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53e jaargang nr 12 
 
 
 
Zondag 22 dec. 2019 
De Open Poort / 4e advent 
10.00 uur : Ds. M. Tuski 
te : Utrecht  
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Esther  
Kerkauto : J. Terpstra 
tel : 442501 
Koffieschenken : groep 4 
 
Zondag 22 dec. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 20 dec. 2019 - 15.30 uur 
Gaza / Gezamenlijke kerken  
                                    Kerstviering 
 
 
 
Dinsdag 24 dec.2019 
De Open Poort/ Kerstnacht 
21.30 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Goed doel 
Deurcollecte : Kerk 
 
 
 
 
 

20 dec. – 17 jan. 2020 
 
 
 
Woensdag 25 dec. 2019 
De Open Poort / 1e Kerstdag 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Kerkinactie 
Deurcollecte : Jeugdwerk 
Kindernevendienst :  
Crèche : Ellen 
Kerkauto : L. Elings 
tel : 443204 
 
Zondag 29 dec. 2019 
De Open Poort  
10.00 uur : Dhr. S. van der Woude 
te : Zeist 
Collecte : Jeugdwerk 
Deurcollecte : Bloemenfonds 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : C. de Heer 
tel : 442069 
Koffieschenken : groep 5  
 
Zondag 29 dec. 2019 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 1 
 
Vrijdag 27 dec. 2019 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : J. Branger 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 8 
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Dinsdag 31 dec. 2019 
De Open Poort / Vesper 
17.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Collecte : Eindejaarscollecte 
Deurcollecte : Diaconie 
Kerkauto : J. Brundel 
tel : 06- 82680882 
 
Zondag 5 jan. 2020  
De Open Poort  
10.00 uur : Ds. L.L.J. Webbink 
te : Linschoten 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ingrid 
Kerkauto : E. Stoffelsen 
tel : 442818 
Koffieschenken : groep 6 
 
Zondag 5 jan. 2020 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger :C. Lugthart 
Organist : M. Burggraaf 
Medewerkers : groep 2 
 
Vrijdag 3 jan. 2020 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : C. M. Veerhoek 
Organist : J.M. van de Weerd 
Medewerkers : groep 3 
 
 
 
 

 
Zondag 12 jan. 2020 
De Open Poort  
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
Avondmaalscollecte : Nog niet 
bekend 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerktelefoon 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 06 - 53118868 
Koffieschenken : groep 1 
 
Zondag 12 jan. 2020 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : D.H. Sloof 
Medewerkers : groep 3 
 
 Vrijdag 10 jan. 2020 - 19.00 uur 
Gaza/ Heilig avondmaal 
Voorganger : Ds. H. Brederoo 
Organist : G. Lekkerkerker 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
 
Na het paars van Advent breekt het licht door en gaat de 
verwachting eindelijk over in de vreugde van het Kerstfeest. Rond 
deze periode vieren wij bijzondere en feestelijke diensten. Ieder is 
van harte welkom om mee te vieren! 
 
 
Op dinsdag 24 december vindt de Kerstnachtdienst plaats. Zelf mag 
ik voorgaan in deze dienst, die om 21.30 uur begint. Muzikale 
medewerking is er van het Christelijk Gemengd Koor uit Harmelen 
o.l.v. Roel Bontan en van Esther Brederoo en mijzelf op de 
dwarsfluit. 
 
Na afloop is er kerstbrood en worden glühwein en warme 
chocolademelk geschonken.  
 
 
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we met jong en 
oud het Kerstfeest om 10.00 uur. Ook in deze dienst ben ik zelf de 
voorganger. We horen het Kerstverhaal volgens de herbergier, een 
herder, Jozef en Maria. Oude bekende en ook enkele nieuwe 
Kerstliederen zingen we met begeleiding van ons combo V!ER.  
 
 
Op zondag 29 december is Stijn van der Woude de voorganger.  
 
