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53e jaargang nr 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 19 jan. 2020 
De Open Poort  
10.00 uur :  Pastor A.M. Creemer 
te : Kudelstaart  
Collecte : Missionair 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Charlotte   
Kerkauto : C. van der Veer 
tel : 506659 
Koffieschenken : groep 2 
 
Zondag 19 jan. 2020 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : Ds. A. van der Schrier 
Organist : M. de Gier 
Medewerkers : groep 4 
 
Vrijdag 17 jan. 2020 - 19.00 uur 
Gaza  
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 2 
 
 
 
 
 

20 dec. – 17 jan. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 26 jan. 2020 
De Open Poort  
Kerk en schooldienst 
10.00 uur : Ds. H. Brederoo 
 
Collecte : Jeugdwerk 
Deurcollecte : Jeugdwerk JOP 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Annefieke 
Kerkauto : J. Brundel 
tel : 06 - 82680882 
Koffieschenken : groep 3  
 
Zondag 26 jan. 2020 - 10.30 uur  
Vijverhof  
Voorganger : F. Nagelhout 
Organist : W.M. Benders 
Medewerkers : groep 5 
 
Vrijdag 24 jan. 2020 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 5 
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Zondag 2 feb. 2020  
De Open Poort  
10.00 uur : Ds. M. Tuski 
te : Utrecht 
Collecte : Werelddiaconaat 
Deurcollecte : Jeugdwerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Karlijn 
Kerkauto : C. de Heer 
tel : 442069  
Koffieschenken : groep 4 
 
Zondag 2 feb. 2020 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : G. van Woudenberg 
Organist : A. van Halm 
Medewerkers : groep 6 
 
Vrijdag 31 jan. 2020 - 19.00 uur  
Gaza 
Voorganger : H.C. van Eijk 
Organist : M.J. van de Beek 
Medewerkers : groep 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 9 feb. 2020 
De Open Poort  
10.00 uur : Ds. L.J. Rasser 
te : Amsterdam 
Collecte : Bloemenfonds 
Deurcollecte : Catechese en educatie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Esther 
Kerkauto : L. Elings 
tel : 443204 
Koffieschenken : groep 5 
 
Zondag 9 feb. 2020 - 10.30 uur 
Vijverhof 
Voorganger : T. Mackloet 
Organist : M. J. van de Beek 
Medewerkers : groep 1 
 
 Vrijdag 7 feb. 2020 - 19.00 uur 
Gaza 
Voorganger : R. Sneller 
Organist : N. van de Kooij 
Medewerkers : groep 1 
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BIJ DE DIENSTEN          Hetty Brederoo 

 
 
We kijken terug op feestelijke diensten met Kerst! En meteen zien 
we ook weer vooruit. De tijd van Epifanie is aangebroken, de tijd 
waarin we verhalen lezen waarin Jezus zich steeds meer laat leren 
kennen als de Heer. Dat begint met Zijn doop in de Jordaan, 
waarover we op 12 januari hoorden. Daarna gaat het verder. 
 
Op 19 januari gaat mw. A. Cremer uit Kudelstaart voor. 
 
Op 26 januari is de jaarlijkse Kerk en Schooldienst in samenwerking 
met basisschool De Fontein. In deze dienst is veel aandacht voor en 
inbreng van kinderen. Het thema is ‘Een kort lontje’ en het 
bijbelverhaal over Jona zal centraal staan. Ik mag zelf deze dienst 
leiden en ons combo V!ER zorgt voor de muziek.  
 
Op 2 februari is mw. ds. Martí Tüski de voorganger.  
 
Op 9 februari is de beurt aan havenpredikant Leon Rasser uit 
Amsterdam.   
 
