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53e jaargang nr 9 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 okt. 2019 
De Open Poort  
10.00 uur : Dhr. M. Brederoo  
Collecte : Kerk en Israël 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Esther   
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06 - 2479808 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 6 okt. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 1 
 
Vrijdag 4 okt. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 5 
 
 
 
 
 
 
 

4 okt. – 1 nov. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 okt. 2019 
De Open Poort / Dopen 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : W. van der Sluijs 
tel : 443860 
Koffieschenken : groep 6  
 
Zondag 13 okt. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger :T. Mackloet 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 11 okt. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 4 
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Zondag 20 okt. 2019  
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. E.J. van Katwijk 
te : Nederhorst den Berg 
Collecte : Bloemenfonds 
Deurcollecte : Kerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid 
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06 - 2479808 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 20 okt. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 3 
 
Vrijdag 18 okt. 2019 - 19.00 uur  
Gaza / Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 8 
 

 
 
 
 
Zondag 27 okt. 2019 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : A. Overbeek 
tel : 442819 
Koffieschenken : groep 2 
 
Zondag 27 okt. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : Ds. F.A.J. Heikoop 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 25 okt. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 1 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
Op zondag 13 oktober mag ik in een feestelijke dienst de doop 
bedienen aan Roos Doornenbal, dochter van Brenda Volgers en Frits 
Doornenbal. Roos is op 26 januari 2019 geboren. Wij zijn dankbaar 
dat haar ouders haar willen opvoeden in het spoor van Jezus en dat 
wij Roos in ons midden mogen opnemen. In deze dienst horen we 
ook hoe gemeenteleden die een bezoek aan Grimma hebben 
gebracht hun reis beleefd hebben en zijn er ter ere van 40 jaar 
gemeentecontact tussen Harmelen en Grimma na afloop van de 
dienst ‘Kaffee und Kuchen’. 
 
Op 20 oktober is de vorige predikant van De Open Poort, Evert-Jan 
van Katwijk uit Nederhorst den Berg, onze voorganger. 
 
Op 27 oktober is het Bijbelzondag. Nu zou je kunnen zeggen dat het 
dat toch iedere week is, want wij lezen in iedere kerkdienst uit de 
Bijbel. Toch staan we er op deze zondag wat meer bij stil. Wat voor 
ons zo vanzelfsprekend is, lezen uit een Bijbel in onze taal, is het 
voor anderen helemaal niet. Mensen op de vlucht hebben vaak alles 
achter zich moeten laten, ook hun Bijbel. In vele talen is de Bijbel 
nog niet vertaald. Het Nederlands Bijbelgenootschap zet zich in voor 
een Bijbel voor iedereen. Dat wensen wij een ander toch ook toe? 
Het thema van deze bijzondere dienst is: “Ik wens jou…”. We lezen 
uit een van de brieven van Paulus. Wat Paulus ook schrijft in zijn 
brieven (soms kan hij echt streng zijn naar zijn lezers): een 
zegenwens staat er altijd in. Samen met ons combo V!ER maken we 
er een mooie dienst van. 
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IN MEMORIAM 
 

Dick de Jong 
27 maart 1942 – 9 juli 2019 

Op 9 juli jl. overleed plotseling dhr. Dick de Jong. Hij was slechts op 
afstand betrokken bij onze gemeente, maar velen kenden hem van 
de jeu de boules baan. Wij wensen zijn vrouw Nelly en zijn kinderen 
en kleinkinderen veel kracht bij het verlies van hun lieve man, 
fantastische vader, behulpzame schoonvader en trotse opa.  
 
Op de kaart staat: 
 

Drijf met de wolken 
dans op de zee, 

vlieg met de vogels 
een leven lang mee. 

Heb oog voor een ander 
kijk steeds om je heen, 

wie houdt van de mensen 
is nooit meer alleen. 
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VANUIT DE DIACONIE    Connie van Leeuwen 

 
Tijdens de septembermarkt hebben wij als drie kerken ons ingezet 
voor stichting de Mantelmeeuw uit Woerden. 
Het weer zat ons niet helemaal mee, maar ondanks wat buien en 
ook nog zonneschijn zijn wij niet ontevreden met het resultaat. 
De markt heeft driehonderd euro opgebracht.  
Zondag 8 september is in alle drie de kerken ook nog een collecte 
gehouden. De opbrengst van deze collectes hoort u nog van ons. 
De vrijwilligers van de Mantelmeeuw hebben de kraam voorzien van 
alle informatie over de Mantelmeeuw en hadden ook nog artikelen 
meegenomen die konden worden verkocht. Deze artikelen waren 
ook gemaakt door vrijwilligers en de opbrengst is voor de 
Mantelmeeuw. Mooi om te zien dat we zo met zijn allen iets kunnen 
betekenen voor een ander. 
Alle vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet. 
Tot volgend jaar. 
 