Op dinsdag 31 december, Oudejaarsdag, vieren we om 17.00 uur 
onze jaarlijkse Oudejaarsvespers. Zelf zal ik deze viering leiden. Het 
thema is:  “Gij die alle sterren houdt…”. Terwijl buiten het geknal van 
vuurwerk steeds wat luider wordt, zoeken we binnen de rust en de 
stilte om het jaar samen af te sluiten in gebed, lied en lezing.  
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Zondag 5 januari 2020 is de eerste zondag in het nieuwe jaar en ook 
de dag waarop de eerste viering van het nieuwe jaar is. Er is daarom 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en een goed nieuw jaar te wensen. 
De dienst zal worden geleid door ds. Leo Webbink uit Linschoten. 
 
 
Tenslotte zondag 12 januari, de dienst waarin we horen over de 
doop van Jezus in de Jordaan. In deze dienst zal ik zelf voorgaan en 
de cantorij zal zingen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Omzien naar elkaar!  
 
Steun het werk van de Diaconie. 
Maak uw bijdrage over op:  
NL 16  INGB 0 000696095  
 
Of van de ZWO 

Maak uw bijdrage over op:  
NL 16  INGB 0 000696095  
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VANUIT DE PASTORIE                                                  Hetty Brederoo 

 
Achter mijn computer ben ik volop bezig met de voorbereidingen 
voor de diensten rond Kerst. Voor predikanten een drukke periode in 
het jaar. Maar wel een mooie periode. Bijzonder is het om met Kerst 
nog wat duidelijker dan op andere momenten verbondenheid te 
voelen. Verbondenheid binnen onze eigen gemeente, maar ook met 
de kerk van alle tijden en plaatsen. Wereldwijd zingen christenen 
met het Kerstfeest de woorden van het engelenkoor: ‘Eer aan God in 
de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij 
liefheeft.’ (Lucas 2, vers 14). Misschien klinken deze woorden in een 
andere taal of vertaling, maar overal loven wij de Heer vanwege de 
geboorte van onze Redder. 
 
Voor mij is het Kerstfeest in De Open Poort dit jaar ook extra 
bijzonder. In het vorige nummer van Meeleven schreef ik, dat de 
Evangelisch-Lutherse gemeente Utrecht-Zeist voornemens is een 
beroep op mij uit te brengen. Nu ik nadenk over mijn mogelijke 
vertrek uit De Open Poort en met gemeenteleden hier over spreek, 
word ik mij zeer bewust van de verbondenheid die er in de 
afgelopen zeven jaar gegroeid is. De warme reacties die ik heb 
gekregen onderstrepen dat nog eens.  
 
Beroepingsprocedures vragen tijd en moeten zorgvuldig worden 
gevolgd. Op het moment dat ik dit schrijf, heeft er een 
gemeentevergadering plaatsgevonden waarin besloten is een 
beroep op mij uit te brengen, maar is de termijn waarbinnen 
bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingediend 
nog niet verstreken. In de volgende Meeleven kan ik u berichten of 
het beroep daadwerkelijk is uitgebracht en wat mijn beslissing is. 
Maar nu sta ik nog met beide benen in onze gemeente en zie ik er 
naar uit samen met u de geboorte van Christus te vieren. Mede 
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namens Martin, Esther, Martijn, Céline en Joël wens ik u gezegende 
Kerstdagen en al het goede voor 2020. 

MEELEVEN IN LIEF EN LEED   Hetty Brederoo 

 
In onze gemeente zijn we nauw op elkaar betrokken. We leven met 
elkaar mee, delen vreugden en zorgen. De nieuwe wetgeving op het 
gebied van privacy maakt het niet eenvoudig om dit te doen op de 
manier waarop we dat gewend waren. Dat doet echter niets af aan 
het meeleven dat mensen steeds weer ervaren in bijzondere of 
moeilijke tijden.  
 
Wij leven mee met gemeenteleden die tijdelijk of permanent elders 
verpleegd worden en met hun naasten. Met hen die in het afgelopen 
jaar een naaste hebben verloren. Met hen die zich zorgen maken 
over een familielid. Met hen die te maken hebben met ernstige 
ziekte. Wij verheugen ons met wie nieuw leven mochten begroeten. 
Met hen die kansen kregen en aangrepen.  
 
Weet dat er meegeleefd wordt, in gebed en gebaar, dat er aandacht 
is voor ieders verhaal. Samen leggen we vreugde en verdriet voor 
aan God, in gebed en liederen. Graag deel ik een mooie tekst van 
Sytze de Vries, lied 502 uit het Liedboek: 

 
Wij zingen door de tranen heen,  
ver boven onze macht, 
omdat in ongekende nacht 
als blijvend teken van de dag 
één ster ons tegenlacht. 
 
