”. 
 
Door de kerkenraad is betreffende dit item, onze toekomst,  
besloten dat vanuit de kerkenraad onze vicevoorzitter Gerrit Elings 
hierop  - vanaf heden - het eerste aanspreekpunt zal zijn. 
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Vacatures 
 
Het werd al eens afgekondigd en ik schreef er al eerder over: we zijn 
echt dringend op zoek naar nog een diaken om in september niet als 
trio, maar als kwartet het mooie en belangrijke werk voort te kunnen 
zetten. 
 
 
Afsluiting van het seizoen  
 
Het werk is in allerlei werkgroepen nog in volle gang, - en er worden 
hier en daar ook al voorbereidingen getroffen voor het volgend 
seizoen -  maar graag maak ik u/jullie erop attent dat we vrijdag 28 
juni het seizoen willen afsluiten door samen te eten! Nader bericht 
volgt, maar zeker de moeite waard om deze datum al te noteren!  
 
 
Tenslotte 
 
Ik wil gewoon eindigen met: heel graag tot ziens op woensdag 15 
mei! 
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             Jeugdpagina de Open Poort (mei 2019) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

Zo 19 mei The Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 16 juni The Portal 10.00 – 11.00 uur  Middelbare 
school 

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

0 t/m 8 jaar 

Zo 30 juni Overstapdienst groep 8 Vanaf 4 jaar 

 
 
 
Eindexamenkandidaten gezocht          Ellen Verkleij 
 
Afgelopen week zijn de eindexamens van de middelbare scholen 
weer begonnen. Ik wens de leerlingen veel succes in deze spannende 
periode. In juni wil ik de geslaagden graag feliciteren namens de 
Open Poort met een klein cadeautje. Wilt u mij de namen van de 
leerlingen doorgeven die eindexamen doen? Dit kan telefonisch 
(0348-442314) of per e-mail (ellen.verkleij@gmail.com). 

 

mailto:ellen.verkleij@gmail.com
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 Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

 
VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
40 jaar Gemeentecontact Grimma - Harmelen 
 
Dit jaar is het 40 jaar geleden, dat het eerste bezoek van een groep 
gemeenteleden uit Harmelen aan Grimma plaats vond. Dat was het 
begin van het contact  tussen onze kerkelijke gemeenten. In het 
weekend vrijdag 4 oktober tot maandag 7 oktober 2019 willen we 
dit jubileum in Grimma vieren. 
Wij nodigen u van harte uit om met ons op reis te gaan naar Grimma 
om dit jubileumfeest mee te vieren. U kunt zich aanmelden tot 1 
augustus a. s. 
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 
                                                                                                   Ton Eijkenaar 
                                                            
Personele mutaties 
 
Deze keer staan er 2 namen boven de informatie vanuit het CvK. 
Zoals u in het vorig Meeleven heeft kunnen lezen neemt Ton 
Eijkenaar het stokje over van Pieter Aartsma. Pieter heeft meer dan 
10 jaar deel uitgemaakt van de CvK en het grootste deel daarvan was 
hij de voorzitter. De vergadering van 6 mei j.l. was voor hem de 
laatste. In de gemeentevergadering van 15 mei heeft Pieter officieel 
afscheid genomen als voorzitter van de CvK. In dezelfde vergadering 
heeft Derk Jan Adelerhof de jaarrekening 2018 gepresenteerd en ook 
afscheid genomen als penningmeester. Ook Derk Jan heeft een 
respectabel aantal jaren de kerk als penningmeester gediend. Hierbij 
willen we ook niet onvermeld laten de ondersteuning die Derk Jan 
hierbij kreeg van Gerard Croiset. Evert Stoffelsen is inmiddels 
ingewerkt als penningmeester. Tenslotte kunnen we melden dat 
Martijn de Bruin is toegetreden tot de CvK. Daarmee is het huidige 
team weer volledig.  
 
 
Actie kerkbalans en Klusdag 
 
In het vorig meeleven is gemeld dat we nog geen volledig beeld 
hebben van de actie kerkbalans. Dat is nog steeds zo. De reden 
hiervoor is dat het afsluiten van de boekjaar 2018 voorrang heeft 
gekregen. Over de klusdag ontvangt u nog informatie. Waarschijnlijk 
wordt deze nu in het najaar gehouden. 
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Jaarrekening 2018 en meer jaren begroting 
 
Op het moment dat we dit schrijven is de jaarrekening 2018 
afgerond. De jaarrekening is vastgesteld in een extra vergadering van 
de kerkenraad gehouden op 13 mei. Daarna is de jaarrekening in de 
gemeentevergadering van 15 mei toegelicht. Op basis van de cijfers 
over 2018 is de meer jaren begroting geactualiseerd waarbij er ook 
een variant is opgesteld waarin ons kerkgebouw is verkocht. In het 
licht van het rapport Toekomst Open Poort een actueel gegeven. 
Ook deze begroting is toegelicht in de gemeentevergadering van 15 
mei.  