Wij van de diaconie weten niet altijd wanneer er een bruidspaar is 
wat zoveel jaar getrouwd is. Als u graag wil dat wij een kaart sturen, 
laat het ons dan even weten. Dit kan via mail of vertel het ons. Via 
veelleeuwen@casema.nl .  
Wij regelen dan een feestelijke kaart. 
 
Een datum om in uw agenda te noteren is 6 november 2019. Op 
deze woensdag willen wij de wereldvoedselmaaltijd houden. Vanaf 
18.00 uur krijgt u voor 15 euro een heerlijk drie gangen menu. 
Kinderen tot en met 12 jaar 10 euro. 
We maken er een mooie avond van en informeren u op 
verschillende manieren over het doel. De intekenlijst komt spoedig 
op het prikbord in de kerk te hangen. Opgeven via de mail kan ook. 
Via veelleeuwen@casema.nl.  
 

mailto:veelleeuwen@casema.nl
mailto:veelleeuwen@casema.nl
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Ons doel dit jaar: Bouw de kerk in Syrië weer op. Henk krijgt ook 
assistentie van een kok uit Syrië. Via het vakantieproject zijn wij ook 
in contact gekomen met gezinnen uit Syrië en deze gezinnen willen 
we ook uitnodigen voor dit diner. Of ze komen is nog niet zeker, 
maar wie weet? 
De maaltijd is ook gekoppeld aan dankdag. Op 3 november kunt u 
hiervoor artikelen meenemen voor Villa Vrede. Dit kunnen spullen 
zijn voor de persoonlijke verzorging. Shampoo, tandpasta, e.d. Ook 
zijn nieuwe sokken en ondergoed aan te bevelen. Deze spullen zullen 
we dan persoonlijk gaan overhandigen. 
Bedankt alvast voor u gave. 
 
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 het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk 
daarbĳ belangrĳker dan hun huis. De kerk is het hart van de 
gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te 
keren. 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 het 
herstellen van hun kerk. Doet u mee?  
 
De actie schoen en jas doen verloopt voorspoedig en binnenkort 
gaan we de gezinnen vertellen dat ze schoenen en jassen kunnen 
kopen. Een schoenenwinkel in Woerden houdt hier ook speciaal 
een koopavond voor. Deze winkel geeft dan ook 40 euro extra voor 
schoenen. Hoe de actie afloopt horen jullie van ons. 
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COLLECTES 
 
Rondgaande collecte 06-10-2019 : Kerk en Israël  
 
LEREN DOOR ONTMOETING EN DIALOOG. 
 
De relatie met het joodse volk en het jodendom is voor de 
protestantse kerk in Nederland een essentieel element van de eigen 
identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met 
het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over 
onze Joodse wortels in plaatselĳke gemeenten. Zo kunnen 
plaatselĳke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat 
gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en 
het tĳdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we 
samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een 
internationale christelĳke gemeenschap in Israël gericht op 
ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt 
voor gemeenten. In het internetproject ‘De Uitdaging’ worden 
christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. 
Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En 
wat betekent dat voor ons christelĳk geloof? Aan de hand van 
stellingen met toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken 
worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen 
uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekĳken. Uw steun 
via de collecte maakt al deze activiteiten mogelĳk. 
Deur collecte 06-10-2019 : Diaconie 
 
Rondgaande collecte 13-10-2019 : Kerk in actie werelddiaconaat 
 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia In de sloppenwĳken 
van Bogotá komen jongeren heel gemakkelĳk in aanraking met drugs 
en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus 
project op een ander spoor. In één van de gevaarlĳkste wĳken is een 
kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een 
opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich 
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zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in 
Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere 
tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt 
hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van vrede en verzoening. 
  
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk 
voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. 
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Werelddiaconaat Colombia.  
  