Refrein 
Kom en word opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht, 
breek het donker met uw stralen: 
met uw warmte: breek de nacht! 
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Een lied voor mensen, nameloos, 
verstoken van elk licht, 
de hemel doof, geen God te zien, 
geen droom en alle toekomst dicht, 
geen woord, geen vergezicht. 
 
Refrein  
 
Dan toch, door onze tranen heen, 
vér boven onze macht: 
God heeft naar mensen omgezien! 
Dit kind, hier aan het licht gebracht: 
zó heeft Hij ons gedacht! 
 
Refrein  
 
Ons lied voert over alle nacht 
de hoogste boventoon, - 
verwonderd omdat in een kind 
God zijn gezicht aan mensen toont, 
en in hun wereld woont. 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                         Oda van Groen
   
Eindejaarscollecte 2019 
 
Al jaren is het traditie om aan het einde van het jaar een extra 
bijdrage te vragen voor de Kerk en Diaconie. In overleg met de 
Diaconie is besloten om dit jaar 2/3 van het bedrag voor de Kerk en 
1/3 van het bedrag voor de Diaconie te bestemmen. Natuurlijk zijn 
we al heel erg blij met alle bijdragen die u gedurende het jaar hebt 
gegeven. Toch zijn er ook altijd redenen om nog om een extra 
bijdrage te vragen. 
 
Daarom treft u bij deze Meeleven een brief met acceptgiro aan. 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening NL 
61 INGB 0000 363157 o.v.v. Eindejaarscollecte. De Kerk en de 
Diaconie hopen dat u toch nog een extra bijdrage wilt geven. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 
Actie Kerkbalans 2020 
 
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 zijn in volle gang.  
Het thema in 2020 luidt ‘De Grote Startmaaltijd’ en de actieperiode 
loopt van zaterdag 18 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020. In 
deze periode kunt u een gemeentelid met de envelop van de Actie 
Kerkbalans aan de deur verwachten. 
 
Het College van Kerkrentmeesters wenst u allen een Gezegende 
Kerst en een Voorspoedig 2020.  
 
Ton, Evert, Ria, Dik, Martijn en Oda. 
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VANUIT DE DIACONIE                                              Erwin van der Lee  

 
Rekeningnummers: 
 
Graag willen wij u nogmaals attenderen dat per 1 januari twee 
rekeningen worden samengevoegd. 
Het rekeningnummer van de ZWO blijft bestaan te weten:  
NL 16 INGB 000 069 609 5. 
Het rekeningnummer van de diaconie Harmelen vervalt. 
 
Toelichting collecte 24 december:  
 
Stichting Present Woerden, 
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en 
mensen die geholpen kunnen worden. Als "makelaar" bieden ze de 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te 
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte 
gezondheid of een sociaal isolement. Het is voor 1 dagdeel of voor 
langere tijd. 
 
 
Toelichting kerstcollecte: 
 
Geef licht aan kinderen in Moldavië (25-12-2019) 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze 
moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het 
armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in 
het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in 
Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De 
organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee 
opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 
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huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die 
naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt 
het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania 
wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school 
blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere 
termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken 
aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil 
Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun 
donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten 
gesteund. Helpt u mee? 
 
 
 
HIERBIJ NOG EEN VRAAG VAN DOMINEE LEON RASSER: 
 
Geachte leden van de Open Poortgemeente, 
  
Kerst is een feest dat mensen graag met hun familie vieren. Niet 
iedereen is echter in de gelegenheid om thuis te zijn. Dit geldt in het 
bijzonder voor zeevarenden. Hun werk op zee is zwaar, veelal 
eentonig en niet zonder gevaar. Voor velen geldt dat de beloning 
maar matig is. Het moeilijkste van het varende bestaan is echter de 
eenzaamheid en heimwee. Dat geldt zeker voor de kerstdagen. 
  
De mensen van het Protestants Koopvaardijwerk 
Amsterdam proberen zeevarenden een hart onder de riem te 
steken door een kerstfeest te organiseren in het zeemanshuis. Nu de 
havens zich op afgelegen plaatsen bevinden wordt dit door 
zeevarenden nog meer gewaardeerd dan voorheen. 
 