 
 
 
 
 
VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
                   Ria de Heer 
Opbrengst Collecte 
 
10 maart Kerk      € 143.90 
  KerkinActie Voorjaarszendingsweek  € 110.90 
17 maart Avondmaal: Villa Vrede   €   88.40    
  Meeleven     €   73.60  
  KerkinActie Binnenlands Diaconaat  €           61.40 
24 maart Kerk      € 107.35 
  KerkinActie (40 dgn tijd coll.)               €   89.40 
31 maart Kerkin Actie Slachtoffers cycl.Idai   € 100.55 
  Kerk      €   67.30 
07 april KerkinActie (40 dgn tijd coll.)               €   96.95 
  Diaconie     €   53.45 
  Koffiegeld     € 102.75 
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VANUIT HET IKOH                                          Mia van der Sluijs 

 

Op 4 mei werd er een dienst bij de dodenherdenking in de Bavokerk 

georganiseerd. Er werd gezongen door en met het B(r)avissimokoor, 

er was een overweging door ds. Hetty Brederoo en er werden 

gedichten voorgedragen door kinderen van de Notenbalk. Na afloop 

gingen we in stille tocht naar het monument op het Kerkplein. 

Het was goed om dit samen met de Oranjevereniging weer te mogen 

organiseren. 

 

 

Op verzoek de tekst van een van de liederen die werd gezongen: 

 
Mensen hebben mensen nodig  
 
Mensen hebben mensen nodig, niemand leeft voor zich alleen. 

Alle dagen van je leven zoek je mensen om je heen. 

Zonder liefde, zonder woorden, leef je in 'n woestenij. 

Geen gebaren, geen gesprekken, je wilt mensen aan je zij. 

God, de wegen van ons leven zijn heel krom en vol gevaar, 

laat de mens de mens beminnen. Schep een wereld voor elkaar. 

 

Ergens zitten mensen eenzaam, luist'rend naar wat niemand zegt. 

Heel gelaten en stilzwijgend, totdat God zijn hand oplegt. 

Hunk'rend naar 'n beetje vriendschap,  smachtend naar 'n enkel 
woord, 

maar er wil maar niemand komen, die hun wrede stilte stoort. 

Spreek eens tegen deze mens en zie hoe't wonder dan geschiedt. 

Soms zijn woorden al voldoende als een doek voor hun verdriet. 
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Ook de machten van de aarde sporen wij bij deze aan 

om te ijv'ren voor de vrede, die het kwade zal verslaan. 

Jezus zelf wou ons beminnen, maar wij timmerden een kruis; 

voor zijn bloed zijn wij gekomen en zijn lichaam is ons huis. 

Mensen, help elkander leven, 't aards bestaan is maar zo kort. 

Gun 'n glimlach aan de mensen, gun 'n glimlach ook aan God. 

 

Wij hopen ook volgend jaar een bijeenkomst te mogen organiseren. 

 

InterKerkelijk Overleg Harmelen 

 
 
 
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! 
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BERICHT VAN STUDENT BRAM MAARLEVELD 
 
De afgelopen maanden heb ik in verband met mijn opleiding een 
aantal pastorale bezoeken mogen brengen aan sommigen uit de 
gemeente. Hartelijk dank voor jullie medewerking! Ik kijk er met veel 
plezier op terug en heb dankzij jullie ook een hoop mogen leren in 
verband met mijn ontwikkeling tot predikant. Ieder mens is anders, 
dus ook ieder gesprek was anders voor mij. Ik heb er van genoten. 
 
Deze bezoeken waren het grootste gedeelte van mijn stage, maar 
gelukkig mag ik nog enkele maanden verbonden blijven aan de Open 
Poort. Dit betekent concreet dat ik in juni met een aantal 
gemeenteleden een groepsgesprek zal leiden rondom een ethisch 
onderwerp en op zondag 23 juni zal ik voorgaan in de eredienst. Met 
veel vreugde kijk ik uit naar deze twee momenten. 
 
