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53e jaargang nr 7                                                19 juli – 6 september 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag 21 juli 2019     
De Open Poort                                                                  
10.00 uur : Dhr. S. van der Woude 
te : Zeist  
Collecte : Onderhoudsfonds 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Jeroen 
Kerkauto : A. de Groot 
tel: 441297 
Koffie schenken : groep 5 
 
Zondag 21 juli 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 19 juli 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 1 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 28 juli 2019                                                                            
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. M. A. Verstoep   
te : Montfoort 
Collecte : Grimma 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche : Ingrid en Karlijn 
Kerkauto : H. Kleijer   
tel: 443079 
 
 
Zondag 28 juli 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 3 
 
Vrijdag 26 juli 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 2 
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Zondag 4 aug. 2019  
De Open poort 
10.00 uur : Ds. W.F. Flantua  
te : Loenen aan de Vecht 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Jeugdwerk 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche : Evelien en Esther 
Kerkauto : E. Stoffelssen 
tel: 442818 
 
Zondag 4 aug. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : C. van der Veer 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 2 aug. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : A. van Pelt  
Medewerkers : groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zondag 11 aug. 2019  
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. E.J. van Katwijk 
te : Nederhorst den Berg 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : Geen 
Crèche : Wendy en Karlijn 
Kerkauto : C. van Leeuwen  
tel : 06 - 53118868 
 
Zondag 11 aug. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof 
Voorganger : J. Branger 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 9 aug. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 5 
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Zondag 18 aug. 2019   
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. T.M. van Montfoort 
te : Utrecht 
Collecte : Kerk  
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst: Geen 
Crèche : Wil 
Kerkauto : C. de Heer 
tel : 442069 
 
Zondag 18 aug. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger :T. Eijkenaar 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 16 aug. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zondag 25 aug. 2019 
De Open Poort                      
10.00 uur : Ds. M. Tuski 
te : Utrecht 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk  
Kindernevendienst : Geen 
Crèche : Erna en Robin 
Kerkauto : J. Brundel   
tel: 06 - 82680882 
 
Zondag 25 aug. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : J. van Woudenberg 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 1 
 
 
Vrijdag 23 aug. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : C. van der Veer 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Zondag 1 sept. 2019   
De Open Poort          
10.00 uur : Ds. M. Sillevis Smitt 
te : Utrecht 
 Collecte : Missionair 
Deurcollecte : Bloemenfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 
8 
Crèche : Ingrid 
Kerkauto : C. van der Veer 
tel : 506659 
Koffieschenken : groep 6 
 
Zondag 1 sept. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 30 aug. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 1 
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BIJ DE DIENSTEN                      Hetty Brederoo 

 
De zomer is duidelijk begonnen en ook de zomervakantie begint 
binnenkort. We kijken terug op een mooi seizoen, met bijzondere en 
‘gewone’ diensten. Het is mooi om te zien hoe de veelkleurigheid 
van onze gemeente op vele manieren tot uitdrukking komt. Wij 
willen graag een gemeente zijn waar mensen, hoe verschillend zij 
ook zijn, zich thuis voelen. 
 
Nu begint de vakantieperiode. Veel dingen stoppen voor even. Maar 
de kerkdiensten gaan door. Even zonder cantorij, combo of 
kindernevendienst, maar wel samen.  
 
Op 28 juli zal ds. Martha Verstoep uit IJsselstein, predikant in 
Montfoort, voorgaan. 
 
Op 4 augustus is dhr. Flantua uit Loenen aan de Vecht de 
voorganger. 
 
Op 11 augustus gaat de vorige predikant van onze gemeente, Evert-
Jan van Katwijk, nu predikant in Nederhorst den Berg, voor. 
 
Op 18 augustus is ds. Trees van Montfoort onze voorganger. 
 
Op 25 augustus gaat ds. Márti Tuski uit Utrecht voor. 
 
Op 1 september is ds. Marieke Sillevis Smitt de voorganger. 
 
En dan nog 8 september, de zondag na de Septembermarkt. 
Intussen is het traditie geworden: dan is er al voor de vijfde keer de 
openluchtdienst! Meer informatie over deze lustrumeditie vindt u 
elders in dit nummer van Meeleven. We zijn blij dat het 
Koperensemble van de Torenpleinkerk in Vleuten weer voor de 
muziek kan zorgen. Zelf mag ik in deze dienst voorgaan, maar 
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natuurlijk is er een grote rol weggelegd voor leden van de 
voorbereidingsgroep en anderen. Houdt u rekening met de 
weersomstandigheden: een zonnebril en hoofddeksel of juist een 
warme trui kunnen nodig zijn.  
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MEDITATIEF                             Chris van der Veer 

 
Het is zomer geworden: buiten hoor ik kinderen een oud spel spelen. 
Ze spelen verstoppertje: ik verstop me en jij zult mij zoeken. 
Ik hoor de kinderen tellen en roepen en herinner me een oud 
verhaal. 
Een groep kinderen ziet hoe een oude man, de grootvader van een                                         
van hen, na het eten de Bijbel leest, in stilte bidt en de Bijbel weer                                       
terug zet op de plank. 
Een van hen vraagt opa u bidt en leest, maar hoe weten we nu waar 
we God kunnen vinden? We zien Hem niet en merken Hem niet. 
De oude man strijkt bedachtzaam door zijn baard en begint met zijn 
antwoord, aandachtig zijn woorden kiezend.                                       
Maar na een paar zinnen zijn al de kinderen – zoals kinderen zijn 
kunnen – afgeleid en hollen weer weg: Laten we verstoppertje 
spelen. 
Het is zeker een uur later als de kleinzoon verdrietig en boos weer bij 
zijn grootvader binnenkomt. Op de vraag waarom hij zo overstuur is, 
vertelt hij dat ze verstoppertje gingen spelen, hoe goed hij zich 
verstopt had, en hoe hij zich verkneukeld had om zijn goede plekje. 
Dat het maar duurde en duurde en dat hij maar nooit gevonden 
werd. 
En hoe hij tenslotte, terwijl hij omzichtig uit zijn schuilplaats 
tevoorschijn kwam, zag hoe zijn vriendjes allang weer met een ander 
spel begonnen waren, en hem niet meer zochten.  
Ze waren hem gewoon vergeten. Teleurgesteld en ontdaan en 
verdrietig was hij bij deze ontdekking. 
De grootvader kijkt hem aan: weet je jongen, jullie vroegen zo-even 
naar God. 
 
