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53e jaargang nr 11 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1 dec. 2019 
De Open Poort / 1e advent 
10.00 uur : Ds. L.J. Rasser 
te : Amsterdam  
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy   
Kerkauto : H. Kleijer 
tel : 443079 
Koffieschenken : groep 1 
 
 
Zondag 1 dec. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : L. Noorthoek 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 3 
 
 
Vrijdag 29 nov. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : H. Mackloet 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 7 
 
 
 
 
 

29 nov. – 20 dec. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 8 dec. 2019 
De Open Poort/ 2e advent  
10.00 uur : Dhr. M. Brederoo 
 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wil 
Kerkauto : E. Stoffelsen 
tel : 442818 
Koffieschenken : groep 2  
 
 
Zondag 8 dec. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : T. Eijkenaar 
Organist : M.de Gier 
Medewerkers : groep 4 
 
 
Vrijdag 6 dec. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 4 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 15 dec. 2019  
De Open Poort / 3e advent 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo en  
Ds. T. Verhoeven 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 444843 
Koffieschenken : groep 3 
 
 
Zondag 15 dec. 2019 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : J. van Woudenberg 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 5 
 
 
Vrijdag 13 dec. 2019 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : G. Lekkerkerker 
Medewerkers : groep 1 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
De Adventstijd komt eraan, wij mogen toeleven naar het 
geboortefeest van Christus. Zoals ieder jaar volgen de kinderen in de 
kindernevendienst een project. Dit jaar is dat ‘Volg de ster’, waarbij 
verschillende voorouders van Jezus centraal staan. Ook in de 
hoofddienst zullen wij over dit project horen.  
 
Op zondag 1 december, de eerste Adventszondag, is dhr. ds. Leon 
Rasser uit Amsterdam onze voorganger. Muzikale medewerking 
wordt verleend door ons combo V!ER.  
 
Op zondag 8 december zal dhr. Martin Brederoo voorgaan.  
 
Op zondag 15 december zijn er maar liefst twee voorgangers. Samen 
met onze classispredikant, mw. ds. Trinette Verhoeven, zal ik deze 
dienst leiden. Zo kunnen de gemeente en de classispredikant elkaar 
beter leren kennen. Tijdens deze dienst kunnen de middelbare 
scholieren naar The Portal. 
 
De voorganger op de vierde zondag van Advent, 22 december, is 
mw. ds. Márti Tüski uit Utrecht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Afwezigheid voorzitter kerkenraad 
 
Zoals iedereen wel gemerkt heeft is de voorzitter van de kerkenraad, 
Afke Boes, al geruime tijd ziek. Ze heeft een infectie gekregen 
waardoor haar evenwichtsorganen uit balans raakten. Het gaat 
momenteel de goede kant met haar op maar herstel zal nog geruime 
tijd in beslag nemen. In de kerkenraad worden de taken van Afke 
momenteel door verschillende mensen overgenomen. 
Ondergetekende zal de komende periode als waarnemend voorzitter 
fungeren. Voor vragen die u doorgaans aan Afke stelde kunt u 
voorlopig bij mij terecht. 
 
 
Bezoek classispredikant 
 
Op 8 oktober jl. heeft onze classispredikant dominee Trinette 
Verhoeven ons bezocht. We hebben met haar over onze gemeente 
gesproken en onze zorgen gedeeld. Trinette kwam binnen toen er 
nog commissieoverleg was en ze was onder de indruk van alle 
activiteiten die we met elkaar organiseren. Haar woorden waren een 
duidelijk compliment aan al die mensen in onze gemeente die zich 
inzetten voor de Open Poort. We hebben het misschien niet altijd in 
de gaten maar onze gemeente kent een heel hoog aantal vrijwilligers 
die zich voor allerlei zaken inzetten. Trinette typeerde de Open Poort 
als een vitale gemeente. We ervoeren dat als een opsteker, zeker nu 
we met elkaar een onzekere tijd tegemoet gaan wat betreft ons 
kerkgebouw. Maar het sterkte ons in de gedachte dat we er met 
elkaar wel uitkomen. Dat vertrouwen voelden we allemaal.  
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Begroting 
 
In de kerkenraadsvergadering van 12 november jl. is de door het 
College van Kerkrentmeesters opgestelde begroting over 2020 
besproken en vastgesteld. Volgens deze begroting zullen we komend 
kalenderjaar een tekort hebben van 8200 euro. Uiteraard baart dat 
de kerkenraad zorgen en er is dan ook uitvoerig gesproken hoe dit 
tekort opgevangen kan worden. Een van de punten die hierbij aan de 
orde kwam is de vrijwillige bijdrage. De kerkenraad constateert dat 
er grote verschillen zijn en wil voor de nieuwe kerkbalans actie 
ondernemen om de gemeenteleden bewust te maken van het 
belang van hun bijdrage. Over andere acties wordt nagedacht. 
 
