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53e jaargang nr 10 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 nov. 2019 
De Open Poort  
 
10.00 uur : Dhr. S.J. van der Woude 
te : Zeist  
 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn   
Kerkauto : J. Terpstra 
tel : 442501 
Koffieschenken : groep 3 
 
Zondag 3 nov. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 1 nov. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : C.M. Veerhoek 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 3 
 
 
 
 
 

 
 
1 nov. – 29 nov. 2019 
 
 
 
 
 
Zondag 10 nov. 2019 
De Open Poort/ Dankdag  
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Avondmaalscollecte : Villa Vrede 
Collecte : Dorpskerken 
Deurcollecte : Grimma 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Esther 
Kerkauto : B. Nagelhout 
tel :  443410 
Koffieschenken : groep 4  
 
Zondag 10 nov. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : H. Mackloet 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 8 nov. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 6 
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Zondag 17 nov. 2019  
De Open Poort 
 
10.00 uur : Ds. A. van der Schrier-
Coperus 
te : Vleuten 
Collecte : Onderhoudsfonds 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid 
Kerkauto : A. de Groot 
tel : 441297 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 17 nov. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 1 
 
Vrijdag 15 nov. 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 5 

 
 
 
 
 
Zondag 24 nov. 2019 
De Open Poort 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
10.00 uur :  Ds H. Brederoo 
 
 
Collecte : Bloemenfonds 
Deurcollecte : Pastoraat 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06-24797808 
Koffieschenken : groep 6 
 
Zondag 24 nov. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : J. Branger 
Organist : C.C. van Leeuwen 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 22 nov. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : C. van der Veer 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 2 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
Op zondag 3 november is onze voorganger Stijn van der Woude uit 
Zeist.  
 
Op 10 november mag ik voorgaan in de dienst. We vieren dan samen 
de Maaltijd van de Heer. De cantorij heeft een aantal mooie liederen 
ingestudeerd en zal deze dienst muzikaal opluisteren. Op de 
woensdag voor deze dienst is het dankdag voor gewas en arbeid. Op 
die dag zullen we daarbij stilstaan, maar onze zondagse viering staat 
ook in het teken van dankbaarheid. 
 
Zondag 17 november is mw. ds. A. van der Schrier-Coperus uit 
Vleuten de voorganger.  
 
Op zondag 24 november gedenken we gemeenteleden en anderen 
die ons in dit kerkelijke jaar ontvallen zijn. Voor overleden 
gemeenteleden steken familieleden een kaars aan, daarna is er voor 
ieder die dat wil gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een 
overledene. Zo delen we rouw en verdriet en mogen we hen 
gedenken in het Licht van Christus, het Licht van de opstanding. 
 
De namen van hen die wij in liefdevolle herinnering noemen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lia Oudshoorn 
Hans Kalfsbeek 

Jannie van ’t Wout - Bodzinga 
Gina Burger - van Meeuwen 

Nel Fokker - de Hoop 
Dick de Jong 

Tineke van der Weg - Muskee 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  
       Ton Eijkenaar 
 
In het vorige nummer van Meeleven konden we u melden dat de 
kerkordelijk vereiste  toestemming was verleend. Inmiddels is de 
makelaar, Reliplan, zijn werkzaamheden gestart. Op dit moment valt 
er verder weinig te melden.  
 
Naast het hier genoemde verkooptraject loopt er ook een onderzoek 
naar geschikte locaties waar we t.z.t. onze erediensten en andere 
activiteiten kunnen voortzetten. De continuïteit van onze 
geloofsgemeenschap De Open Poort moet hierdoor worden 
gewaarborgd. De betreffende werkgroep rapporteert hierover 
rechtstreeks aan de kerkenraad. 
 