Soms denk ik: zoals met dat spel van jullie, waarbij jij vergeten wordt 
op jouw plekje, zo is het ook met God.                                                   
Het lijkt soms of Hij zich verborgen heeft. En verborgen is Hij ook in 
die zin dat je moeite moet doen om Hem  te vinden. 
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Uit wat ik lees in de Bijbel ontdek ik dat God zich graag laat vinden en 
er verdriet van heeft als wij Hem niet eens meer zoeken. 
 
Verstoppertje: een oud spel dat kinderen en grote mensen spelen en 
blijven spelen, op verschillende manieren. Soms spelen ze het zo dat 
ze zichzelf niet meer terugvinden. 
Soms zoeken ze niet meer naar anderen. Soms laten ze zich niet meer 
vinden. 
Soms vergeten ze zich door God te laten vinden of op te letten waar 
Hij gebleven is. 
Verstoppertje spelen we ook met de Allerhoogste en verbaasd zijn 
we als wij , die ons voor Hem verborgen hielden, Hem niet meer 
(zomaar) vinden.   
Soms verbergen we ons. Dat is niet zo erg.  
Als we ons maar weer laten vinden. 
Aan God zal het niet liggen, lees ik op iedere bladzijde van de Bijbel. 
 

O Heer, verberg U niet voor mij, 
Wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U. 
Ontwijk U en verlang naar U. 
O, ga niet aan mijn hart voor bij. 
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VANUIT DE KERKENRAAD       Afke Boes 

Terugblik 
Nu het al volop zomert en activiteiten ten einde lopen kunnen we 
constateren dat er dit seizoen heel veel werd vergaderd en dit meer 
en meer in het teken kwam te staan van “de toekomst van de Open 
Poort”. 
Vanzelfsprekend blijven we hierover met u communiceren.  
Ook in dit nummer van Meeleven wordt u vanuit het CvK en de 
kerkenraad geïnformeerd over de (laatste) stand van zaken. 
 
Wat zeker niet onvermeld mag blijven in deze terugblik op het 
seizoen zijn de hele mooie momenten die we als gemeente mochten 
beleven; te denken aan de activiteiten van Diaconie en 
Kringloopcommissie op de septembermarkt…de 
Openluchtdienst...de Wereld maaltijd, het bezoek van de vrienden 
uit Grimma…de kerstnachtdienst m.m.v. Revival..het kerstspel op 
kerstmorgen…de doopdienst met drie dopelingen…de 
themadiensten met Rejoyce en Jong Belegen… de kliederkerk….en 
de overstapdienst…..4 mei viering. Ook de Open Poortochtenden - 
met nu de formule om dit aansluitend aan de kerkdienst te doen en 
samen te lunchen - waren hele mooie bijeenkomsten; voor de 
tieners werd gestart met Portal (eens per maand een eigen 
bijeenkomst tijdens de kerkdienst).  
Ook de afsluiting van het seizoen was een mooie activiteit : een 
gezellige BBQ op een prachtige zomeravond. 
De aandacht voor muziek door regelmatige medewerking van 
cantorij en het combo “VIER” hebben dit seizoen laten zien en horen 
dat we een kerk zijn waar - letterlijk - muziek inzit. 
Dat we dit - ook in overdrachtelijke zin - mogen vasthouden! 
 
Vooruitblik 
Al snel na de vakantieperiode wacht ons de startzondag, daags na de 
septembermarkt. 
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De Kringloopcommissie en Diakonie zullen zaterdag 7 september 
actief zijn. 
Voor de actie van de gezamenlijke diaconieën is dit jaar gekozen 
voor hospice De Mantelmeeuw.  
 
Zondag 8 september vieren de startzondag met de Openluchtdienst.  
De collecte sluit deze dag aan bij de actie op de Septembermarkt. 
De tweede collecte is bestemd voor tegemoetkoming in de onkosten 
van deze dienst.  
Elders in dit nummer treft u de poster aan. 
VOOR de dienst is er al ontvangst met koffie/thee en voor NA de 
dienst hopen we dat u gehoor geeft aan de vraag iets “bij de koffie “ 
te willen meenemen. 
 
Waar ook naar wordt uitgezien: dit najaar de reis naar Grimma.  
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers zondag 29 september 
Twee diakenen, Martin Brederoo en Dorothea Bierling zijn aftredend 
en het ziet er naar uit dat we u binnenkort kunnen voorstellen wie 
hun plaatsen zullen innemen! 
Formeel waren er nog vijf kerkenraadsleden aftredend, maar zij 
hebben aangegeven om vooralsnog hun termijn te willen verlengen. 
 