 
Kerkorde 
 
De PKN heeft in de afgelopen jaren de kerkorde geactualiseerd en 
bijgesteld en in 2018 verscheen er een brochure met de titel ‘Welke 
veranderingen heeft de Kerkorde 2018 voor u als gemeente?’ 
Hierover is in de afgelopen kerkenraadsvergadering uitvoerig 
gesproken. 
 
Aan de hand van de PKN brochure is onze Plaatselijke Regeling door 
Martin Brederoo aangepast. Een hele klus waarvoor de kerkenraad 
Martin zeer erkentelijk is. De voorgestelde Plaatselijke Regeling 2019 
zal in de kerkenraadsvergadering opnieuw besproken worden en 
indien mogelijk worden vastgesteld. Als dit laatste gebeurd is zal de 
gemeente worden gehoord. 
 
Gerrit Elings 
waarnemend voorzitter 
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VANUIT DE PASTORIE                                                  Hetty Brederoo 

 
SPANNENDE TIJDEN       
  
Ruim zeven jaar geleden werd ik als predikant bevestigd in De Open 
Poort. Met veel ideeën en enthousiasme, maar echt nog een 
beginnend predikant. Wat heb ik in de afgelopen jaren veel geleerd 
en wat zijn er veel mooie en bijzondere momenten en ontmoetingen 
geweest. In dankbaarheid kijk ik daarop terug.  
 
Nu begint het voor mij tijd te worden om verder te kijken. In de 
afgelopen periode ben ik in gesprek geweest met de Lutherse 
gemeente in Utrecht en Zeist, waar een vacature voor een predikant 
is. De beroepingscommissie daar heeft mij als kandidaat 
voorgedragen aan de kerkenraad. Die heeft daarop positief 
gereageerd. Op 1 december zal de gemeente haar stem uitbrengen. 
Wanneer tenminste tweederde van de gemeente vóór stemt en er 
geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn, zal er een beroep 
op mij worden uitgebracht.  
 
De procedure is dus nog niet volledig afgerond, maar ik stel er prijs 
op om u zelf op de hoogte te stellen van deze ontwikkeling. Dit is dus 
een spannende periode voor mij, maar natuurlijk ook voor de 
gemeente. Als er meer duidelijkheid is, dan laat ik dat 
vanzelfsprekend weten.   
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                           Ton Eijkenaar
   
 
Begroting 2020 
 
In de kerkenraad van 12 november j.l. is de begroting over 2020 
gepresenteerd. Na een toelichting van onze penningmeester Evert 
Stoffelsen heeft de kerkenraad de begroting goedgekeurd. In deze 
vergadering was ook een afvaardiging aanwezig van het CCBB.  
 
De begroting laat een tekort zien van ruim 8.000 euro. Na een 
positief resultaat over 2018 is dit een tegenvaller. De oorzaken 
daarvoor liggen in een jaarlijkse stijging van de kosten van ongeveer 
4%. We zien op dit moment helaas geen mogelijkheden om 
structureel te schrappen in de kosten. De laatste structurele 
wijziging was het afscheid nemen van een betaalde koster. Naast de 
genoemde stijging van de kosten hebben we ook te maken met een 
voorzettende daling van de opbrengsten. Met name de Vaste 
Vrijwillige Bijdragen laten een daling zien wegens het afnemen van 
het aantal leden door overlijden. Daarnaast worden de lopende 
bijdragen door een grote groep van onze gemeenteleden niet of 
nauwelijks verhoogd. Om de stijging van de kosten te kunnen 
opvangen, past het om uw bijdrage ook te verhogen. Het geld is 
nodig om onze gemeente levend te houdend. 
 
 
Verkoop Open Poort 
 
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden 
geweest die mij vroegen: wat moet het gebouw opbrengen. Mijn 
antwoord is dan: dat weet ik niet. Al eerder heb ik geschreven dat de 
verkoop van een maatschappelijk object geen eenvoudige zaak is. 
Daarom hebben we een professionele makelaar Reliplan 
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ingeschakeld. Het CCBB heeft ons hierin ook geadviseerd. Deze 
makelaar onderzoekt op dit moment diverse scenario’s voor een 
nieuwe bestemming van ons kerkgebouw. Vanuit dit onderzoek zal 
de makelaar ons een aantal scenario’s presenteren met een eerste 
doorrekening. Dan komt er meer duidelijkheid over een mogelijke 
opbrengst. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. Vandaar dat we nu nog 
weinig kunnen berichten. 
Einddoel blijft een maximale opbrengst ter versterking van de 
solvabiliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
VANUIT  HET  COLLEGE  VAN  KERKRENTMEESTERS 
                   Ria de Heer 
Opbrengst Collecte 
      