De penningmeester is nu bezig met het opstellen van de begroting 
2020. Deze begroting hopen we op 12 november aan te kunnen 
bieden aan de kerkenraad. 
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Opbrengst Collecte 
 

08 september Actiedoel 3 kerken (diaconie) € 128.15 

  Bestrijding onkosten   €    160.50 

15 september Avondmaal  Villa Vrede  €   64.70 

  Diaconie    €   66.40  

  KerkinActie Zending   €            51.55 

22 september Vredesweek    € 110.35 

    Kerk     € 123.10 

29 september KerkinActie Werelddiaconaat  € 155.20 

  Jeugdwerk    € 107.80 

06 oktober Kerk en Israël    €   48.40 

  Diaconie    €   41.70 

 

  Koffiegeld    €   28.90 
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VANUIT DE DIACONIE    Jan Brundel   

 
De opbrengst van de actie op de Septembermarkt met 
de gezamenlijke kerken van Harmelen voor de stichting                           
De Mantelmeeuw in Woerden is € 885,00.  
Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage.  
 
Tijdens de Openluchtdienst op 8 september heeft de 
diaconie een stemlijst opgehangen voor het geven van 
de ZWO aan het betreffende doel.  
Uit onderstaande doelen kon men een voorkeur geven: 
 
Doel 1 Edukans: onderwijs als de beste basis voor 
ontwikkeling: Aantal stemmen 20 
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op 
school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. 
Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. 
Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 
262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze 
stoppen voortijdig. Edukans werkt in 
ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs 
voor kinderen en jongeren. 
 
Doel 2 Vrouwen als vredestichters in Colombia: Aantal 
stemmen 22 
Colombia wordt al meer dan 60 jaar geteisterd door een 
sociaal en gewapend conflict. Guerrillagroepen als FARC 
en ELN namen de wapens op om hun ideologie te 
realiseren. Het leger sloeg met ijzeren vuist terug. Het 
conflict zorgt ook voor crises in sociale relaties, families 
en gemeenschappen. Vrouwelijke leiders uit 
verschillende kerkgenootschappen verenigden zich en 
werken samen aan conflicttransformatie en 
vredesopbouw. 
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Doel 3 Bijbel in het Mende: Aantal stemmen 2 
Sinds de kolonisatie is Engels de officiële taal in Sierra 
Leone. Ook veel kerkdiensten worden in het Engels 
gehouden. Maar niet iedereen spreekt die taal even 
goed. Daardoor begrijpen kerkgangers soms nauwelijks 
iets van de dienst. Onderling spreken mensen vooral 
hun eigen taal. Zo wordt het Mende door 1,5 miljoen 
mensen gesproken. 
Het Oude Testament is al bijna klaar, binnenkort wordt 
met het Nieuwe Testament begonnen. Het doel is om de 
volledige vertaling in 2023 af te ronden. Helpt u mee? 
 
Doel 4 Bijbels voor arme gezinnen in Honduras: Aantal 
stemmen 14 
Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van extreem 
bendegeweld in Honduras? Met dat doel lezen 15.000 
(!) vrijwilligers elke week uit de Bijbel met gezinnen in 
de gewelddadigste wijken. En het werkt! Maar geld voor 
Bijbels is er niet. Daarom helpen wij. Helpt u mee? 
De bendecultuur is diepgeworteld in de Hondurese 
samenleving. In geen enkel land ‘in vrede’ wordt meer 
gemoord dan hier. De inwoners leven dagelijks in angst 
voor extreem geweld, afpersing en corruptie. Ook 
kinderen worden al ingezet om te stelen en te moorden. 
Een schijnbaar uitzichtloze situatie die het land die het 
land al decennialang in zijn greep houdt. 
In een gemiddelde wijk wonen 60.000 mensen die elk 
dubbeltje moeten omdraaien. Geld voor een eigen 
Bijbel hebben ze niet. Op verzoek van de kerken 
ontwikkelde het Bijbelgenootschap een speciale versie 
van de Samenleesbijbel voor de gezinnen in Honduras. 
* Met uw steun kunnen we dit jaar 10.000 van de 
armste gezinnen blij maken met zo’n speciale 
Samenleesbijbel.  
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Doel 5 Bangladesh noodhulp: Aantal stemmen: 10 
Terwijl we in Nederland een hete zomer hadden, zijn 
meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door 
zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. 
Dit natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige 
moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in 
Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. 
Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk 
vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Het 
dodental staat nu op meer dan 150, 650.000 gezinnen 
zijn ontheemd. Partners van Kerk in Actie geven 
noodhulp. 
 