Tenslotte 
Ook dit jaar vragen wij u/jullie om tijdens de vakantieperiode zoveel 
mogelijk in het midden van de kerkzaal plaats te nemen. 
We mogen heel blij zijn dat ook voor deze periode predikanten en 
organisten zijn gevonden.  
Wat dat laatste betreft: m.i.v. komend seizoen zijn er slechts drie 
vaste organisten beschikbaar. 
Kent u/ken jij nog een organist/pianist in familie- of kennissenkring? 
Jeroen (en wij) zullen heel blij zijn als hij getipt wordt!! 
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Rest mij de wens dat we allen mogen genieten van een mooie 
vakantietijd om daarna met hernieuwde energie verbondenheid te 
mogen ervaren in het delen van wat de toekomst ons brengt. 
 
 
Verkoop kerkgebouw van de Open Poort  Gerrit Elings 
 
In de kerkenraadsvergadering van 24 juni jl. hebben de leden van 
kerkenraad besloten (waarbij het volgens de kerkorde verplichte 
quotum aanwezig was) om het kerkgebouw van de Open Poort, 
vanwege de zorgelijke financiële situatie, te verkopen. De 
daadwerkelijke verkoop zal geschieden op het moment dat een prijs 
is onderhandeld met een partij en de kerkenraad hiermee instemt. 
Aan het CCBB, dat zoals bekend verscherpt toezicht houdt op proces 
en financiën, zal nog expliciet om toestemming moeten worden 
gevraagd. Het CCBB zal deze toestemming in een apart besluit 
nemen. De verwachting is dat het CCBB deze toestemming zal 
verlenen omdat men heeft laten weten dat we op de goede weg zijn. 
De periode van toezicht is verlengd tot het eind van dit kalenderjaar. 
 
In de vergadering is stilgestaan bij de zoektocht naar alternatieven 
voor alle activiteiten, waaronder de zondagse vieringen, van de 
gemeente van de Open Poort. Een commissie is momenteel bezig 
met een onderzoek en een eerste concept van een Plan van Eisen is 
in de kerkenraad besproken en aangevuld. De kerkenraad is er van 
overtuigd dat er kansrijke alternatieven zijn die nader onderzocht 
moeten worden en heeft haar vertrouwen in werk en aanpak van de 
commissie uitgesproken. 
 
Afgesproken is dat de gemeente via Meeleven, mededelingen in de 
viering en aparte bijeenkomsten over het proces zal worden 
geïnformeerd. 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS         

           Ton Eijkenaar 

 
VVB-actie 2019 
 
Tijdens de actie Kerkbalans heeft u uw vaste vrijwillige bijdragen 
toegezegd. Zoals u bekend vormen deze vaste vrijwillige bijdragen de 
belangrijkste inkomstenbron van onze kerkelijke gemeente. Ten 
opzichte van 2018 laten de ingeleverde toezeggingen een daling zien 
van 4,7%.  In 2018 was een bedrag toegezegd van 46.072. Voor 2019 
is dit een bedrag van 43.900 euro. Daarnaast zijn er ook ook veel 
gemeenteleden die geen formulier hebben ingeleverd en dus geen 
toezegging hebben gedaan. Van de 180 verzonden formulieren zijn 
er 125 ingeleverd. Gelukkig zien we ieder jaar dat deze groep toch 
vaak een bijdrage overmaakt. Hierbij een oproep om dat ook dit jaar 
weer te doen. Zie hiervoor de informatiepagina achterin Meeleven.  
We gaan er natuurlijk ook vanuit dat de toegezegde bedragen 
daadwerkelijk zullen worden overgemaakt. Deze betalingen maken 
het mogelijk al het kerkelijk werk in onze gemeente uit te voeren. 
  
Klusdag: zaterdag 14 september 
 
De jaarlijkse klusdag is dit jaar op zaterdag 14 september.  We willen 
ons daarbij primair richten op het schoonmaken van de buitenzijde 
van het kerkgebouw. Dus gaarne deze datum in de agenda noteren. 
Vele handen maken licht werk. 
 
Verkoop Open Poort 
 
Elders in Meeleven heeft u kunnen lezen dat de kerkenraad, na de 
leden van de Open Poort te hebben geraadpleegd, heeft besloten tot 
de voorgenomen verkoop van het kerkgebouw. Dit betekent dat we 
nu als CvK aan zet zijn. Verkoop van een kerkgebouw met een 
maatschappelijke bestemming is geen dagelijkse kost voor ons als 
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CvK. We hebben daarom aan 2 makelaars, gespecialiseerd in 
kerkelijk onroerend goed, gevraagd ons een offerte doen teneinde 
ons te kunnen begeleiden in de verkoop. Het doel daarbij is te 
komen tot een maximale opbrengst zodat we onze vermogenspositie 
kunnen verstevigen. Binnenkort zullen we een keuze maken voor 
een van deze makelaars. Daarna gaat de makelaar aan het werk. In 
een volgende editie van Meeleven hopen we iets meer te kunnen 
vertellen over de wijze van werken van deze makelaar.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Jaarlijks vragen wij een vaste bijdrage voor afdrachten aan 
de centrale PKN-organisaties. U heeft hiervoor een brief 
ontvangen.  
Heeft u uw bijdrage (€30,- per lid) al voldaan 
 
Nee…. Doe het dan nu. 
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: 
 NL 61 INGB 0 000363157 

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 DE DIACONIE    Martin Brederoo 

 

Wissel van de wacht 
We zijn dankbaar om te kunnen melden dat twee gemeenteleden 
bereid zijn gevonden om de vacatures in de diaconie te gaan 
vervullen die in september ontstaan met het vertrek van Dorothea 
en Martin. Marja Vilijn en Erwin van der Lee staan klaar om deze rol 
op zich te nemen. De diaconie zal onderling bekijken wie welke 
taken op zich neemt. 
 