Tenslotte de dienst van 16 februari. Dan mag ik zelf weer voorgaan. 
In deze dienst zal combo V!ER weer spelen. Dit zal een bijzondere 
dienst worden, waarin we God danken voor het nieuwe leven dat Hij 
schenkt. Luna Nagelhout, dochter van Wim en Annefieke, zal de 
kinderzegen ontvangen (opgedragen worden, zo wordt het ook wel 
genoemd). We zijn dankbaar dat haar ouders hiermee aangeven 
haar te willen opvoeden in het geloof. 
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VANUIT DE KERKENRAAD      Afke Boes 

 

Terugblik Adventstijd en Kerstdiensten  
 
Na de indrukwekkende dienst op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar begon de tijd van Advent: toeleven naar Kerst, met hierbij weer 
een mooi project van de Kindernevendienst (met wekelijks een kort 
filmpje en prachtig projectlied) dat 5 januari werd afgesloten. 
 
Door de WED en meerdere helpende handen ademde de kerkzaal 
met grote kerstboom en sfeervolle verlichting warmte uit. Dit werd 
ook in de kerstnachtdienst ervaren met medewerking van het 
Christelijk gemengd koor. Ook het prachtige (dwars)fluiten van Hetty 
en Esther was geweldig! 
Ook de kerstmorgen werd - niet in het laatst door verrassende 
inbreng van Jozef, de herbergier, een herder en Maria - een mooie 
dienst voor jong en oud. 
Dank aan allen die zoveel werk hebben verzet! 
Natuurlijk mag ook de actie van de gezamenlijke Diaconieën niet 
onvermeld blijven: er konden enorm veel kerstpakketten worden 
samengesteld en weggebracht. 
Dat ook Amnesty juist deze dagen weer aandacht vroeg voor 
onrecht, onderstreept dat we juist in deze tijd stil worden, licht 
ontsteken en stilstaan bij waar zoveel leed en onrecht is.  
 
De vesper op 31 december was een mooie, intieme (kring) 
bijeenkomst. We werden dit jaar nauwelijks opgeschrikt door 
vuurwerk omdat de jongelui die pal voor de kerk hun “ knalfeest” 
hielden, gevoelig waren voor de vraag dit even elders voort te 
zetten.  
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Hoe verder als vacante gemeente 
 
Deze vraag kan nu nog niet beantwoord worden. 
14 januari vergadert het moderamen en hierbij is ook 
vertegenwoordiging van het CCBB aanwezig om opties te bespreken. 
Ook onze classispredikant ondersteunt ons hierbij. 
 
Vacatures 
 
Heel blij zijn we dat er versterking is voor de leiding van de 
kindernevendienst.  
Ingrid Verhoef gaat het team versterken en ik vertrouw erop dat er 
bereidheid is van anderen om deze leuke en belangrijke activiteit 
incidenteel eens te willen oppakken! Bij het dopen beloven we toch 
dat we als gemeente onze bijdrage willen leveren?!  
Naderende vacatures ontstaan er in september binnen de 
kerkenraad. 
NU al vraag ik om te willen meedenken wie u geschikt acht voor de 
ambten van voorzitter en pastorale ouderling.  
Ook ontstaan er vacatures inzake preekvoorziening nu er na 1 maart 
diensten van Hetty ingevuld moeten worden door gastpredikanten. 
Ook geldt dit trouwens voor organisten. Voor dit laatste spant 
Jeroen Verkleij zich enorm in en ik ben al volop bezig om 
gastpredikanten te benaderen.  
 
Geactualiseerde kerkorde 
 
Zoals u in de vorige Meeleven heeft kunnen lezen heeft de PKN 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?’ Aan de hand van de PKN 
brochure is onze Plaatselijke Regeling door Martin Brederoo 
aangepast. In de decembervergadering heeft de kerkenraad hiermee 
ingestemd en kan deze nu aan de gemeente worden voorgelegd. 
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Na de zondagse viering van 3 februari a.s. zal er een 
gemeentevergadering plaatsvinden waarin de aangepaste 
Plaatselijke Regeling zal worden toegelicht. U kunt de aangepaste 
Plaatselijke Regeling via de e-mail opvragen bij onze scriba Marcel 
den Hartog: mdenhartog85@gmail.com 
 