13 oktober  KerkinActie-Werelddiaconaat  € 118.10  
  Kerk     €            88.85 
20 oktober Bloemenfonds    €   89.20  
     
  Kerk     € 104.35 
27 oktober  Kerk     € 108.40 
  Meeleven    €   59.40 
03 november KerkinActie-Najaarszendingsweek  €   77.70 
  Kerk     €   68.65 
10 november Avondmaal: Villa vrede  €   85.10 
  Dorpskerken    € 101.65 
  Gemeentecontact Grimma  €     76.25 
  Koffiegeld    € 121.70 
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VANUIT DE DIACONIE                                                         Marja Vilijn  

 
 
Wereldmaaltijd: 
 
Woensdag 6 november hebben wij met 56 (!) gasten de 
wereldmaaltijd genuttigd in het kader van de dankdag voor gewas en 
arbeid. Het doel was deze keer steun geven aan de wederopbouw 
van de kerk in Syrië. We zijn dan ook dankbaar dat behalve Henk 
Vink ook de familie Saleh heeft geholpen met het bereiden van een 
geweldige Syrische maaltijd. We hebben 500 euro over kunnen 
maken naar het goede doel. Na de maaltijd is Martin Brederoo 
voorgegaan in het avondgebed, zodat we deze dankdag mooi af 
konden sluiten. 
Mocht u de recepten willen hebben, dan kunt u mij mailen: 
mvilijn@gmail.com 
 
 
Plusbus: 
 
Met de Plusbus kunnen ouderen met alleen een AOW uitkering eens 
in de 3 maanden gratis een tochtje maken. Mocht u zich willen 
aanmelden, dan kunnen wij u daar evt. bij helpen. 
 
 
Jaarplan: 
 
De begroting en het jaarplan van de diaconie zijn goedgekeurd door 
de kerkenraad. U kunt ze terugvinden op de website, in de Meeleven 
van december en op het prikbord. 
 
 
 
 

mailto:mvilijn@gmail.com
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Landelijke diaconale dag: 
 
9 november jl. hebben wij als diakenen een bijzonder inspirerende 
dag beleefd in het Beatrixtheater in Utrecht. Met zo’n 1000 
medediakenen hebben we toespraken gehoord onder het motto: 
”Ieder mens telt”. O.a. minister Hugo de Jonge vertelde dat een 
diaken niet de armoede op kan lossen maar wel iemands armoede. 
Ook had Igor Kohaniuk, de directeur van Bethanië, een prachtig 
verhaal over wat zij doen in hun christelijke dagcentrum voor 
kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië. Met kerst zullen wij 
ook voor hen collecteren zodat wij ook daar licht mogen brengen. 
Verder hebben wij mooie workshops gevolgd, o.a. voor nieuwe 
diakenen, diaconaat en de bijbel, de 40dagentijd en complexe 
hulpvragen. Ook bij de workshop over armoede werden veel tips en 
ideeën gegeven om bv eerst bij de gemeente aan te kloppen. Zelf 
heb ik veel geleerd bij de workshop waarbij je bijbelteksten om 
leerde zetten naar vergaderopeningen waarbij een vraag tot een 
mooi gesprek kan leiden. “Timzingt” zorgde voor humor met een 
scherp stukje cabaret en de dag werd met samenzang afgesloten. 
 
 
Ter herinnering: 
Kerstpakketten: 
 
1 en 8 december zamelen we producten in voor de kerstpakketten 
die we met de 3 kerken gaan maken. 14 december kunt u ook nog bij 
de Open Poort terecht van 9:00- 10:00 uur om uw bijdrage te 
brengen waarna wij de pakketten gaan samenstellen. Het is leuk als 
er wat feestelijkere spullen meegenomen worden zoals sap, zoutjes, 
koekjes en chocolaatjes ed. zodat we mensen die het zelf niet 
kunnen kopen toch een mooie attentie kunnen brengen. 
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Actie Douwe Egberts zegels 
 
In de hal van de Open Poort staat nog de doos waarin u uw Douwe 
Egberts zegels kunt inleveren! 
 
 
Samenvoegen rekeningnummers: 
 
Per 1 januari 2020 worden de twee bankrekeningen van de diaconie 
samengevoegd om zo op de kosten te besparen. Dit betekent dat 
alleen het huidige rekeningnummer van de ZWO 
(“zendingscommissie gereformeerde kerk Harmelen”) blijft bestaan, 
te weten NL19INB0000696095.  
 