Kostenbesparing 
Als diaconie maken we niet zoveel kosten die niet direct naar 
diaconale doelen gaan, maar wat we wel moeten betalen zijn 
bankkosten, en die zijn ons een doorn in het oog. Op jaarbasis kost 
dit al snel 200-300 euro op een totale begroting van 15.000 euro. We 
geven die liever uit aan een diaconaal doel. Het heeft ermee te 
maken dat een kerk bij een bank zakelijke rekeningen heeft waarvan 
de kosten sowieso al hoger zijn dan voor particulieren, maar ook 
moeten we transactiekosten betalen, ofwel een klein bedrag (ca 10 
cent) voor elke keer dat iemand geld overmaakt of dat de diaconie 
geld overmaakt.  
 
Graag willen we deze kosten verminderen en daarvoor hebben wij 
uw hulp nodig! 
 
Per 1 januari 2020 zullen we de twee bankrekeningen van de 
diaconie samenvoegen. In de boekhouding was vanuit de PKN toch al 
het verzoek de administraties samen te voegen, we besparen aardig 
wat kosten door maar één rekening te gebruiken. 
Dit betekent dat per 1 januari alleen het huidige rekeningnummer 
van de ZWO (“Zendingscommissie gereformeerde kerk Harmelen”) 
blijft bestaan, te weten NL16INGB 0 000696095. We hebben voor dit 
nummer gekozen en niet voor het andere nummer omdat hierop nu 
de meeste automatische overschrijvingen lopen. Het andere 
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nummer zullen we binnenkort ook niet meer laten zien in Meeleven 
e.d. 
 
Uiteraard zullen we het laten weten als het oude diaconie nummer 
daadwerkelijk beëindigd wordt. 
 
Een andere maatregel is dat we iedereen willen vragen om 
overschrijvingen zoveel mogelijk te bundelen. Dus liever 1x €100 dan 
10x €10. Hiermee besparen we op de transactiekosten. 
 
Wat kunt u doen om ons te helpen? 
 
1. Het is nú al wenselijk dat alles wat u eventueel overmaakt aan de 

diaconie via dit rekeningnummer te doen. Zo kunnen we er 

samen aan wennen dat het andere nummer niet meer bestaat en 

zien we vanzelf wat daar nog aan boekingen overblijft. 

 

2. Heeft u een automatische overschrijving lopen op het 

rekeningnummer van de diaconie (NL82INGB 0 000339111), dan 

zou het fijn zijn als u deze nu al wilt wijzigen naar het 

bovengenoemde rekeningnummer van de “zendingscommissie”. 

De rest van 2019 gaat er nog niets mis, maar het is handig om zo 

te weten bij wie we nog even aandacht moeten vragen voor de 

verandering. 

 

3. Als het mogelijk is, wilt u dan overwegen om uw automatische 

overschrijving te wijzigen naar minder vaak afschrijven en wat 

grotere bedragen. NB: doe dit alleen als dit in uw situatie kan. 

Iemand die elke maand net rond kan komen zit niet te wachten 

op af en toe een groot bedrag afschrijven maar heeft liever elke 

maand een beetje. Voor ons is het fijn als het in minder 

boekingen kan, maar maakt u zelf uw afweging. 
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Tenslotte is van belang dat het rekeningnummer van de kerk 
(College van Kerkrentmeesters) wèl blijft bestaan (NL61INGB 0 
000363157). We zijn juist verplicht om de financiën van de kerk en 
van de diaconie wel strikt gescheiden te houden. Zo kan het niet 
gebeuren dat de middelen die zijn bedoeld voor noodhulp worden 
gebruikt voor een likje verf of voor onderhoud van het orgel. 
 
ZWO doelen kiezen in de Openluchtdienst 
Wij kijken nog graag terug naar de manier waarop u in de 
Openluchtdienst vorig jaar massaal aan het stickeren bent geslagen 
om ons te helpen de doelen te bepalen voor de ZWO giften. Ook 
heeft u zelf een aantal doelen aangedragen tijdens de dienst. 
Vanwege deze positieve ervaring willen we dat graag dit jaar 
herhalen. Tot aan de dienst willen we u graag in de gelegenheid 
stellen om nu al doelen aan te dragen die we dan op de lijst 
opnemen. Misschien weet u nu al wat, of komt u in de vakantie een 
mooi doel tegen. Laat het weten via 
diaconie@deopenpoortharmelen.nl of meld u even bij één van de 
diakenen. 
 
Boodschappenpakketten 
Het is fijn dat zoveel mensen de spaaracties bij de Plus en ook de 
Coop hebben gebruikt om boodschappenpakketten voor de kerk te 
sparen. We wachten nog op de laatste gegevens, maar het ziet 
ernaar uit dat we voldoende pakketten bij elkaar verzameld hebben 
met de 3 kerken om de gezinnen die ook in december een attentie 
van de kerken krijgen een boodschappenpakket te brengen. Dank 
voor uw bijdrage! 
 
Septembermarkt 
oals elk jaar zullen we ook dit jaar met de drie kerken in Harmelen 

gezamenlijk een stand op de Septembermarkt (7 september) 

bemensen. Het doel is dit jaar De Mantelmeeuw in Woerden. 

 

mailto:diaconie@deopenpoortharmelen.nl
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De Mantelmeeuw is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan 

mensen die terminaal ziek zijn, zowel aan huis als in het hospice aan 

de Meeuwenlaan in Woerden. Het is belangrijk dat iemand die weet 

dat hij niet lang meer te leven heeft, rust en ruimte krijgt om naar 

het afscheid toe te groeien. De vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om 

deze mensen en hun familie hierbij tot steun te zijn. In heel 

praktische dingen of als klankbord voor de betrokkenen. Tijd en 

aandacht zijn de belangrijke pijlers van het werk. De medische zorg 

blijft in handen van de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg. De 

vrijwillige zorg is een aanvulling hierop die goed kijkt naar de wensen 

die er zijn. 