Helpt u mee ? 
 
Deurcollecte 13-10-2019: Kerk 
 
Rondgaande collecte 20-10-2019 : Bloemenfonds 
Deurcollecte 20-10-2019: Kerk 
 
Rondgaande collecte 27-10-2019 : Kerk 
Deurcollecte 27-10-2019: Meeleven. 
 
Wat mij nog rest om te vertellen is de nieuwe samenstelling van de 
Diaconie. 
Wij hebben de volgende taakverdeling na 29 september zo 
afgesproken. 
Jan Brundel: Voorzitter 
Marja Vilijn: Secretaris 
Erwin van der Lee: Tweede Penningmeester 
Connie van Leeuwen: Penningmeester 
In de Meeleven van juli heeft is er een artikel geweest over 
kostenbesparing. 
 
Graag willen we deze kosten verminderen en daarvoor hebben wij 
uw hulp nodig! 
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Per 1 januari 2020 willen we de twee bankrekeningen van de 
diaconie samenvoegen. 
In de boekhouding was vanuit de PKN toch al het verzoek de 
administratie samen te  
voegen, we besparen aardig wat kosten door maar een rekening te 
gebruiken. 
Dit betekent dat per 1 januari alleen het huidige rekeningnummer 
van de ZWO (“zendingscommissie gereformeerde kerk Harmelen”) 
blijft bestaan, te weten NL19INB0000696095. We hebben voor dit 
nummer gekozen en niet voor het andere nummer omdat hierop nu 
al de meeste automatische overschrijvingen lopen. Het ander 
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. 
 
Bedankt alvast voor uw medewerking. 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                                       Ton Eijkenaar 
Klusdag: zaterdag 14 september 
 
Zaterdag 14 september is weer onze jaarlijkse klusdag gehouden. De 
ramen zijn gezeemd en de tuin rondom de kerk ziet er weer netjes 
uit. Er is ook onderhoud gepleegd aan de buitenzijde van de 
pastorie. Dit alles onder leiding van Dik de Groot. Dank aan alle 
vrijwilligers. 
 
Verkoop Open Poort 
 
In het vorige nummer van Meeleven konden wij u nog weinig nieuws 
melden omdat we toen nog wachtten op toestemming van het 
Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). 
Deze toestemming is recent verleend. Dit betekent dat we nu de 
makelaar opdracht kunnen gaan geven aan de slag te gaan. De 
makelaar die we hebben geselecteerd voor deze opdracht is Reliplan 
(www.reliplan.nl). Vanuit de Open Poort maar ook vanuit daarbuiten 
zijn er verschillende signalen afgegeven dat men geïnteresseerd is in 
ons kerkgebouw. Deze personen kunnen zich wenden tot Reliplan. 
 
Reliplan zal rapporteren aan het CvK waarbij ondergetekende als 
aanspreekpunt zal fungeren. Het CvK zal eventuele besluiten met 
een advies voorleggen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad heeft bij 
haar besluit tot verkoop bepaald dat een definitief bod ter 
goedkeuring aan haar moet worden voorgelegd. De CCBB zal via haar 
toezichthouder de heer Kooy het gehele proces volgen en toetsen 
aan haar eigen criteria.  
 
 

 
 
 

http://www.reliplan.nl/
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Opbrengst Collecte 
 
11 augustus Diaconie    € 102.45 

  KerkinActie Werelddiaconaat  €      95.55 

18 augustus Kerk     €   77.55  

  Kerktelefoon    €              57.90 

25 augustus Diaconie    €   84.85   

  Kerk     €   64.65 

01 september Collecte Missionair   €   83.50 

  Bloemenfonds    €   69.55 

  Koffiegeld    €   62.60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
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           Jeugdpagina de Open Poort (september 2019) 
 
 

Datum Activiteit Leeftijd 
Ma 7 okt Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

Zo 13 okt Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

Ma 21 okt Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur (Trefpunt) 8 – 12 jaar 

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 8 dec Portal 10.00 – 11.00 uur Middelbare 
school 

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 

 

 
 