Doel 6 World Servants:  Aantal stemmen: 10 
Een veranderde toekomst voor een heel dorp. 

Word deel van de droom van mensen ver weg en bouw 
mee aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en 
essentiële sociale voorzieningen. Of je nu geeft of 
meegaat, jouw investering verandert generaties. 
Een veranderde blik op de wereld voor jou 
Meegaan met World Servants is een avontuur dat je 
leven verandert. Vrijwilligerswerk in het buitenland 
verbreedt je horizon. Je maakt nieuwe vrienden, 
ontdekt andere culturen en verlegt grenzen. Een ander 
dienen verandert alles! 
Al een aantal keren is vanuit de Woerdense kerken een 
groep van 20 jongeren naar verschillende projecten 
geweest en ook volgend jaar is dat weer de bedoeling. 
Ook Harmelense jongeren doen mee! 
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Doel 7 UNHCR: Aantal stemmen  20 
UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de VN. 

Al meer dan 65 jaar leiden en coördineren wij over de 
hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen 
en oplossingen te zoeken voor de vluchtelingensituatie. 

Dit kunnen wij niet doen zonder uw hulp. 

UNHCR is wereldwijd de leidende hulporganisatie voor 
mensen op de vlucht. Wij helpen miljoenen 
vluchtelingen met noodhulp en bij het opnieuw 
opbouwen van hun leven. UNHCR werkt in 130 landen, 
in zowel steden als in ver afgelegen, gevaarlijke 
gebieden. We vangen families en kinderen op die 
vluchten voor oorlog, geweld of onderdrukking. 
Help vluchtelingen direct met een donatie. Met jouw 
donatie helpen we vluchtelingen aan noodhulp, opvang, 
onderwijs en medische zorg. 
 
Onderstaande “vrije doelen’ zijn opgegeven:  
 
Vrij Doel 1 Open Doors 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof 
worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels 
en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten 
zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de 
organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp. De open dag van Opendoors is op 9 
november 2019 in Utrecht. 
 
Vrij Doel 2 Stichting De Hoop 
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. 
Betrokken, deskundige zorg met een hoopvol 
toekomstperspectief  
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Vrij Doel 3 Noodhulp voor de Bahama’s. 
Deze actie is stopgezet  

Tijdens de Diaconie vergadering op 15 oktober hebben 
we besloten onderstaande donaties te geven aan de 
gekozen doelen  
 

Doel  Bedrag  

Doel 1 Edukans:  €     1.000,00 

Doel 2 Vrouwen als vredestichters in Colombia:                              €     1.000,00 

Doel 3 Bijbel in het Mende:                                                                   €         250,00 

Doel 4 Bijbels voor arme gezinnen in Honduras:                              €         500,00 

Doel 5 Bangladesh noodhulp:                                                              €         500,00 

Doel 6 St World Servants:                                                                     €     1.000,00 

Doel 7 UNHCR:                                                                                       €     1.000,00 

Vrij Doel 1 Open Doors €         500,00 

Vrij Doel 2 Stichting De Hoop €         500,00 

Vrij Doel 3 Noodhulp voor de Bahama’s. €                  - 

 
Verslag uit het overleg met de Raad van Kerken  

Plusbus 
De Plusbus in Woerden heeft steun ontvangen van de 
gemeente Woerden daardoor is het mogelijk een 
jaarlijkse leuke activiteit te organiseren voor ouderen. 
Voor ouderen met een laag inkomen is de activiteit 
gratis U kunt dan denken aan een bezoek aan een 
museum, natuurgebied of een rondvaart. Of met elkaar 
winkelen en na afloop gezellig koffiedrinken. De folder 
van de Plusbus zijn aanwezig in de Openpoort. 
 