Op de schepen die vlak voor kerst uit Amsterdam vertrekken, 
worden kerstpakketten gebracht. Naast wat lekkernijen bevat deze 
o.a. een mooie kaart met een kerstboodschap. Bijzonder blij is men 
ieder jaar met de SIM-kaart. Hiermee is men in staat om met een 
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mobiele telefoon een beeldverbinding te maken met familieleden en 
vrienden. 
  
Om in 2019 weer honderden zeevarenden een feestelijk kerstfeest 
te bezorgen, willen wij om uw hulp vragen. Zo kunt u met een 
bedrag van €7,50 iemand al zo’n 8 uur van het internet gebruik laten 
maken. Een grotere donatie is natuurlijk meer dan welkom. 
  
Mocht u willen bijdragen, dan kunt een gift overmaken op 
banknummer  
NL13 INGB 0000346367 t.n.v. het Protestants Koopvaardijwerk 
Amsterdam. 
 
Wij beseffen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft aan deze 
oproep gehoor te geven. Wij hopen dan dat u met uw gedachten en 
mogelijk in gebed bij de zeevarenden wilt zijn.     
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dominee Leon Rasser 
Koopvaardijpredikant Amsterdam/Noordzeekanaal  
 
Vanuit de diaconie hebben wij al een bijdrage van €150,- 
overgemaakt, maar een extra persoonlijke bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd. 
 
Collecteafkondiging: 
 
Datum  Rondgaande collecte   Deurcollecte 
 
22-12-2019  Kerk      Meeleven 

24-12-2019  Drie kerken Harmelen goede doel Kerk 

25-12-2019  Kerk in actie (zie bovenstaande) Jeugdwerk 
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29-12-2019  Jeugdwerk     Bloemenfonds 

31-12-2019  Eindejaarscollecte   Diaconie 

05-01-2020  Kerk       Diaconie 

12-01-2020  Diaconie     Kerktelefoon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

           Jeugdpagina de Open Poort (december 2019) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

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 

Zo 5 jan KND afsluiting Drie Koningen 4 – 12 jaar 

Ma 13 
jan 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Zo 26 
jan 

Kerk & School dienst  Vanaf 4 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 

Ma 10 
feb 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Ma 24 
feb 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Za 6 juni Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur Middelbare 
school 
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Adventsproject KND ‘volg de ster’            Ellen Verkleij 

 

 

De kinderen zijn al aan de slag gegaan met de kronen bij het KND 
project “Volg de ster”. Er zijn al drie sterren op de kroon geplakt: 
Juda, Obed en David. Tot aan Kerst komen er nog een paar sterren 
bij op hun kronen. In de kerk zijn al veel sterren van de slinger 
geopend, maar de laatste sterren moeten  nog geopend worden 
door de kinderen. Op zondag 5 januari zijn alle sterren op de kronen 
geplakt en is de hele slinger leesbaar. Dan vieren we met de 
kinderen Driekoningen. 

 

 

 

 

Kerk & School dienst ‘Een kort lontje’  Ellen Verkleij 
 

Zondag 24 januari is er weer de jaarlijkse Kerk & School dienst in de 
Open Poort en de Hervormde kerk. Het thema van deze dienst is 
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‘Een kort lontje’. Daarmee worden niet letterlijk de korte lontjes van 
de adventskaarsen bedoeld, welke nu wel opgebrand zijn. Maar het 
figuurlijke korte lontje van Jona. Jona is door God naar Nineve 
gestuurd, maar daar had hij geen zin in. Hij nam een schip de andere 
kant op. Tijdens een storm is hij in het water beland. God stuurde 
een walvis om Jona naar Nineve te brengen en daar zijn opdracht 
van God uit te voeren. Op school worden de eerste drie 
hoofdstukken van Jona gelezen. De werkstukken daarbij zullen 
gebruikt worden om de kerk mooi te versieren. Tijdens de kerkdienst 
wordt het laatste hoofdstuk van Jona gelezen. Kinderen en 
leerkrachten van basisschool De Fontein werken mee aan deze 
dienst. Tijdens de preek is er een verrassing voor iedereen. Alle 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere gemeenteleden zijn van 
harte uitgenodigd bij deze dienst. Als u die heeft, laat uw eigen korte 
lontje dan thuis, en kom luisteren naar het korte lontje van Jona. 
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Persbericht: 
 