Verhalen kindernevendienst over Paulus  Ellen Verkleij 
 
De verhalen bij de kindernevendienst gaan de komende weken over 
Paulus, waaronder het verhaal over het vertellen van Paulus over 
Jezus zoals in de kleurplaat hieronder. 
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Portal start weer 
De tweede week van oktober starten we weer met Portal!  
Zondagochtend tijdens de dienst komen we met de jongeren (12+) bij 
elkaar. Iedere maand behandelen we een onderwerp door gesprek of een 
spelvorm, en kijken wat de bijbel ons hierover kan leren.  
Het is gezellig en ontspannen, dus kom gewoon een keertje kijken als je 
nog niet eerder geweest bent.  
Naast elke tweede zondag van de maand, willen we ook vast twee andere 
data doorgeven, die je kunt reserveren in je agenda (en waarvoor je 
vrienden uit kunt nodigen):  
 

7 februari Sirkelslag. 19.30 – 22.00u.  
6 juni EO-jongerendag in Ahoy. 13.00 – 21.00u. 
 

Wij hopen op veel gezelligheid en leuke gesprekken! 
 
Carina, Bram, Annefieke 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

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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   Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 
 

VANUIT DE GRIMMACONTACTGROEP                             
 
Bezoek Grimma – Harmelen 
 
Vrijdag 4 oktober is het zover. Dan zullen Miep van Bemmel. Ria 
Griffioen,  
Atteke en Harm Scheper, Jan Brundel, Connie en Carel van Leeuwen,  
Ellen en Jeroen Verkleij en Bep en Frank Nagelhout de reis naar 
Grimma maken om het 40 jarig jubileum van het gemeentecontact 
tussen de Evangelisch Lutherse Kerk van Grimma en de Open 
Poortgemeente van Harmelen te vieren.  
Op de zaterdag zullen we de stad Halle bezoeken en op 
zondagmorgen vieren we samen de ‘Erntedankgottesdienst’ 
(Oogstdankdienst) in de Frauenkirche. Tijdens deze kerkdienst zullen 
we  namens onze gemeente een groet uitspreken. Een gedeelte uit 
deze groet volgt hier: 
 
‘Zondag 8 september vierden we als Open Poortgemeente in een  
Openluchtdienst het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen.  
Het thema was ‘Durf te delen!’ naar aanleiding van Handelingen 8:  
de ontmoeting van Filippus met de Ethiopiër. Filippus deelde het 
goede nieuws van Jezus met de Ethiopiër. 
Zo mochten wij in de afgelopen veertig jaren ook veel met elkaar 
delen.  



18 
 

We deelden onze vreugden en ons verdriet.  Wij hebben ons 
opengesteld voor elkaar en zo ons geloof in  Gods liefde  met elkaar 
gedeeld.’ 
  
Op zondagavond is het ‘Gemeindefest’, waarin het 40 jarig jubileum  
centraal zal staan. 
 
Ook in onze eigen gemeente willen we  graag aandacht besteden aan 
dit jubileum. Op zondag 29 september vragen we de voorbede voor 
onze reis en voor de jubileumviering in Grimma. Ook willen we het 
geschenk, dat we zullen aanbieden, een poster met foto’s uit de 
afgelopen 40 jaren en een kaars, laten zien. 
Zondag 13 oktober zullen we tijdens de kerkdienst iets vertellen over 
ons bezoek en daarbij enige foto’s op de beamer tonen. Na de dienst 
willen we het feest van de week ervoor  voortzetten met ‘Kaffee und 
Kuchen’. 
‘Kaffee & Kuchen’ is echt een begrip in Duitsland. Wat houdt het in? 
Laat in de middag (vooral in het weekend) nemen veel Duitsers een 
kop koffie met iets lekkers erbij. De naam doet misschien vermoeden 
dat Kuchen naar een droge koek verwijst, maar in werkelijkheid 
worden er allerlei vormen van gebak mee aangeduid.  
De koffieploeg zorgt voor de koffie en de reisgroep voor de Kuchen. 
U mag natuurlijk ook iets lekkers meenemen. 
In het volgende nummer van Meeleven kunt u het reisverslag lezen. 
We hopen, dat we een fijn en inspirerend weekend zullen beleven.  
 
 

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: 



19 
 

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.  
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  

 
 
 
 

mailto:nagel587@planet.nl
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Bericht uit de Classis Utrecht 
 
Ringen 
 
In onze kerk (PKN) zijn de classes van 74 naar 11 teruggebracht.  
 