Schuldhulpmaatje   
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij 
SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb 
je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te 
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oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om 
weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes 
doen dat. 
De diaconie van de gezamenlijke kerken roept 
vrijwilligers op in de Gemeente Harmelen om te gaan 
werken als schuldhulpmaatje om in geval van 
financiële problemen te helpen om de financiële zaken 
weer op orde te krijgen. Na een opleiding van 3 dagen 
kunt u aan de slag. Aan de oprichting van een 
Schuldhulpmaatje Woerden wordt gewerkt. Van harte 
aanbevolen. 

 
Actie Schoen doen  
Er zijn dit jaar 27 aanmeldingen gehonoreerd. 
 
Actie Jas 
 Er zijn dit jaar 24 aanmeldingen gehonoreerd. 
 
Actie Diaconie 

Opstellen jaarplan met begroting voor 2020 in overleg 
met het kerkbestuur. 
 
Actie Wereld Maaltijd op 6 november  
De Wereldmaaltijd bestaat dit jaar uit een Syrische 
maaltijd die door Henk Vink/ Syrische Kok wordt 
voorbereid.  
Er hebben zich inmiddels 17 mensen aangemeld maar 
ons doel is minimaal 50 mensen, wij vragen iedereen om 
mee te doen. Transport naar de Kerk kan eventueel 
verzorgd worden. Hartelijk dank voor uw aanmelding. 
Het doel is het steunen van de kerken in Syrië, zodat zij 
moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. 
Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege 
handen staan. 
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Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale 
werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land 
helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk 
onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, 
babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de 
kosten voor operaties.  
 
Diaconiedag op 9 november 
'Ieder mens telt!' Dat is het thema van de Landelijke 
Diaconale Dag op zaterdag 9 november in Utrecht. 
Samen met meer dan duizend diakenen, ZWO-
commissieleden en andere diaconaal werkers laten we 
ons inspireren door minister Hugo de Jonge die vertelt 
hoe dit thema zijn dagelijkse drijfveer is. Er zijn 23 
boeiende keuze-workshops en is er alle ruimte voor 
ontmoeting en het uitwisselen van ideeën. Kortom, een 
dag die u voor ieder van de diaconie belangrijk is. Wij 
vertellen er later meer over. 
 
Voorbereiding kerstpakketten 2019 
In december wordt direct gestart met de 
kerstpakkettenactie 2019, iedereen die mee wil doen 
kan zich al aan melden.  
Het gezamenlijk goed doel van de gezamenlijke kerken 
voor 2019 Wordt de stichting Present Woerden 
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te 
bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 
worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de gemeente 
Woerden in te zetten voor mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal 
isolement.  
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Actie Douwe Egberts zegels 
Deze wordt in december opnieuw onder de aandacht 
gebracht zodat met zijn allen een groot aantal koffiepakken 
kunnen verspreiden in Harmelen. 

 
Hieronder staat het overzicht van de collectes in 
november.  
 
Zondag 3 november rondgaande collectie:  
Predikanten opleiden in Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar 
predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms 
arme en moeilijke omstandigheden. De theologische 
faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden 
predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage 
leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel 
aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw 
vraagstukken, mensenrechten, politiek, 
voedselveiligheid, klimaatverandering. 
Beurzen voor 25 theologiestudenten 
Aan de theologische faculteit studeren zo’n 130 
studenten, van negen verschillende 
kerkgenootschappen. De helft daarvan zijn voltijds 
studenten, die in vier jaar tijd hun bachelor diploma 
proberen te halen. Deze studenten wonen – vaak samen 
met hun gezin – op de campus waar ook ons huis staat. 
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 
theologiestudenten. Zambiaanse kerken waar de 
studenten stagelopen, bieden hen reiskosten en een 
bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten 
zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen 
theologie. 
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Zondag 3 november deurcollectie: de Open Poort  
Gemeenteleden kunnen artikelen meenemen voor Villa 
Vrede. Dit nog i.v.m. dankdag. Nieuw ondergoed en 
sokken. Shampoo, tandpasta e.d.  
 