Hartelijke groet en zegen, 
Bram Maarleveld 

 
 
 
 
 
BERICHT VAN DE CANTORIJ     

                                                                        Hetty Brederoo 
 
Sinds enige tijd verleent één keer per maand de cantorij haar 
medewerking aan de erediensten. Nu is dit nog maar een klein 
groepje, maar de zangers repeteren enthousiast. Voor elke dienst 
waarin we zingen, oefenen we twee keer op een doordeweekse 
avond en voorafgaand aan de dienst.  
De cantorij heeft als doel het ondersteunen van de zang in de 
gemeente. In de dienst op Goede Vrijdag konden we, doordat de 
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cantorij de gemeente ondersteunde, alle koralen uit de Matthäus 
Passion van Bach zingen. Dat klonk heel goed. Zo nu en dan oefenen 
we ook een meerstemmig lied. Met veel plezier kan ik als cantor in 
de praktijk brengen wat ik in mijn opleiding kerkmuziek leer. Aartjan 
van Pelt begeleidt ons.  
Nu is dit nog maar een klein groepje, schreef ik daarnet al. Dat 
groepje zou wat ons betreft verder mogen groeien. Dus als u of jij 
graag zingt, kom dan eens meezingen. Noten kunnen lezen of veel 
koorervaring is niet nodig. Plezier in zingen natuurlijk wel! Wanneer 
u meer wilt weten of mee wilt komen doen, laat het mij dan weten. 

 
 
 
De paaskaars in de protestantse traditie 
 

De werkgroep eredienst en kerkmuziek van de Protestantse Kerk 
staat stil bij het gebruik van de paaskaars in de protestantse traditie. 
Ook wordt stilgestaan bij de vraag: 'Hoe om te gaan met de 
paaskaars in de Stille Week?' 
 

Het oorspronkelijke gebruik van de paaskaars 

Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange 
traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de 
paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de 
kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van “Licht van 
Christus”. 

Vanouds brandde de paaskaars van Pasen tot na de evangelielezing 
op Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het teken van de Heer die na 
zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan zijn 
apostelen. 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt in de Rooms-Katholieke 
en Oud-Katholieke Kerk de paaskaars na het pinksterfeest gedoofd. 
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Daarmee wordt benadrukt dat de Heer ons niet als wezen heeft 
achtergelaten, maar zijn Geest heeft gezonden opdat de gemeente 
zelf drager van het licht van Christus zal zijn. Na het pinksterfeest 
wordt de paaskaars bij de doopvont neergezet en alleen ontstoken 
bij vieringen waarin op een bijzondere manier de Opgestane Heer in 
het vizier komt, zoals bij doop en uitvaart. 

 

De Godslamp 

De rooms-katholieke en oud-katholieke traditie kent naast de 
paaskaars ook de Godslamp. Deze brandt dichtbij het tabernakel, 
waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp 
herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van God is, en 
wijst op de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Als er in 
het 'tabernakel' geen eucharistisch brood wordt bewaard, zoals op 
Witte Donderdag, brandt de lamp niet. De deur van het lege 
tabernakel staat dan open en de Godslamp is gedoofd tot aan de 
paaswake op paaszaterdag. 

Aan het einde van de viering van Witte Donderdag wordt de 
paaskaars met de andere liturgische attributen weggedragen, want - 
omdat Pasen het feest van de vernieuwing is - wordt in de paaswake 
alles nieuw: de paaskaars, het doopwater, de olie, het eucharistisch 
brood etc. 

Als in de paaswake de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, 
wordt de Godslamp als eerste daaraan ontstoken.  

 

Protestantse praktijk 

In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een 
betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er 
gemeenten zijn waar men de rooms- of oud-katholieke traditie volgt, 
heeft de paaskaars in protestantse kerken over het algemeen bijna 
de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar 
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door. Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt als de gemeente 
binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen 
(bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar 
de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van 
de dienst wordt de kaars gedoofd. 
In de paasnacht of op de eerste paasdag wordt er een nieuwe 
paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat 
gewoonlijk bij de doopvont. In een uitvaartdienst staat de paaskaars 
bij de kist. 

Keuzemogelijkheden 

Men kan de paaskaars gebruiken volgens rooms- of oud-katholieke 
traditie: dan is de kaars symbool van de Opgestane Heer en brandt 
deze van Pasen tot Hemelvaart of Pinksteren en daarna alleen bij 
doop en uitvaart. 