Dat zou kunnen betekenen dat de contacten van de gemeenten  
onderling minder zouden worden. Juist in een krimpende kerk,  
waarin we elkaar zo hard nodig hebben, zou dat buitengewoon  
kwalijk zijn. Daarom zijn de ringen in het leven geroepen om de  
contacten van gemeenten in de regio mogelijk te maken, los van  
de kerk bestuurlijke zaken die vroeger de classis zo bezwaarden.  
In onze provincie functioneren een aantal ringen, andere zijn nog  
in oprichting. In verschillende werkgemeenschappen van  
predikanten staat de toekomst van de ring op de agenda. 
 
Op dit moment functioneren ringen in de oude classes Breukelen, 
Doorn en Amersfoort. In de oude classis Woerden is een stuurgroep  
aangesteld, die een begin moet maken met het vormen van een ring,  
een van de predikanten is de trekker. 
We hopen spoedig daarover meer te kunnen berichten. 
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OPENLUCHTDIENST                                                      Sjaak Gresnigt 

 

DURF TE DELEN!  
 
Wat indrukwekkend! 
Mooi weer met zon en windstil. 
Ik wilde al jaren bij jullie zo’n buitenviering meemaken. Nu is het dan 
gelukt bij het eerste lustrum alweer voor een buitendienst. 
Ik kreeg een warme ontvangst, dit is emotioneel voor mij, ook omdat 
ik ongeneeslijk ziek ben. 
Aan de opbouw van de dienst merkte ik dat dit met zorg voorbereid 
is.  
Goed geluid, de trein, de overweging, de briefjes, de gesprekken in 
tweetallen, de muziek, de voorbeden etc.  
Dit alles heb ik met velen onder de mooie blauwe Hemel mogen 
aanschouwen! 
De vogels, de vliegtuigen in de lucht, de passerende fietsers en 
mensen met honden, noem maar op; met een bosrand wat 
Koningspark heet. Alles straalde rust uit, het stoorde niet. 
Het moment van delen met elkaar door middel van brood breken en 
druiven eten, samen zingen en bidden, mediteren onder de blauwe 
hemel. 
Het heeft mij veel energie en doorzettingsvermogen gegeven om te 
blijven geloven in de medemens en het hiernamaals! 
Dank voor de gastvrijheid en inzet van allen en veel Zegen voor de 
toekomst gewenst. 
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Over Gerrit van Dam en al het meeleven dat we ondervinden. 
 
Het is de meesten van jullie wel bekend dat Gerrit al een hele tijd 
tobde met zijn voet/been.                                                                         
Hij heeft maanden achter de rug met hevige pijn, de oorzaak bleek 
uiteindelijk een abces in zijn linkervoet.                                                
Door de slechte doorbloeding kwam de antibiotica niet waar het zijn 
moest. Hij is twee keer kort na elkaar gedotterd in het Antonius 
Nieuwegein maar dit bleek naderhand geen zin meer te hebben. 
Uiteindelijk bleef er niets anders over dan zijn onderbeen te 
amputeren. Een ingrijpende operatie maar het is ontzettend fijn dat 
de pijn nu weg is na de amputatie.                                                                             
Dit is gebeurd op 8 augustus en op 14 augustus is hij naar een 
revalidatie instelling gegaan die ook in het Antonius Nieuwegein zit.  
Daar is hij inmiddels dus al 6 weken en heeft er ontzettend hard aan 
zijn revalidatie gewerkt, met hulp van een fysiotherapeut.           
Maar we moesten afgelopen vrijdag naar de chirurg voor controle 
van de stomp en de specialist heeft Gerrit zijn rechterbeen extra 
goed bekeken en besloot dat deze week gedotterd moet worden. 
Het wondje aan dat been wil maar niet genezen en we willen niet zo 
lang doormodderen, zei hij.                                                           
Begrijpelijk en goed, maar voor Gerrit even slikken want hij mag dat 
been nu niet belasten tot het gedotterd is en hij kan dus niet 
oefenen en precies vandaag krijgt hij zijn prothese van de 
Hoogstraat. ‘t Is allemaal wat. 
Intussen is hij een keertje thuis geweest gelijk met zijn 
ergotherapeut en de mevrouw van de WMO Woerden en is bekeken 
wat er allemaal aangepast moet worden, weg moet uit huis, enz.                                                                                                    
Hier dus een hoop geregel, voor alle aanpassingen en aanvragen 
daarvoor en hulp die ervoor ingeschakeld moet worden.              
Maar dat is voor de goede zaak natuurlijk.                                                    
Nu maar hopen dat het dotteren goed verloopt. 
Het adres is Antonius Nieuwegein, afd. B3 kamer 319         
Koekoekslaan 1, 3435CM Nieuwegein. 
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Iedereen bedankt voor het sturen van de kaartjes (mag nog      