Zondag 10 november rondgaande collectie: 
Dorpskernen 
'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik 
ben thuis'. Dat gevoel delen kerkgangers en 
dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt 
dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief 
bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door 
mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te 
behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de 
oprichting van een voedselbank of door het bieden van 
(pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed 
in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms 
ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk 
van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt 
dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan 
elkaar te verbinden.  
 
Zondag 10 november deurcollecte:  
Gemeentecontact Grimma  
 
Zondag 17 november rondgaande collectie: 
Onderhoudsfonds van de Open Poort  
Ondanks de plannen voor de verkoop van het gebouw is 
er nog steeds onderhoud noodzakelijk met andere 
woorden van harte aanbevolen. 
 
Zondag 17 november deurcollecte:  
Diaconie Open Poort 
Dankzij uw steun kunnen wij onze werkzaamheden 
uitvoeren binnen de Open Poort.   
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Zondag 24 november rondgaande collectie: 
Bloemenfonds 
Dankzij uw steun is het mogelijk iedere week een vers 
boeket in de kerk te hebben staan, welke na de kerk 
wordt weggebracht naar een lid van de kerk. 
 
Zondag 24 november deurcollecte:  
Pastoraat Open Poort 
Dankzij uw steun kunnen wij onze werkzaamheden 
uitvoeren binnen de Open Poort. 
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           Jeugdpagina de Open Poort (september 2019) 
 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 
Ma 4 nov Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

Zo 10 nov Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Ma 18 nov Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

Zo 1 dec KND 1e Advent 4 – 12 jaar 

Ma 2 dec Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

Zo 8 dec Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Zo 8 dec KND 2e Advent 4 – 12 jaar 

Zo 15 dec KND 3e Advent 4 - 12 jaar 

Ma 16 dec Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

Zo 22 dec KND 4e Advent 4 – 12 jaar 

Wo 25 dec KND 1e Kerstdag 4 – 12 jaar 

Vr 7 feb Portal Sirkelslag 19.30 – 22.00 uur Middelbare 
school 

Za 6 juni Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur Middelbare 
school 
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Dringende oproep: kindernevendienst leiding gezocht!!!
       Ellen Verkleij 
 
Elke zondagmorgen is er KND voor de basisschool kinderen. De vaste 
leiding bestaat uit slechts 3 personen! Daarnaast zijn er een aantal 
mensen die een paar keer per jaar de kinderen meenemen naar de 
KND. Er is dringend leiding nodig om elke zondag de nevendienst te 
kunnen blijven organiseren. Daarom deze oproep aan iedereen, jong 
of oud, man of vrouw, om ons team te versterken. 

 
 
Adventsproject KND ‘volg de ster’    
       Ellen Verkleij 
 

Zondag 1 december begint de Adventstijd. Met de kinderen gaan we 
het adventsproject ‘Volg de ster’ van Bible Basics volgen. Samen met 
de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de 
pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij één van de 
voorouders van Jezus centraal die Matteüs aan het begin van zijn 
evangelie noemt. 
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   Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
Gezellig weekend in Grimma 
 

Op vrijdag 4 oktober zijn tien gemeenteleden vertrokken vanaf de 
Open Poort naar Grimma. Harm was al eerder vertrokken, hij heeft 
de heenreis op de fiets gedaan. Onderweg pauzeren we bij de 
voormalige grensovergang van west- naar oost Duitsland bij 
Marienborn. De grensovergang is nu een museum. Bij onze 
aankomst in Grimma worden we in het Kirchegemeindehaus 
traditioneel ontvangen met Kaffee und Kuchen, de overgebleven 
speculaaskoeken van Connie en Carel zijn op een schaal erbij gelegd. 
De zelfgemaakte taarten en cakes smaken ons goed na een lange 
dag rijden. Daarna vertrekken we naar onze gastgezinnen, waarvan 
sommige contacten al jarenlang bestaan.  
 