 

Om het werk van De Mantelmeeuw te ondersteunen werd de 

Vereniging Vrienden van De Mantelmeeuw opgericht. De vrienden 

zorgen voor financiële ondersteuning en zij geven bekendheid aan 

het werk van De Mantelmeeuw. De Mantelmeeuw wil dat de 

geboden zorg voor iedereen toegankelijk is, ongeacht 

geloofsovertuiging, leeftijd of financiële status. Inwoners van 

Woerden en wijde omgeving kunnen gebruik maken van de diensten 

van De Mantelmeeuw. 

 
Naast het geld dat we op de Septembermarkt zelf willen ophalen 
zullen we ook bij de openluchtdienst de dag erna de collecte voor 
hetzelfde doel besteden. Nieuw is dit jaar dat ook de andere kerken 
in Harmelen op zondag dit doel met een collecte zullen steunen. We 
hopen op deze manier een bijdrage van betekenis te kunnen 
overhandigen aan De Mantelmeeuw. 
 
Vakantieproject 
Met de diaconieën van de Raad van Kerken in Woerden is ook dit 
jaar een actie gestart om mensen die dat zelf niet kunnen 
financieren een weekje op vakantie te laten gaan. Er zijn voor 
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Harmelen 6 aanvragen binnengekomen. Het kan zijn dat wij wat hulp 
nodig hebben om de mensen op locatie te krijgen of weer terug. 
Mocht dit aan de orde zijn dan zullen we hierop vragen, we hebben 
nu nog geen exact overzicht. 
 
Collectes 
In de komende tijd zijn de collectes voor de volgende doelen 
bestemd: 
 
14 juli is de rondgaande collecte voor de Kerktelefoon. Hierin is niet 
alleen de “echte” kerktelefoon begrepen, maar ook de mogelijkheid 
om de dienst via internet terug te luisteren. Daar wordt behoorlijk 
wat gebruik van gemaakt. De deurcollecte is deze zondag voor 
Meeleven. 
 
21 juli is de rondgaande collecte voor het Onderhoudsfonds voor het 
nodige onderhoud aan kerk en pastorie. De deurcollecte is voor de 
Diaconie. 
 
28 juli collecten we in de rondgang voor het gemeentecontact met 
Grimma. In oktober wordt gevierd dat dit contact al 40 jaar bestaat. 
De deurcollecte is voor de Kerktelefoon. 
 
4 augustus is de rondgaande collecte voor de Kerk, dit gaat om 
kosten die te maken hebben met het houden van onze erediensten. 
De deurcollecte is voor het plaatselijke jeugdwerk. We mogen ons de 
laatste jaren verheugen in een groei van het aantal kinderen, en 
uiteraard willen we daar graag speciaal aandacht voor hebben. 
 
11 augustus collecteren we in de rondgaande collecte voor de 
Diaconie. De deurcollecte is dan voor de zomercollecte van Kerk in 
Actie. Met de opbrengt willen we onderwijs ondersteunen voor 
kansarme kinderen in gewelddadige wijken in Pretoria in Zuid-Afrika. 
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18 augustus is de rondgaande collecte voor de Kerk, de deurcollecte 
is dan voor de Kerktelefoon. 
 
25 augustus is de rondgaande collecte voor de Diaconie en de 
deurcollecte voor de Kerk. 
 
NB: we vinden het mooi dat kinderen ons helpen bij het collecteren 
om hen zo bewust te maken van wat er in de kerk gebeurt. Het kan 
dan weleens voorkomen dat een kind een rij overslaat, of toch net 
het andere stoelenblokje pakt dan was aangewezen. Steekt u even 
uw vinger op als u het idee heeft dat de collectezak niet meer bij u 
langs gaat komen, dan zorgen we dat het wordt opgelost. 
 
Opening Villa Vrede op zaterdag 6 april 2019 
 
Jan Brundel 
 
Villa Vrede is al 5 jaar een plek is waar mensen zonder papieren een 
gezicht krijgen en gezien worden. De afgelopen tijd heeft Villa Vrede 
een fikse verbouwing en een interne verhuizing achter de rug. Op 6 
april is deze nieuwe huisvesting officieel in gebruik genomen en 
werd het eerste lustrum gevierd. Namens de Open Poort waren 
Connie van Leeuwen en Jan Brundel hierbij aanwezig.  
 
De opening was om 14.00 uur maar liep een beetje uit waardoor het 
mogelijk was de nieuwe huisvesting te bezichtigen. Alles was prima 
verzorgd in de keuken was iemand bezig om heerlijke hapjes te 
maken, in de zitkamer wordt tafelvoetbal gespeeld en zijn er 5 
computers om te internetten of Nederlandse les te volgen. De 
Nederlandse lessen, naaicursus, breien, fietsles en kooklessen 
worden allemaal gegeven door vrijwilligers. Villa Vrede is altijd op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die Nederlandse les of bij voorbeeld 
fietsles kunnen geven. Iets voor u wellicht? 
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Het motto van de dag was Eye Am, dit klinkt als Ik ben zoals dat in de 
bijbel staat bij Exodus 3 14-15, er werk echter mee bedoelt Het Oog 
van mijn zelf wordt gereflecteerd als ik iemand in zijn ogen kijkt. En 
als je iemand in zijn ogen kijkt dan leer je hem kennen en is de 
persoon niet meer onzichtbaar. 
 