 
Collectes in december: 
 
1 december:  De rondgaande collecte is bestemd voor de diaconie   
                          van de Open Poort 
                         De deurcollecte is bestemd voor Meeleven 
8 december:  De rondgaande collecte is bestemd voor de Kerk 
  De deurcollecte is bestemd voor de kerktelefoon 
15 december:  De rondgaande collecte is bestemd voor de diaconie  
                          van de Open Poort  
  De deurcollecte is bestemd voor de kerktelefoon 
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Jeugdpagina de Open Poort (november 2019) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

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 

Ma 13 
jan 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Ma 27 
jan 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 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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Adventsproject KND ‘volg de ster’            Ellen Verkleij 

 
Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar:  
‘Volg de ster!' 
 
We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over 
voorouders van Jezus die genoemd worden in het Matteüs-
evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze 
mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning 
van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij - en 
wij - steeds meer over deze koning. 
 
Matteüs is naast Lucas de enige evangelist die vertelt over de 
geboorte van Jezus. Maar eerst vertelt hij iets over de familie waar 
Jezus van afstamt: de familie van aartsvader Abraham en koning 
David. In totaal noemt Matteüs drie keer veertien generaties van 
Abraham tot Jezus, die allemaal bij een bepaalde periode in de 
geschiedenis van Israël horen: 

 

van Abraham tot David  het begin van het volk Israël: stamouders,  
 slavernij in Egypte, bevrijding en     
 woestijntocht, 
rechters en eerste koningen 

van David tot Jechonja  de tijd van de koningen 

van Jechonja tot Jezus 
 het volk in ballingschap en de terugkeer 
 naar Israël  
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Met de lange lijst van voorouders maakt Matteüs duidelijk dat Jezus 
helemaal bij Israël hoort, en dat de Joodse heilige boeken al veel 
over hem vertellen. Sommige personen in de lijst hebben nog een 
extra betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten zien over 
wie Jezus is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar 
het kind Immanuel, ‘God is bij ons'. 
 
Op de zondagen van advent lezen we teksten over vier van deze 
‘sterren': Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend 
het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus. Op 
de zondag na Kerst lezen we Psalm 8: een psalm die los staat van het 
project, maar waarin het toch over sterren gaat. Op de eerste 
zondag van januari wordt het project echt afgesloten: de wijze 
mannen vinden Jezus, en eren hem als de nieuwe koning. 

Voor het moment in de kerk is er iedere zondag een filmpje, een ster 
aan een slinger en een projectlied. In de filmpjes volgen we de 
wijzen op hun zoektocht naar bijzondere sterren, die hen uiteindelijk 
bij de pasgeboren Jezus brengen. De sterrenslinger laat alle 
voorouders van Jezus zien. De voorouders over wie we op zondag 
lezen, hebben een extra grote ster. Bij binnenkomst is deze ster 
dichtgevouwen. Door hem open te vouwen ontdekken de kinderen 
over wie het deze keer gaat. Tijdens de KND maken we met de 
kinderen een kroon met daarop in de sterren de hoofdpersonen van 
de zondagen. Deze mooi versierde kroon krijgen de kinderen op 5 
januari mee naar huis, nadat ze deze in de kerk hebben laten zien. 
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Voorgangers in de Vijverhof en Gaza gevraagd! 
 
Zoals u wellicht al bekend is, wordt er iedere zondag een dienst in de 
Vijverhof gehouden van 10.30 uur tot ongeveer 11.15 uur. De voorgangers 
in de diensten zijn gemeenteleden van de Open Poort en de Hervormde 
Gemeente, zij gaan gemiddeld zo'n 4 keer per jaar voor. Er is behoefte aan 
nieuwe voorgangers. Het zou fijn als u het team komt versterken. De 
bewoners van de Vijverhof stellen de diensten zeer op prijs. Er wordt veel 
gezongen, gebeden en een korte meditatie gehouden.  
Op de vrijdagavonden zijn er vergelijkbare diensten in GAZA, die zijn van 
19.00 uur tot 19.45 uur. Ook daar worden meerdere voorgangers gezocht.  
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de scriba. U kunt ook direct contact 
opnemen met Henk van Eijk, tel 0619980587.    