steeds  ) en vooral ook alle lieve mensen die mij naar en van het 
ziekenhuis rijden.                                                                              
Voorlopig zit hij daar nog een tijdje, dus ik ben er heel erg blij mee.        
           
Hartelijke groeten, Gerrit en Elly van Dam                                                                               
 
P.S. Mocht iemand hem een keertje willen bezoeken, laat het mij 
dan even weten, 06-13469889, dan voorkom je dubbel bezoek en 
spreiding is beter want de prognose is dat hij daar in totaal 10 weken 
zal zijn en tussen kwart voor drie en kwart voor vijf bezoek krijgen, 
breekt de middag een beetje. 
 

 
 
Bedankje 
 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor al het meeleven 
bij het overlijden van Tineke. 
Het waren niet alleen troostende woorden maar vaak ook prachtige 
kaarten! 
Allen nogmaals hartelijk dank! 
 
Wim v.d. Weg 
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Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op 14 september j.l. 
 
Om 08.00u was de start van de werkzaamheden aan de buitenzijde 
van de kerk.  
Er waren veel jonge leden van de kerk present om de 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De planten zijn gesnoeid 
en het onkruid verwijderd. Het leverde een aanhangwagen met 
groen op, die al snel weggebracht is. Hiernaast werden door de 
onderhoudsploeg ook de ramen en gevelbeplanting schoongemaakt. 
Dit was wel nodig want het was al weer een hele tijd geleden dat zij 
een wasbeurt kregen. Binnen werd begonnen met de 
schoonmaakwerkzaamheden: alle ramen zijn gereinigd, de ruimte 
opgeruimd, de vloer schoongemaakt en ragebollen van hoge ruimtes 
voor zover dat nodig was. Hiervoor was op sommige plaatsen de 
hoge trap nodig waar niet iedereen graag op werkt. Om 12.00u 
stonden de broodjes klaar om ons weer aan te sterken voor het werk 
van de middag aan de buitenzijde van de kerk. Het defecte raam is 
vervangen en de boel opgeruimd. 
Binnen zijn we gestart met het wassen van de gordijnen en de 
laatste ramen zijn gereinigd. Op de dag zelf was het niet mogelijk alle 
gordijnen te wassen en dat wordt de komende weken afgerond.  
Om 16.00u was het werk gereed en was het mogelijk weer goed naar 
buiten te kijken door de schone ramen. 
Ik wil iedereen danken voor de inspanning op deze dag.  
 

In november zullen we weer een evaluatie houden met het 
schoonmaakteam over de werkzaamheden in 2019 zodat weer een 
nieuw plan kan worden gemaakt voor 2020.  
Ik heb nog gezocht naar een goed Bijbelse verwijzing voor deze dag 

en misschien komt 2 Korintiërs 7: 11 in aanmerking.  
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters 
moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke 
smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. 
 
Jan Brundel/Dik de Groot  
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U was het... 
 

'k Was zwak, U heeft mij sterk gemaakt 
'k Was krom, U heeft mij recht gebogen. 
Ik zag mijn strijd toen onder ogen 
bleef staande, ik heb niet verzaakt. 
 

En sterker nu als ooit tevoren 
voel ik 't verbond door U gesmeed 
met mij. En ieder mag het horen 
dat ik U zo dicht bij mij weet. 
 

Ik ben een lange weg gegaan 
vol kuilen, drempels, diepe gaten 
'k Kwam mensen tegen die mij haatten 
maar steeds heeft U mij bijgestaan. 
 

U was aanwezig op mijn pad 
maar ik moest zelf mijn weg bepalen. 
Zo heb ik dikwijls lopen dwalen 
tot ik de weg gevonden had. 
 
En voelde ik mij soms alleen, 
van God en alleman verlaten 
dan hoorde ik U zachtjes praten 
voelde Uw armen om mij heen. 
 