Men kan de paaskaars ook gebruiken volgens de in de protestantse 
kerk gegroeide gewoonte. Dan fungeert de paaskaars eigenlijk als 
Godslamp: teken van de aanwezigheid van de Levende Heer. 

Wanneer men kiest voor het in protestantse kerken gegroeide 
gebruik, komt men voor de vraag te staan: hoe om te gaan met de 
paaskaars in de Stille Week? 

 

Multifunctionele kerkzaal 

Wanneer de kerkzaal door de week ook gebruikt wordt door andere 
gebruikers of wanneer in de vierruimte voorafgaand aan de viering 
een andere activiteit plaatsvindt (koffiedrinken, concert, vergadering 
enz.), is het te overwegen de paaskaars pas aan te steken bij de 
aanvang van de kerkdienst. De volgorde blijft: de viering begint pas 
wanneer de paaskaars brandt. 

Omgekeerd is het niet passend de paaskaars te doen branden tijdens 
een seculiere bijeenkomst.  
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Witte Donderdag 

Men kan ervoor kiezen met de paaskaars te handelen zoals in 
rooms- of oud-katholieke kerken met de Godslamp gehandeld 
wordt: dan wordt op de Witte Donderdag na het avondmaal de tafel 
afgeruimd en worden alle liturgische attributen weggedragen, 
inclusief de paaskaars. 

De paaskaars kan in een zijkapel gezet worden ten teken dat Christus 
uit het zicht verdwenen is en Zijn weg alleen gaat. Genoemd wordt 
in dat verband dat Jezus door zijn discipelen in de steek gelaten 
wordt en dat in 1 Petrus 3 en 4 (1 Petrus 3:18-20 en 1 Petrus 4:6) 
geschreven staat dat Jezus na zijn sterven dood is naar het lichaam, 
maar naar de geest tot leven is gewekt en ook aan de doden het 
evangelie verkondigt . Als de liturgische attributen zijn weggedragen 
zingt de gemeente bijvoorbeeld het Taizélied ‘Waakt en bidt’ en 
verlaat de kerk. 

De vraag of de paaskaars op Witte Donderdag gedoofd dan wel 
brandend wordt weggedragen is er meer een van praktische, dan 
symbolische aard. Men kan op de lege avondmaalstafel een klein 
lichtje laten branden om niet te vergeten wat we al weten: dat het 
toch Pasen is geworden. 

 

Goede Vrijdag 

Wanneer het doven van de paaskaars gezien wordt als teken van het 
sterven van Christus, ligt het voor de hand de kaars te doven op 
Goede Vrijdag na het slot van de lezing over het sterven van Jezus. 
Voor het sterven is het doven van een kaars een herkenbaar beeld. 
Bij het overlijden van mensen spreekt men soms ook van een kaarsje 
dat gedoofd is. 

Het doven van de paaskaars heeft een sterk dramatisch effect. 
Wellicht geldt dat hoe menselijker men Jezus ziet, des te groter de 
behoefte is de kaars te doven op Goede Vrijdag om daarmee te 
benadrukken dat Jezus de weg is gegaan van alle mensen. Ook nu 
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kan men op de lege avondmaalstafel een klein lichtje laten branden 
om niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen is 
geworden. 

Daarbij kan gezegd worden: 

Op Goede Vrijdag: 
Ook al sterft Jezus aan een kruis, 
zijn levenslicht zal niet doven, 
maar elders nog heerlijker stralen. 
Als teken daarvan 
brengen wij het licht van de paaskaars 
nu over naar een kaars onder het kruis. 
Die kaars zal blijven branden 
ook als de paaskaars wordt gedoofd. 

Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping  

 
 
 
 
 
BEDANKT 
 
Lieve mensen van De Open Poort. 
Heel graag willen wij jullie bedanken voor jullie warme medeleven in 
de periode van het overlijden van onze geliefde Nel Fokker- de Hoop. 
In het bijzonder willen we hier noemen alle vrijwilligers die 
betrokken zijn geweest bij de afscheidsdienst en het condoleren 
daarna. 
Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons betekend hebben. 
Het is een mooi, warm en waardevol afscheid geworden. 
Hartelijke groet van Wim Fokker en kinderen. 

 

http://www.protestantsekerk.nl/verdieping
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BELANGRIJKE DATA 
 
15 mei    Gemeentevergadering in de                
                                                    Open Poort, aanvang 20.00u 
 
26 mei    Open Poort ochtend  
 
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  4 juni 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               6                4 juni              14 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

