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53e jaargang nr 8 
 
 
 
 
 
 
Zondag 8 sept. 2019 
De Open Poort  
Openluchtdienst 
 
 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo  
Collecte : Actiedoel 3 kerken: De 
Mantelmeeuw 
Deurcollecte : Bestrijding onkosten 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen   
Kerkauto : Lia Elings 
tel : 443204 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 8 sept. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 3 
 
Vrijdag 6 sept. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 3 
 
 
 
 
 

6 sept. – 4 oktober 2019 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 sept. 2019 
De Open Poort  
Maaltijd van de Heer 
De Voedselbank is blij met uw 
bijdrage 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Avondmaalscollecte : Villa Vrede 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerkinactie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : H. den Braber 
tel : 441788 
Koffieschenken : groep 2  
 
Zondag 15 sept. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : C. Lugthart 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 13 sept. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : A. van Pelt 
Medewerkers : groep 6 
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Zondag 22 sept. 2019  
De Open Poort 
 
 
 
10.00 uur : Dr. E. Schroten 
te : Driebergen 
Collecte : Vredesweek 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wil 
Kerkauto : A. Kroes 
tel : 443660 
Koffieschenken : groep 3 
 
Zondag 22 sept. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : Ds. A. van de Schrier 
Organist : C.C. van Leeuwen 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 20 sept. 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : J. Branger 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 2 

 
 
 
 
Zondag 29 sept. 2019 
De Open Poort 
Afscheid/Bevestigen 
ambtsdragers 
 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Jeugdwerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn 
Kerkauto : P. de Langen 
tel : 441970 
Koffieschenken : groep 4 
 
Zondag 29 sept. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof/ Maaltijd van de Heer 
Voorganger : Ds. A. Rietveld 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 27 sept. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : J.W. Hueting 
Medewerkers : groep 7 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
De zomervakantie is weer ten einde en met de Openluchtdienst op  
8 september starten we een nieuw seizoen van kerkenwerk. Een 
seizoen waarin we opnieuw veel zullen nadenken en spreken over de 
toekomst van onze gemeente. Maar ook een seizoen, waarin wij deel 
uitmaken van de wereldwijde gemeente van Christus, die er al vele 
eeuwen is en vele veranderingen gekend heeft.  
 
In mijn vakantie bezocht ik verschillende Engelse, Anglicaanse, 
kathedralen. In Carlisle woonde ik met mijn gezin de 
Eucharistieviering op zondagmorgen bij. We werden zeer hartelijk 
ontvangen. Net als bij ons was er in de zomervakantie geen 
kindernevendienst, maar de kinderen werden voorzien van een tasje 
met een kleurboek en wat andere activiteiten. Ook mochten zij de 
voorganger helpen tijdens de preek. Ik vond het inspirerend om te 
merken hoe wij, in een ander land, in een kerk met een andere 
traditie, waar een taal gesproken wordt die voor de kinderen nog 
niet goed te volgen is, toch zichtbaar en voelbaar deel uitmaakten 
van de gemeenschap. 
 
Ik hoor regelmatig van nieuwkomers in onze gemeente dat zij zich 
ook heel welkom weten en zich snel thuis voelen. Ook wij zijn deel 
van de gemeente van Christus, die vele moeilijkheden doorstaan 
heeft. Laten we dit nieuwe seizoen starten met het vertrouwen op 
Hem. 
 
Op 15 september mag ik zelf de dienst leiden. We vieren de Maaltijd 
van de Heer. De cantorij zal in deze dienst zingen.  
 
Op 22 september is dr. Egbert Schroten uit Driebergen de 
voorganger. 
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Op 29 september zal ik zelf weer voorgaan. In deze dienst worden 
Erwin van der Lee en Marja Vilijn bevestigd als diaken en bedanken 
we Dorothea Bierling en Martin Brederoo die de afgelopen jaren als 
diaken gediend hebben. Het combo zorgt voor de muziek. 
 
Op 6 oktober is Martin Brederoo onze voorganger. 
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IN MEMORIAM 
 

Tineke van der Weg – Muskee 
 

9 augustus 1939 – 7 augustus 2019 
 

Op woensdag 7 augustus is Tineke van der Weg in alle rust en vrede 
ingeslapen. Graag had de familie op 9 augustus nog haar 80ste 
verjaardag gevierd, maar God had andere plannen, zo liet Wim na 
haar overlijden weten.  
 