Kerstwandeltheater  You’ll NEVER walk ALONE 
 
Vrijdag 20 december is er een kerstwandeltheater in de binnenstad 
van Woerden. Op verschillende plaatsen komt het kerstverhaal tot 
leven. Als wandelaar ontmoet je koningen, herders, maar ook 
mensen van vandaag….Allemaal willen ze gezien worden, willen ze 
dat iemand aan hen denkt. Het thema is dit jaar daarom “You’ll 
never walk alone” .  
 
Het Kerstwandeltheater begint in de Opstandingskerk 
(Wilhelminaweg 8). Er kan gestart worden tussen 18.00 en 20.00 
uur. Na een uur eindigt de wandeling bij de kerststal in de 
Bonaventurakerk. Daar staat voor iedereen warme chocomel, koffie 
en thee klaar!  
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Ook deze derde editie van het Kerstwandeltheater is een initiatief 
van de Kruiskerk, Maranathakerk, Opstandingskerk, Lutherse kerk, 
de Petruskerk en de Pax Christi parochie. Start- en eindpunt 
zijn gelijk, de route is wel anders. Tijdens de wandeling kan er ook 
een bezoek gebracht worden aan Kaarsjes in de Petrus. Deelname is 
gratis en voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Kijk 
voor meer informatie op  www.kerstwandeltheaterwoerden.nl 

 
 
 
 
Mee en tegen…. 
 
De dementie van Corry van der Kooij vorderde het laatste half jaar 
zo snel, dat ze nu aan het einde van 2019, de gehele dag zorg nodig 
heeft.  
Hoewel we thuis gedurende de vier jaar dat Corry ziek is heel veel  
zorg en hulp hebben gehad kwam het aanbod van een kamer in de  
Vijverhof voor ons op het juiste moment.  
 
Daarom is Corry op 28 november j.l. verhuisd en verblijft  ze in de  
afdeling 10, kamer B. Uiteraard moeten we beide wennen aan de 
nieuwe situatie, maar de Vijverhof is gelukkig dichtbij, zodat een 
bezoekje weinig moeite kost. Ze wordt nu ook nu niet vergeten en 
krijgt van buiten niet alleen aandacht met bezoek, post en lekkers, 
zeker ook van veel Open Poorters. Corry en ik willen dan ook 
iedereen hartelijk bedanken voor alle steun die we van zovelen 
hebben ondervonden. 
 
We voegen daar voor iedereen de wens toe van Gezegende 
Kerstdagen en een gelukkige jaarwisseling. 
 
Corry en Teun van der Kooij 
 

http://www.kerstwandeltheaterwoerden.nl/
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Groeten aan gewetensgevangenen. 
 
Wereldwijd worden mensen die opkomen voor de rechten van de 
mens lastig gevallen, opgepakt of gevangen gezet. Vaak zonder 
eerlijk proces, zonder toegang tot een advocaat of medische hulp. 
 
In de kerstnachtdienst en de dienst op kerstmorgen is er aandacht 
voor gewetensgevangenen. Er  wordt licht voor hen ontstoken aan 
de paaskaars, hun naam genoemd, voor hen gebeden. 
En we kunnen hen een kaart sturen. 
Door een kaartje laten we hen merken dat ze niet vergeten worden 
en het brengt hoop te blijven uitzien naar een betere 
levensomstandigheid. 
 
Van Amnesty International kregen we de namen van: 
 
Ilham Tohti in China 
Aser Mohamed in Egypte 
Leila de Lima op de Filipijnen 
Sudha Bharadwaj in India 
Ahmadreza Djalali in Iran 
Azimjan Askarov in Kirgizië 
Shahrul Izani in Maleisië 
Tran Thi Nga in Vietnam 
 
Kant en klare kaarten  – gratis of tegen portokosten – na de beide 
kerstdiensten verkrijgbaar in de hal van de kerk. 
Ook is daar informatie over de achtergrond en de omstandigheden 
van deze gewetensgevangenen. 
 