 
 
Gezamenlijke kerstviering PG De Open Poort en de 
Hervormde Gemeente Harmelen 
 
Donderdag 19 december hopen we weer bijeen te komen in het 
Trefpunt om met elkaar het kerstfeest te vieren. We gaan luisteren 
naar een meditatie van ds. F. Heikoop, het vrije verhaal wordt 
verteld door Wil Hesse-Visser. 
Dick Sloof begeleidt de zang op de piano, Mees Visser, een jong 
talent, zal muziekstukjes op de piano laten horen. 
 
Hartelijk uitgenodigd om deze middag bij te wonen! 
 
De middag begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met een 
broodmaaltijd.  
 
U kunt zich tot en met 16 december opgeven bij Jannie Dijkhof tel. 
442365 en Adri de Groot tel. 441297 
 
Hartelijke groet, Nelleke van Eijk 
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Uitnodiging RejoiSing Christmas 
 
Op zaterdag 21 december 2019 nodigt Gospelkoor Rejoice je van 
harte uit om met ons RejoiSing Christmas te vieren. Alweer voor het 
achtste jaar organiseren wij dit feestelijke concert om je alvast 
helemaal in de kerststemming te brengen. Ons concert bestaat uit 
nummers van ons eigen kerstrepertoire aangevuld met traditionele 
kerstnummers.  
 
Als thema is gekozen voor “Welcome to our world”. Onze 
inspirerende gastmuzikant deze avond is niemand minder dan 
trompettiste Melissa Venema. Een concert waarin we u vooral 
muzikaal meenemen in ons thema, over verwelkomen en 
naastenliefde. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van 
de immer enthousiaste Remco Hakkert. 
 
Gospelkoor Rejoice bestaat dit jaar al 45 jaar! Dat vieren wij extra 
door te genieten van een concertreeks samen met de koren Spring 
en Sign. In oktober vond het eerste bijzondere concert plaats. In 
maart en juni 2020 volgen er nog twee. 
 
Het concert vindt plaats in de Torenpleinkerk te Vleuten. Wij 
verzorgen twee concerten, om 18.30 uur en 20.30 uur. De 
toegangsprijs is € 7,50. Wilt u dit concert niet missen, bestel dan nu 
kaarten via onze website www.gospelkoorrejoice.nl of bij Annie’s 
Bloemenwinkel, Stationsstraat 53 in Vleuten. Als de concerten nog 
niet zijn uitverkocht, kunt u op de avond zelf ook kaarten kopen aan 
de deur. Houd hiervoor onze website www.gospelkoorrejoice.nl in 
de gaten. 

 
 
 
 
 

http://www.gospelkoorrejoice.nl/
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HET IS ADVENT 
 

De wereld is soms donker. 
De wereld is soms koud. 
Je wordt er soms wanhopig van. 
Er gaat nog zoveel fout… 
Gods licht is als een kind zo klein, 
maar eenmaal zal het groter zijn. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 
 
Je leest het in de kranten. 
Het komt op het journaal. 
Je ziet een kind dat honger heeft. 
Dat raakt ons allemaal. 
Gods licht is als een kind zo klein, 
Maar eenmaal zal het groter zijn. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 
 

 
 
Er is nog zoveel ruzie. 
Er is nog zoveel pijn. 
Je ziet veel mensen om je heen, 
Die ongelukkig zijn… 
Gods licht is als een kind zo klein, 
Maar eenmaal zal het groter zijn. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 
 
We kunnen ervan dromen: 
Een wereld vol met licht. 
Het kerstverhaal vertelt ervan: 
Het is een vergezicht. 
Gods licht komt verder dan die 
stal 
En eenmaal schijnt het overal. 
We kijken uit naar dat moment. 
Het is advent. 

Greet Brokerhof-Van der Waa 
EAN 9789077065297  
 

 
 
Vergeet mij nietjes  
 
De bloemen waren voor: 
20  oktober  Mvr. N. de Jong 
27  oktober  Dhr. J. Hoogendoorn 
  3  november  Mvr. J. Janssen 
10  november  Dhr. R. van Leeuwen 
17  november  Ds. A. van der Schrier 
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BELANGRIJKE DATA 
 
19 december, aanvang 14.30 uur  Gezamenlijke kerstviering PG De 

Open Poort en de Hervormde 
Gemeente Harmelen 

1 en 8 december  Inzameling producten voor 
kerstpakketten en 14 december                                            
van 9.00-10.00u 

21 december Gospelkoor Rejoice in de 
Torenpleinkerk te Vleuten 

                      
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!  
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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  10 dec. 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              12              10 dec.             20 dec. 
      54                1                7 jan.              17 jan. 
      54                2                4 feb.              14 feb.  ( 3 weken) 
      54                3              25 feb.                6 mrt  ( 5 weken)  
      54                4              31 mrt              10 april ( 5 weken)     

 
  
     

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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