Wij mogen ons Tineke herinneren als een vrouw die volop in het 
leven stond. Tineke leerde Wim  kennen op de sportacademie, en 
beiden raakten als gymdocenten werkzaam in het onderwijs. Tineke 
had veel belangstelling voor kunst en kon ook heel erg genieten van 
en in de natuur. 
 
De laatste zes jaar van haar leven bracht Tineke door in de Vijverhof. 
Onze gedachten gaan uit naar Wim, die dagelijks bij zijn Tineke te 
vinden was. Ook denken we aan haar kinderen Marieke en Warry, 
hun partners en hun kinderen en kleinkinderen. 
 
Op 14 augustus is afscheid genomen van Tineke in crematorium 
Domstede. In De Open Poort is Tineke herdacht door het zingen van 
het lied Licht dat ons aanstoot in de morgen. 

 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
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Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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IN MEMORIAM 
 

Jojanneke van ’t Hoog – Verhoef 
 

16 september 1974 – 26 augustus 2019 
 

Op maandag 26 augustus overleed Jojanneke van ’t Hoog. Zij is 44 
jaar geworden. Met groot verdriet, maar met mooie herinneringen 
en dankbaar voor haar liefde en zorg hebben haar man Jeroen en 
haar kinderen Finn, Nika en Kris haar losgelaten.  
 
Op de kaart staat: 
 
Liefde begint met een glimlach 
groeit met een kus 
en eindigt met een traan. 
Denk aan mij zoals ik was.  
 
Wij wensen Jeroen, Finn, Nika en Kris en allen die om Jojanneke heen 
stonden van harte toe dat zij troost mogen vinden in de mooie 
herinneringen. 
 
Op 31 augustus hebben we afscheid van Jojanneke genomen in De Open 
Poort, waarna zij begraven is op ’t Spijck. 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                                       Ton Eijkenaar 
 
Klusdag: zaterdag 14 september 
Zaterdag 14 september wordt weer onze jaarlijkse klusdag gehouden 
in en rondom ons kerkgebouw De Open Poort. We zullen ons daarbij 
concentreren op de buitenkant van het gebouw zoals het 
schoonmaken van het dak en de ramen. We beginnen om 8.00 uur 
en gaan onder leiding van Dik de Groot aan de slag met alle klussen 
die hij voor ons in petto heeft. Wie 8.00 uur te vroeg vindt mag ook 
wat later komen. We verwachten rond 13.00 uur klaar te zijn. Graag 
opgeven bij Dik de Groot, dik.erna.t@gmail.com (06) 10 00 21 21. 
Van harte aanbevolen voor iedereen die eenmalig zijn handen uit de 
mouwen wil steken voor ons kerkgebouw. Hoewel we op termijn 
afscheid gaan nemen van ons kerkgebouw is het noodzakelijk dat het 
gebouw er goed blijft uitzien en naar behoren blijft functioneren. 
 
Verkoop Open Poort 

Op dit punt kan nu weinig nieuws worden vermeld. We hebben een 
keuze gemaakt voor een makelaar die ons gaat begeleiden bij de 
verkoop. We kunnen op dit moment de naam van de makelaar niet 
bekend maken. We wachten nog op toestemming van het Classicale 
College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). De aanvraag 
daarvoor is ingediend bij het CCBB. Na verkregen toestemming 
kunnen we de makelaar opdracht geven aan de slag te gaan. Zoals u 
weet staan we onder verscherpt toezicht wat recent is verlengd tot 
het eind van dit jaar. Dit is verlengd omdat het proces rondom de 
verkoop van het gebouw nog niet afgerond is. 
 