De opening werd gedaan door Maarten van Ooijen, wethouder 
maatschappelijke ondersteuning, welzijn, sport, asiel en integratie 
van de ChristenUnie door het planten van een boom. 
 
Ook werd er nog een fruitboom gepoot waaraan 6 soorten fruit 
takken waren geënt, de verschillende soorten fruiten 
vertegenwoordigde de diversiteit aan mensen die in Villa Vrede 
komen voor Nederlandse lessen – fietslessen etc.  Aan alle takken 
zouden vruchten komen. 
 
Na de rondleiding start de verkoop van de foto van de vluchtelingen 
met als doel geld bij elkaar te krijgen voor de publicatie van een boek 
over gesprekken met onbekende vluchtelingen uit Guinee – Eritrea – 
Afghanistan – Ghana en nog veel andere plekken waar onrecht 
heerst in de wereld. 
 
De foto’s werden per opbod verkocht uiteindelijke lukte het er een 
te kopen, het is een foto van Ismael, hij is in 2019 het gezicht van 
Villa Vrede. Alle 20 stuks foto’s zijn verkocht tijdens de veiling en 
iedereen was erg blij met de opbrengst.  
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Levinas 
 
Graag eindigen we deze keer onze bijdrage met een gedicht van de 
Litouwse filosoof Emmanuël Levinas. Het is afkomstig uit het boekje 
“Medemens” van kerk in actie en laat precies zien waarom diaconaal 
werk (door alle gemeenteleden!) zo belangrijk is in een kerk: 
 

Tegen mensen die God zoeken, zeg ik:  

ja, je zult hem vinden, maar bevrijdt eerste de slaven, 

kleedt de naakten, voedt de hongerigen,  

laat de daklozen binnenkomen in je huis.  

Dat de mensen elkaar onderling niet helpen, dat is de doodzonde!  

De mens die vraagt: God waar bent U?  

Weet dat het antwoord van God er niet in bestaat mij te 

antwoorden,  

maar mij terug te sturen naar de Ander,  

ook al is hij een stoorzender en bij uitstek ongewenst,  

de dakloze, die je tapijt bevuilt. 

 

Emmanuel Levinas 
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             Jeugdpagina de Open Poort (mei 2019) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

Ma 22 
t/m wo 24 
juli 

Vakantiebijbelweek 10.00 – 12.30 uur 
(Trefpunt) 

Groep 1 t/m 8 

Wo 4 sept Openingsdienst Kerk & School 9.00 uur Iedereen 

 
Geslaagd voor hun eindexamen   Ellen Verkleij 
 
Het was groot feest voor de volgende jongeren. Zij zijn geslaagd voor 
hun eindexamen. Allemaal gefeliciteerd namens De Open Poort. De 
geslaagden zijn Elize Adelerhof, Hidde Vos, Luuk Vilijn, Robin de 
Groot, Daan en Fleur van den Bosch, Ruben Hemrica, Esther 
Brederoo en Tessa van Vulpen 
 
Geen KND in de zomervakantie   Ellen Verkleij 
 
Van 28 juli t/m 25 augustus is er geen KND. Alle kinderen mogen 
naar de crèche gebracht worden voordat de kerkdienst begint. Er is 
extra leiding aanwezig en met mooi weer kunnen de kinderen buiten 
spelen. Natuurlijk mogen de KND kinderen ook zelf een leuk spel 
meenemen om samen met de andere kinderen of de leidng te 
spelen. 
 
Vakantiebijbelweek in het Trefpunt 
 
Het is al bijna zomervakantie en in de eerste week is er weer 
vakantiebijbelweek. De kinderen die na de zomervakantie naar de 
groepen 1 t/m 8 gaan zijn welkom in het Trefpunt. Het thema van dit 
jaar is SchatRijk. De kinderen gaan naar Bijbelverhalen luisteren, 
zingen, knutselen, met elkaar praten, spelletjes spelen, naar een 
theater optreden kijken en natuurlijk samen pannenkoeken eten op 
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woensdag. Kom allemaal langs om op een gezellige manier de 
zomervakantie te beginnen! 
 
Openingsdienst Kerk & School “Een goed begin” Ellen Verkleij 
 
Het lijkt nog heel ver weg, woensdag 4 september, maar toch wil ik 
deze datum al aankondigen. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar van de PC basisschool De Fontein wordt in de Open Poort 
de openingsdienst Kerk & School gehouden. Het thema van deze 
dienst is “Een goed begin”. Alle kinderen en leraren van De Fontein 
zullen aanwezig zijn. Ouders worden van harte uitgenodigd om ook 
mee te zingen en te luisteren in deze feestelijke dienst. De jonge 
kinderen t/m 3 jaar kunnen naar de crèche gebracht worden. 

 
 

Gezocht!!   KND leiding. 
 
Na een paar stabiele jaren gaat het komend seizoen helaas weer wat 
lastiger worden om wekelijks KND te draaien. Door de verhuizing van 
Monique en het stoppen van Esther zakt het aantal weer terug naar 
3 vaste krachten met gelukkig wat ondersteuning van Lia, Bianca en 
Jacqueline die af en toe een kindernevendienst draaien. 
 

Maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst dus willen we er alles 
aan doen om de kindernevendienst draaiende te houden!! Daarom 
zijn wij op zoek naar enthousiaste personen, jong of oud, die het 
leuk vinden om de jeugd wat te leren en te vertellen over de 
verhalen uit de bijbel. Heb je interesse of ideeën spreek ons gerust 
aan na een dienst. We hopen op vele reacties zodat ook komend 
seizoen elke zondag de kinderen naar hun eigen nevendienst 
kunnen. 
 