U was het die mij staande hield 
en trouw mij volgde alle dagen 
U troostte mij in mijn verdriet 
Ik heb het nimmer hoeven vragen. 
 
Zoals een Vader met zijn kind 
heeft U mij met Uw zorg omgeven 
Ik weet mij nu door u bemind 
'k Wil zonder U niet verder leven. 
 
U deelde met mij lief en leed 
'k voel mij nu, na de strijd herboren 
en al wie oren heeft zal horen 
dat ik U zo dicht bij mij weet. 
 
Uit de dichtbundel: Bloem-lezing, een leven in meer dan honderd gedichten door 
Lenie Terlouw- Kleijwegt. De gedichtenbundel  verkrijgbaar bij Anneke Boskma- de 
Zoete. 
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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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’TENTOONSTELLING ‘BIJ ONS IN BIBLEBELT’         Jan Brundel 
 
Zaterdag ben ik naar de tentoonstelling bij ons in de Biblebelt’ in het 
Catharijne Convent in Utrecht geweest. Een expositie over de strook 
van Zeeland, via de Veluwe, naar het noorden, waar een hoop 
orthodoxe christenen wonen. 
 

De tentoonstelling was op de bovenliggende etage van het museum. 
Het was er zaterdag 21 september 2019 erg druk, veel mensen 
kwamen uit de biblebelt.  
 

Op vele plaatsen was de poster te vinden van de brede en smalle weg 

zoals deze is vastgelegd Mattheüs 7, 13-14. 

 

“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de 

weg, die tot verderf leidt; velen zijn er die daardoor ingaan; ·want eng 

is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, 

die hem vinden.” 

 

Het verbaasde mij dat er een aantal omstanders geen idee had wat 

deze tekst betekende en waar de verwijzingen die op de poster 

vermeld staan. Aan de hand van mijn Bijbel in mijn telefoon heb ik 

een aantal teksten laten zien en de bezoeker was onder de indruk van 

de poster en de betekening van deze tekst. 

 

 

Aan de rechter kant van de poster zie je een nauw poortje met een 

soort dominee er voor, die je uitnodigt om binnen te komen. Achter 

dit poortje is een hele moeilijke steile weg, omhoog langs een kerk, 

een zondagsschool, een diaconessenhuis, om uiteindelijk uit te komen 

in een stad, badend in licht waarboven engelen zweven. 

 

http://www.bloggersbijbel.nl/?Bijbel=Bijbel&m=Mat+7&id18=1&id16=1&pos=0&set=10&l=nl&idp0=19&idp1=17
http://www.bloggersbijbel.nl/?Bijbel=Bijbel&m=Mat+7&id18=1&id16=1&pos=0&set=10&l=nl&idp0=19&idp1=17
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Bij de poster van de Nederlandse hervormde kerk in de periode 1806 
– vandaag kwam ik in gesprek met iemand die lid was van de GVK die 
in 1944 waren vrij gemaakt van de hervormde kerk. Hij kwam uit 
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Drenthe en vertelde dat dit behoorlijk veel problemen had 
opgeleverd met de hervormde kerk. 
 
Ik vertelde dat het menselijke aspect waarschijnlijk een rol heeft 
gespeeld en dat het heel veel energie kost om de opsplitsingen weer 
ongedaan te maken.  
 
Mijn conclusie was dat het een interessante tentoonstelling is en dat 
ik ga voorstellen een poster van de brede en smalle weg aan te 
schaffen om deze in de kerk te bespreken. 
 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
4 t/m 7 oktober     Gemeentebezoek aan Grimma. Viering 

van het 40 jarig jubileum van het 
gemeentecontact. 

 
Zie voor verdere informatie elders in Meeleven 
 

 
BEREIKBAARHEID PREDIKANT   
    

Ds. Hetty Brederoo is telefonisch bereikbaar op 743484. U kunt 
Hetty ook altijd per e-mail bereiken op 
predikant@deopenpoortharmelen.nl. 
 
Wanneer er zich persoonlijke omstandigheden voordoen waarvan u 
het prettig vindt dat de predikant ervan op de hoogte is, of wanneer 
u graag eens bezoek van de predikant wilt, aarzelt u dan niet om 
contact met Hetty op te nemen!  

 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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VAN DE REDACTIE 
 
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  22 okt. 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            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