U heeft wellicht ook het interview gelezen wat ik heb gegeven aan 
een journalist van het AD, Groene Hart editie. Zoals u weet is dit niet 
het hele verhaal maar als geïnterviewde heb je daar weinig invloed 
op. Wij hebben niet de publiciteit gezocht maar de publiciteit zocht 
ons op. 

mailto:dik.erna.t@gmail.com
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VANUIT DE DIACONIE     Dorothea Bierling 

 
De zomer loopt weer op zijn eind, en in deze vakantietijd hebben we 
2 Syrische gezinnen uit Harmelen via het Vakantieproject een week 
vakantie kunnen aanbieden in Epe. Op deze manier wordt het 
verblijf betaald en krijgen de gezinnen ook nog wat zakgeld mee. Jan 
en Connie hebben met een OV-busje van Connies werk het vervoer 
heen en terug geregeld. De familieleden hebben bijzonder genoten 
van deze vakantie en geven aan een fijne week gehad te hebben.  
 
Maar natuurlijk staat de Diaconie ook in de startblokken om weer 
een aantal mooie activiteiten op te starten. Te beginnen met de 
Septembermarkt op zaterdag 7 september a.s. Als diaconieën van de 
3 kerken in Harmelen, staan we ook dit jaar gezamenlijk met een 
kraam op de markt. Het doel is dit jaar de Mantelmeeuw in 
Woerden. De Mantelmeeuw biedt zowel aan huis als in het hospice 
hulp en verzorging voor mensen die terminaal ziek zijn.  
Tijd en aandacht zijn de belangrijke pijlers van het werk van het werk 
van de speciaal opgeleide vrijwilligers. De medische zorg blijft in 
handen van de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg. 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. Als drie kerken van Harmelen gaan wij ons inzetten 
voor De Mantelmeeuw Woerden. 
 
Het is een mooie traditie geworden dat de septembermarkt wordt 
gevolgd door de Openluchtdienst op zondag 8 september. Ook 
tijdens deze dienst zullen we collecteren voor De Mantelmeeuw. 
Omdat de andere kerken in Harmelen op zondag ook collecteren 
voor De Mantelmeeuw, hopen we een mooi bedrag op te halen. Net 
als vorig jaar wil de diaconie de gemeente graag betrekken bij de 
doelen die we steunen vanuit de ZWO (Zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking), door u tijdens de open luchtdienst te 
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laten meedenken over waar u vindt dat het geld naartoe zou moeten 
gaan. We zullen hierbij weer een aantal doelen aandragen, maar u 
wordt ook van harte uitgenodigd om zelf ideeën aan te leveren. Dat 
kan ter plekke, maar als u van tevoren al een doel aangeeft bij de 
diaconie dan kunnen we die vast op de posters zetten met wat 
toelichting erbij." 

 
Dit najaar zullen we als diaconie ook weer meewerken aan de actie 
Schoen Doen en de actie Jas. Met deze acties krijgen gezinnen uit de 
gemeente Woerden die het financieel moeilijk hebben, een bijdrage 
om een paar winterschoenen of een winterjas te kunnen kopen voor 
hun kind/kinderen.  
 
Op 25 september staat de volgende vergadering van de 
Gezamenlijke Diaconieën gepland. Dit jaar zijn wij als Diaconie 
Harmelen gastheer van deze vergadering.  
 
De collecten de komende weken 
Op 8 september, de Openluchtdienst, is de rondgaande collecte voor 
De Mantelmeeuw in Woerden. De deurcollecte is bestemd voor de 
bestrijding van de onkosten van de openluchtdienst. 
 
Op 15 september vieren we het Avondmaal. De rondgaande collecte 
is bestemd voor de Diaconie. De deurcollecte is voor het 
zendingsproject van Kerkinactie “Bouw de kerk in Syrië weer op”. 
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen 
mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar 
oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren 
de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun 
land. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en 
hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn 
we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw 
van hun kerk.  
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Zondag 22 september is de zondag in de Vredesweek. Met uw giften 
in de rondgaande collecte willen we het Vredeswerk van De 
Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen. Want jammer 
genoeg is de vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. 
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord 
voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en 
gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door 
praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan 
oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te 
ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In deze 
Vredesweek vragen wij daar met klem aandacht en financiële steun 
voor. De deurcollecte is vandaag bestemd voor de Kerk. 
 