Langs deze weg willen wij ook Monique en Esther bedanken voor 
hun inzet. 
                       Ellen, Evelien en Erna. 
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 Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 

 
VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
40 jaar Gemeentecontact Grimma - Harmelen 

 
Reeds eerder meldden we u, dat het dit jaar 40 jaar geleden is,  
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 tijdens een gemeentebezoek in Grimma 
vieren. 
Tot nu toe hebben 11 gemeenteleden zich opgegeven voor dit 
bezoek. 
 

Wij nodigen ook u/jou van harte uit met ons op reis te gaan naar  
Grimma om dit feest mee te vieren.  
 

Aanmelding, het liefst vóór 1 augustus a. s., is mogelijk 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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BERICHT VAN BRAM MAARLEVELD    

      
Beste gemeenteleden, 
 
Het afgelopen half jaar heb ik mijn eerste ervaringen met werken in 
de kerk mogen opdoen in jullie gemeente. Daar wil ik jullie hartelijk 
voor danken. Vanaf het eerste moment heb ik mij welkom gevoeld 
en ik ben blij dat ik bij jullie mijn eerste stage mocht lopen. Vooral de 
oprechtheid van alle gemeenteleden is mij opgevallen. De Open 
Poort is misschien niet de grootste gemeente, maar de mensen die 
lid zijn, zijn enthousiast, betrokken en oprecht. Hoewel ik zelf uit een 
ander gedeelte van de breedte van de kerk kom, is dit mede door 
jullie oprechtheid geen probleem geweest. In het bijzonder wil ik op 
deze plaats Hetty bedanken voor alle goede zorg en begeleiding. Ik 
heb een hoop mogen leren. 
 
Enkele weken geleden, 23 juni, heb ik mijn eerste kerkdienst mogen 
leiden bij jullie en ik heb daar erg van genoten. Fijn dat ik de ruimte 
heb gekregen om te mogen oefenen en het evangelie heb mogen 
delen in jullie midden. Ik hoop jullie volgend jaar weer te mogen 
ontmoeten als ik terugkom voor enkele diensten op zondagmorgen. 
Dit zal pas volgend jaar zomer zijn, maar ik kijk er nu al naar uit. 
 
Groet en zegen, 
Bram Maarleveld 
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Bericht uit de Classis Utrecht 
 
Regels? We maken ze samen. 
 
In de kerk maken we onze regels samen. Natuurlijk zijn er  
deskundigen die eraan werken om de regels te formuleren.  
En ons landelijk bestuur legt ze in eerste lezing vast. Maar  
daarna zijn de gemeenten aan zet. In de classis worden alle  
voorstellen, de voors en tegens besproken. Het is soms even  
doorbijten, want lang niet alle regels zijn even interessant.  
Het heeft toch te maken met de kerk die we zijn en willen zijn.  
 
Zo lag het voorstel ter tafel of ook mensen die geen lid zijn van  
de kerk de penningen zouden mogen beheren. Lang niet  
iedereen was daarvoor. Ook het beheer van de penningen is  
een geestelijke zaak. Stel je voor dat wij alleen zakelijk zouden  
redeneren. Het zou niet goed zijn. Lag er niet ook een  
regentenmentaliteit op de loer als we zo maar onze penningen  
in handen geven van deskundigen? Uiteindelijk besloot de  
classicale vergadering in meerderheid het voorstel te steunen  
dat ook niet-kerkleden rentmeesters zouden kunnen worden;  
ze deed dat toen kleine gemeenten aangaven dat zij erg omhoog  
kunnen zitten juist als het om de financiën gaat, omdat zij in eigen  
kring de deskundigheid niet meer hebben. Zo zoek je samen om te  
werken aan de toekomst. De classis doet haar best.  
 
Meer weten over de classis? Uw kerkenraad krijgt elke maand een  
nieuwsbrief. Vraag ernaar! 
 
ds Trinette Verhoeven, classispredikant 
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PERSBERICHT 
 
8 Jongeren vertrekken deze zomer naar kloostergemeenschap in 
Taizé 
 
WOERDEN Van 14 tot en met 21 juli vertrekken 8 jongeren o.l.v. ds. 
Joost Schelling vanuit Woerden naar het oecumenisch 
jongerenklooster in Taizé (Frankrijk). Jaarlijks bezoeken 
tienduizenden jongeren dit klooster, waaronder ook zo’n duizend 
jongeren uit Nederland. Het afgelopen seizoen hebben pastor 
Janneke Stam (Parochie Pax Christi) en dominee Joost Schelling 
(pionier Twintigers Woerden) hun best gedaan om reisgezelschap 
vanuit Woerden te formeren. En dat is nu dus gelukt. Helaas kan 
Janneke Stam zelf niet mee vanwege een heupoperatie. Gelukkig is 
de kersverse pionier van Het Baken, Martine van der Herberg, zelf 
ook deelnemer, bereid gevonden haar plekje in te nemen.  
 
Verblijf in Taizé 
Op zondagmorgen 14 juli worden ze vanuit een kerkdienst in de 
Opstandingskerk, die om 9.30 uur begint, uitgezwaaid. Later die dag 
hopen ze in Taizé aan te komen en daar een plekje op de camping in 
te nemen. In Taizé zullen ze een week meedoen met het ritme van 
dit klooster. Veel tijd wordt er ook besteed aan internationale 
contacten en geloofsgesprekken met leeftijdsgenoten van over de 
hele wereld. Op zondagmiddag 21 juli keren ze weer in Woerden 
terug. 
 
Taizé populaire bestemming voor Europese jongeren 
Jaarlijks bezoeken tienduizenden jongeren uit de gehele wereld dit 
klooster in Frankrijk om door liederen, gebeden en stilte te worden 
geraakt. De initiatief nemende voorgangers hebben ook zelf diverse 
keren jongrenreizen vanuit andere plaatsen naar Taizé begeleid.  
 