Ria Griffioen  
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En niet met Kerst alleen…… 
 

Niet met Kerst alleen 
Maar het hele jaar 
Een open deur voor hem 
Een open deur voor haar 
’t is goed wanneer je weet 
Daar kan ik altijd heen 
Daar is een open deur 
En niet met Kerst alleen 
 
’t Is vaak zo kil, zo koel 
In deze maatschappij 
Maar er is veel te doen 
Voor jou en ook voor mij 
Een kaartje is al snel gepost 
Een plantje snel gebracht 
Heel even laten zien 
Ik heb aan jou gedacht 
 
Niet met Kerst alleen 
Maar ook in ’t nieuwe jaar 
Wat meer genegenheid 
En omzien naar elkaar 
Niet iedereen voor zich 
Je redt het niet alleen 
Maar samen met elkaar 
En niet met Kerst alleen 
 
Leven naar zijn Woord 
Leven naar zijn stem 
En niet met Kerst alleen 
Eén in Bethlehem 
 
Ron Schröder 
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BELANGRIJKE DATA 
 
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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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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         



23 
 

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 
 
 

Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019 
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met 
afbeeldingen van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen 
en citaten van bekende schrijvers en denkers. Vijfentwintig dagen 
lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een 
handzaam formaat! 
De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het 
NBG. 
 
Link:  https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019 

 
Samenleesbijbel 100 stappen’ voor groepen in de kerk 
Van de veelgebruikte Samenleesbijbel is er nu een speciale editie: 
de Samenleesbijbel 100 stappen.  
Deze editie richt zich op gebruik in gezinsverband en biedt 
handvatten om de Bijbel in groepsverband dicht bij kinderen te 
brengen. Die handvatten zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten, 
doorpraatvragen voor in de groep en extra illustraties.  
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-
100-stappen/ 
 

Met Rembrandt door de Bijbel 
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een 
leesroute aan de hand van bijbelse taferelen van zijn hand.  
De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via 
de gratis app Mijn Bijbel.  
Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te 
zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische 
toelichting.  

https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100-stappen/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100-stappen/
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Link: 
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium
=referral&utm_campaign=blog-rembrandt 
 

Bijbel in het Kikongo 
Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet 
toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer 
meer ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: 
Portugees is voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo. 
Voor de sprekers van het Kikongo werkt het Bijbelgenootschap van 
Angola aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun moedertaal.  
In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament 
feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig 
met het Oude Testament.  
Wilt u dit project steunen?  Dat kan via de website van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-kikongo 
 

BGT-Jongerenbijbel  
De BGT-Jongerenbijbel helpt om te begrijpen wat er in de Bijbel staat 
en wat jongeren eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG 
werkte voor deze uitgave samen met Youth for Christ en EO/BEAM. 
De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel werd ontwikkeld voor en 
door jongeren. Jongeren hebben meegedacht met het concept, de 
inhoud en het design. Het resultaat is een Bijbel met  creatieve 
opdrachten voor doeners en denkers. 
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/ 
 
 
 
 
 
                             

https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt
https://www.debijbel.nl/app?utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blog-rembrandt
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-kikongo
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/
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Kerstmis toen... 
 
 

De kerstboom staat mooi opgetuigd 
en alle lichtjes branden. 
Zij zit ernaast en kijkt weemoedig 
naar de foto in haar handen. 
't Komt uit een stoffig album 
uit een lang vervlogen tijd 
maar och, wat kan ze soms verlangen 
naar die dagen vol gezelligheid. 
 
Ze waren op die foto nog zo jong 
en kijk toch eens hoe ze genoten 
het straalt van hun gezichten af 
tijdens het maken van die foto... 
Nu zit zij hier alleen, de kinderen gingen 
dit jaar toch liever naar de wintersport. 
Ze gunt het hun van harte maar denkt toch: 
''Het is maar eenmaal kerst in 't jaar en 't leven is zo kort' 
 
Het kijken naar die wat vergeelde foto 
maakte haar toch weer een beetje blij. 
Ze troost zichzelf met de gedachte 
'Ach volgend jaar zijn zij er vast weer bij'. 
 
 
 
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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VAN DE REDACTIE 
 
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren 
Kopij voor het volgende nummer inleveren  7 jan. 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       
 
      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

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