Zaterdag is de uitgaansdag en samen met de mensen uit Grimma 
vertrekken we met de trein naar Halle. Als verrassing hebben ze daar 
een rondrit met een tram door de stad voor ons geregeld. De gids 
vertelt enthousiast over de gebouwen en de geschiedenis van de 
stad. De lunch vindt plaats in een Tsjechisch restaurant met een 
sfeervolle inrichting. ’s Middags hebben we nog tijd om lopend de 
stad te bekijken voordat we terug gaan naar Grimma. Zondagmorgen 
vieren we in de Frauenkirche in Grimma de oogstdankdag, waarbij 
het kinderkoor zingt en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door 
het Pausanen koor met blaasinstrumenten. Tijdens de viering leest 
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Atteke de Bijbellezing in het Nederlands, spreken Frank en Harm de 
groet uit namens de Open Poort en bieden Bep en Ellen de cadeaus 
aan.  
 
Ter gelegenheid van het 40 jaar bestaan van het contact tussen 
Grimma en Harmelen heeft Henk Vink een tekst op een kaars gezet. 
Het tweede cadeau is een canvas doek met foto’s van de diverse 
ontmoetingen in de afgelopen jaren. Zondagmiddag maken we een 
wandeling door Grimma en langs de Mulde. De rivier heeft een 
aantal keer voor grote overstromingen gezorgd. De muur om de stad 
te beschermen is nu helemaal gereed. ’s Avonds hebben we een 
gemeenteavond in het Kirchegemeindehaus. We beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. We herdenken de overledenen, zowel in 
Grimma als in Harmelen, die de afgelopen 40 jaar betrokken zijn 
geweest bij de ontmoetingen. Miep noemt namens de Open Poort 
de namen op en Connie steekt kaarsjes aan. Daarna vertellen Frank, 
Bep, Ria en Harm over hoe de afgelopen 40 jaar de contacten zijn 
geweest tussen Grimma en Harmelen en iets over de ontwikkelingen 
bij de Open Poort in het afgelopen jaar. Jeroen ondersteunt het 
verhaal met een powerpoint presentatie. Tussendoor zingen we de 
Schnitzelbank, dit lied met tekeningen is geschreven bij het 20 jaar 
contact in 1999. Albrecht Günther vertelt over de activiteiten, die 
het afgelopen jaar in Grimma hebben plaats gevonden. Tussendoor 
zingen we samen een aantal liederen. 
 
Maandagmorgen om 9 uur nemen we alweer afscheid en rijden 
terug naar Harmelen. Onderweg pauzeren we in de stad Hann. 
Münden met vakwerkhuizen en mooie pleinen. Het weekend is snel 
verlopen. Het is net als elk jaar een gezellige ontmoeting geweest. 
Volgend jaar is de ontmoeting in Harmelen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om mee de doen met de activiteiten van dit weekend. 
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CHORAL EVENSONG 28 NOVEMBER    
      Hetty Brederoo 
 
In het vorige nummer van Meeleven hebt u misschien ook al de flyer 
van de wekelijkse Choral Evensong & Pub in de binnenstad van 
Utrecht gezien. Dit is een pioniersplek in Utrecht, waarvoor het 
initiatief genomen is door ds. Hanna Rijken. Zij is musicus en 
theoloog en is enorm geraakt door de schoonheid van de Engelse 
kathedrale liturgie en kerkmuziek. Vanuit een wens om die 
schoonheid ook een plek te laten krijgen in Nederland organiseert zij 
wekelijks een Choral Evensong op donderdagavond in Utrecht. 
 