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Daarom is de 
rondgaande collecte op zondag 29 september bestemd voor het 
Werelddiaconaat project ‘Zorg voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië”. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch 
zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het 
buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, 
zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in 
erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie 
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en 
stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen.  
De deurcollecte van deze zondag is bestemd voor het Jeugdwerk in 
onze eigen gemeente.  
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           Jeugdpagina de Open Poort (september 2019) 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

Wo 4 sept Openingsdienst Kerk & School 9.00 uur Iedereen 
 

 
 
 
 
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. 
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VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
                    Ria de Heer 
 
Opbrengst Collecte 
 
09 juni  KerkinActie Zending   € 121.95 
  Diaconie    €      64.95 
16 juni  Kerk     €   82.60   
  Kerktelefoon    €              74.95 
23 juni  Meeleven    €   88.55 
  KerkinActie Werelddiaconaat €   94.85  
30 juni     Jeugdwerk    € 151.30 
  Kerk     €   96.75 
07 juli  KerkinActie Binnenlands Diaconaat €   89.90 
  Bloemenfonds    €   80.45 
  Koffiegeld    €   56.45 
14 juli  Kerktelefoon    €   58.75  
  Meeleven    €            53.70 
  Maaltijd vd Heer-Villa Vrede              €   96.00 
21 juli  Onderhoudsfonds   €   61.00  
  Diaconie    €   45.95 
28 juli   Gemeentecontact met Grimma €   84.15 
  Kerktelefoon    €   64.00 
04 aug  Kerk     €   89.20 
  Jeugdwerk    €   52.05 
  Koffiegeld    €   32.70 
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   Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
40 jaar Gemeentecontact Grimma – Harmelen 
 
In 1999 verscheen er een boekje ter gelegenheid van het 20 jarig 

partnerschap tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente in Grimma 
en de Open Poortgemeente in Harmelen.   
 
Daaruit willen we het volgende gedeelte citeren: 
 
Het partnerschap tussen Grimma en Harmelen heeft ons veel goeds 
gebracht.We leerden mensen achter het IJzeren Gordijn kennen voor 
wie geestelijke vrijheid en welvaart niet vanzelfsprekend waren. Een 
reis naar Grimma was, vooral in de beginjaren, een hele 
onderneming: lange voorbereidingstijd, een lang oponthoud en 
strenge controles aan de grens, spanning en bureaucratie. 
We leken wel ongewenste bezoekers. Maar het tegendeel bleek 
waar, want groot was de vreugde om door vriendelijke mensen in 
Grimma ontvangen teworden. We voelden ons altijd bijzonder 
welkom. We ontmoetten christenen, die ook ons wilden leren kennen 
en die zich niet door het denken in vijandsbeelden wilden laten 
beïnvloeden. De ontmoeting met andere gelovigen, daar kwam het  
op aan.  
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Nu zijn we weer twintig jaar verder en we hadden in 1979 niet 
kunnen denken, dat het partnerschap na veertig jaar nog zou 
bestaan. De laatste dertig jaar zijn bezoeken over en weer mogelijk. 
Er is voldoende reden om dit jubileum feestelijk en dankbaar te 
vieren en we hopen dit te doen tijdens het gemeentebezoek aan 
Grimma in het weekend van vrijdag 4 tot maandag  
7 oktober 2019. 
 
Elf gemeenteleden hebben zich voor deze reis opgegeven.  
Een last minuteboeking is nog mogelijk! U kunt zich hiervoor 
wenden tot één van de leden van de Grimmacontactgroep. Van 
harte uitgenodigd! 
 
Miep van Bemmel, tel. 441602 
Ria Griffioen, tel. 443253 
Ellen Verkleij, tel. 442314 
Bep en Frank Nagelhout, tel. 443410  
nagel587@planet.nl  

 
 
 
 

 
 

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 

mailto:nagel587@planet.nl
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BELANGRIJKE DATA 
 
8 september   Openluchtdienst, koffie 9.45,             
                                                    aanvangdienst 10.15u. 
 
14 september Klusdag, opgeven bij Dik de Groot,                

dik.erna.t@gmail.com (06) 10 00 21 21. 
 
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:dik.erna.t@gmail.com
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  24 sept. 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              9               24 sept.              4 okt.  
      53            10               22 okt.                1 nov. 
      53            11               19 nov.             29 nov. (3 wkn)  
      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 
 

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