Introductie van Taizé in Woerden 
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Joost Schelling en Janneke Stam wilden ook graag Woerden met 
deze meditatieve en verstillende spiritualiteit en vieringen laten 
kennismaken. De afgelopen twee seizoenen lieten ze Woerden al 
met deze vieringen kennismaken en nu is dus ook een eerste 
jongerenreis een feit. Vanaf komend najaar beginnen ook weer de 
doordeweekse Taizégebeden in de Woerdense kerken. En natuurlijk 
hopen ze in 2020 ook weer een jongerenreis te organiseren. En er 
dan ook samen naar toe te kunnen gaan. 
 
Noot voor de redactie 
Meer informatie of verzoeken voor een interview:  
Ds. Joost Schelling, dsjoostschelling@pknwoerden.nl of 06-
31941961, www.pknwoerden.nl/gereformeerd  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

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:dsjoostschelling@pknwoerden.nl
http://www.pknwoerden.nl/gereformeerd
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De enige Weg 
 

Er zaten in een aktetas 
een Bijbel en een Bos-atlas. 

Toen wou de atlas wel eens weten 
of beide “reisgidsen” mochten heten. 
Hij vroeg de Bijbel – ’t klonk banaal: 

“Ben jij collega of rivaal? 
“Wij zijn toch enigszins verwant? 
“Dat is, dacht ik nogal, frappant. 

 
De Bijbel knikte slechts en zei: 
“Een reisgids zijn we allebei. 

“Dat spreek ik je beslist niet tegen, 
“maar jij hebt wel tienduizend wegen. 
“Wie echter, de Weg van mij niet gaat 

“die mist een Steun en Toeverlaat… 
“Jouw weg kan men slechts tijdelijk gaan, 

“op mijn Weg, blijft men voortbestaan. 
 
Gedicht uit het plakboek van Anneke Sloesarwij, oorsprong gedicht 
onbekend. 
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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.                            
 

We verkopen o.a.: 
 

Fietsen;  zowel dames als heren, kinderfietsen, een step, 

fietsendragers.     
 

Witgoed;  koelkast, vrieskist, vaatwasser, gasfornuis, magnetron. 
 

Huisraad; lederen bankje, tafels, stoelen, bedden, lampen, klok. 
 

Elektronica; televisie, platenspelers, videorecorders, printer, 

stereotoren.     
 

Tuin: grasmaaier, bladblazer, tuingereedschap, hogedrukreiniger, 

vuurkorven, complete tuinsets, parasol. 
 

Verder nog;  Kinderbedjes, kinderstoelen, serviesgoed, rollator, po-
stoel, ladder, skeelers, 
 

Vouwwagen( 6 persoons).   
 

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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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 
 
Vakantieleesplan 2019 
Vraag het gratis Vakantieleesplan 2019 aan van het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Ideaal om een moment los te komen van uw 
dagelijkse bezigheden. 15 dagen bijbelse inspiratie in een handzaam 
formaat. 
Bestellen kan met deze link: 
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-
website 
 
2018: innovatief jaar voor bijbelwerk NBG 
Veel animo voor de nieuwe app Mijn Bijbel, aansprekende 
bijbeledities en doorgaande groei van digitaal bijbelgebruik. Dat 
blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Nederlands Bijbelgenootschap 
(NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. 
Bekijk het jaarverslag 2018 op:  
www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag 
 
NBG overweegt nieuwe vertaling van Exodus 20:5 
Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders? Die vraag 
wordt besproken in  
bijbelvertaalblad ‘Met Andere Woorden’ van het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG). In het kader van de revisie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling overweegt het NBG een andere vertaling van Exodus 
20:5, een tekst uit de Tien geboden.  Het gaat om de zin: 'voor de 
schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten'.  
De gewijzigde vertaling van Exodus 20:5 vloeit voort uit de NBV-
revisie waaraan het NBG momenteel werkt. De sinds 2004 
binnengekomen reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te 
verbeteren. Naar verwachting zal de revisie eind 2020 afgerond zijn. 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-
voor-de-schuld-van-de-ouders/ 
 

https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-website
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-website
../../../../../../nlnbg2360/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DY3PNT8R/www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor-de-schuld-van-de-ouders/
https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boeten-voor-de-schuld-van-de-ouders/
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App Mijn Bijbel uitgebreid met audio 
Bijbellezen op je smartphone wordt steeds gevarieerder. Het is nu 
ook mogelijk om de Bijbel te beluisteren. Het NBG stelt de audio van 
de vijf meest gebruikte bijbelvertalingen beschikbaar via de app Mijn 
Bijbel.  
Link: https://www.debijbel.nl/app 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
14 september   Klusdag 
 

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!  
 
Hetty is op vakantie van 6 tot en met 23 augustus. U kunt in deze 
periode in dringende gevallen contact opnemen met de scriba, 
Marcel den Hartog, tel. 784460 of scriba@deopenpoortharmelen.nl.  

https://www.debijbel.nl/app
mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
mailto:scriba@deopenpoortharmelen.nl


36 
 

VAN DE REDACTIE 
 
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  27 aug. 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                8            27 aug                6 sept               
      53                9            24 sept               4 okt               
      53               10          22 okt.                1 nov. 
      53               11          19 nov.             29 nov. ( 3 weken )  
      53               12          10 dec.              20 dec. 
  

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 
 
Namens de redactie van Meeleven (alle medewerkers)                                                        
   wensen wij een ieder een prettige vakantie toe 
 

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