Al meerdere keren was ik bij zo’n viering aanwezig. Ik schreef er ook 
al eens over. Ik vind daarin veel inspiratie én ik geniet van de 
prachtige muziek. Ik vind het dan ook een voorrecht dat ik op 28 
november met een groep medestudenten van mijn opleiding 
kerkmuziek aan het Rotterdams conservatorium, het Codarts 
Kerkmuziek Ensemble, mag zingen in een Choral Evensong in de 
Janskerk in Utrecht. Graag nodig ik u uit om hierbij aanwezig te zijn. 
De viering begint om 20.00 uur. Toegang is gratis, er is een collecte. 
De Janskerk bevindt zich op het Janskerkhof in het centrum van 
Utrecht en is eenvoudig per bus te bereiken.   
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Lichtjesavond 21 november 

 Op donderdagavond 21 november 2019 is de Herdenkingsavond 
'Lichtjes in het Donker' op de algemene begraafplaats Meeuwenlaan. 
De begraafplaats is 's avonds prachtig verlicht en er heerst een 
intieme, ingetogen sfeer. Juist in de donkere dagen van november is 
het fijn om elkaar wat licht en warmte te brengen. Daarom komen 
we op deze avond samen. 

Deze lichtjesavond is bedoeld voor iedereen die een dierbare heeft 
verloren en wil gedenken, ongeacht waar deze is begraven of 
gecremeerd. 

 Familieleden en vrienden, jong en oud uit Woerden en omgeving 
zijn welkom om een bezoek te brengen aan één of meerdere graven 
of even stil te staan bij het algemene gedenkteken. Zij geven 
woorden aan het gemis, laten hun gedachten in stilte varen, 
luisteren naar muziek of maken een mooi herinneringsgebaar.  

De avond zal om 19.00 uur worden geopend . De rest van de avond 
zijn er doorlopende activiteiten. Vrijwilligers zijn aanwezig om u de 
weg te wijzen, een kopje koffie of chocolademelk in te schenken of 
om u op een andere manier van dienst te zijn. Dat maakt Lichtjes in 
het Donker tot een onvergetelijke avond. 

Tijd: 19.00-21.00 uur 
Locatie: Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan, Meeuwenlaan 36, 
Woerden 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met Marcel Dekker: 
tel. 06-21474575 
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De reisgids en de Bijbel 
 
Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen 
ze zaten samen in een weekendtas. 
De reisgids was een tikkeltje beduimeld, 
de Bijbel of hij pas gebonden was. 
 
‘Zeg”, sprak de reisgids aarz’lend tot de Bijbel 

- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt    – 
“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen, 
terwijl ik zienderogen slijt… 
 
Zij moeten mij natuurlijk veel gebruiken. 
Op mijn gegevens kun je altijd aan, 
de mens zegt waar hij heen wil reizen, 
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan”. 
 
Toen sprak de Bijbel, en hij zuchtte even: 
“Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 
‘k Wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden: 
Bij staan er geen aankomsttijden in!” 
 
Uit: Zwerfgedichten, ds J.J. Poort 
 
 
Gedicht uit het plakboek van Anneke Sloesarweij, 
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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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!  

 
 
Vergeet mij nietjes 
 
De bloemen waren voor: 
 

1    september  Dhr. G. van Dam 

   Mvr. D. Stoffelsen 

8    september  De muziek i.v.m.  Openluchtdienst 

15  september                Mvr. T. van  Rooijen 

22  september  Dhr. M. van der  Zaag 

29  september                 Mvr. A. Boes 

6    oktober  Mvr. E. Vallen 

12  oktober  Mvr. J. van den  Hoeven 

 
 
 
 
 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  19 nov. 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            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 
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