Tenslotte..een persoonlijke noot  
 
Dank voor alle begrip (binnen de KR) en meer dan dat: liefdevolle 
aandacht die ik heb ontvangen bij ziekte. Ik begin gelukkig (letterlijk) 
weer op de been te komen, al ervaar ik nog steeds dat het wankel 
evenwicht te paard kwam en te voet gaat. 
ZO blij dat ik deel mag uitmaken van onze Open Poort gemeenschap 
en ik hoop dat u/jij dit mag beamen, en we elkaar met vertrouwen 
blijven vasthouden en ook dit jaar Gods zegen hierbij ervaren.  
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VANUIT DE PASTORIE                                                  Hetty Brederoo 

 
In de vorige editie van Meeleven was het beroepingsproces nog 
gaande, maar met Kerst is in Utrecht en Zeist en ook in De Open 
Poort afgekondigd dat het ik beroep naar de Evangelisch-Lutherse 
gemeente Utrecht-Zeist e.o. heb aangenomen. Dat betekent dat er 
na 7,5 jaar een einde komt aan mijn predikantschap in Harmelen. Ik 
ben dankbaar dat ik deze nieuwe uitdaging aan mag gaan. Tegelijk is 
afscheid nemen altijd moeilijk. Ik heb goede jaren gehad in De Open 
Poort. Ik kwam als ‘beginnend predikant’ en ik had nog veel te leren. 
Hoe veel, dat weet ik nu pas, als ik terugkijk op alles wat ik geleerd 
heb in de jaren hier. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van 
gemeenteleden gekregen heb en voor de band die ik heb mogen 
opbouwen met heel veel mensen.  
 
Nu komt de tijd van afscheid nemen en van voorbereiden op de start 
in mijn nieuwe gemeente. De afscheidsdienst zal op zondag 1 maart 
om 14.30 uur plaatsvinden. Verdere informatie hierover zal in de 
volgende Meeleven worden gepubliceerd, maar de datum en tijd 
kunt u vast noteren. Ik zou het heel fijn vinden om velen van u bij 
deze gelegenheid te zien en te spreken. Op 8 maart, eveneens ’s 
middags, hoop ik intrede te doen in de Lutherse Kerk in de 
Hamburgerstraat te Utrecht. 
 
Nog twee maanden ben ik dus verbonden aan De Open Poort. Mijn 
agenda staat vol met ‘laatste keren’. Samen zingen en bidden in de 
Vijverhof, voorgaan in Gaza, nog een paar erediensten, bezoekwerk, 
vergaderingen, nog een keer de klassen van de Fontein bezoeken. 
Voor mij laatste keren, maar hier gaat het verder. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat, ondanks de financiële zorgen, onze vitale 
gemeente de toekomst aan kan. Met Gods zegen! 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

                                                                         Ton Eijkenaar
   
Actie Kerkbalans 2020 
 
Onder het motto: “Geef voor je kerk” gaat op 18 januari de actie 
kerkbalans van start. Ook in onze gemeente zullen vrijwilligers bij u 
aanbellen en aandacht vragen voor de financiën van de kerk. Wij 
doen ons best om zo verantwoord mogelijk om te gaan met de 
beschikbare middelen. Het is aan u om voldoende middelen 
beschikbaar te stellen. 
 
Onroerend Goed 
 
Binnenkort komt de financiële doorrekening van een aantal 
scenario’s voor de verkoop van ons kerkgebouw beschikbaar. We 
hebben u hierover al eerder bericht. Inmiddels weten we dat onze 
predikant Hetty ons in maart van dit jaar gaat verlaten. Dit heeft ook 
financiële gevolgen. Onder andere komt de vraag nu aan de orde 
wat te doen met de pastorie. We zullen ons hierover als CvK buigen 
in nauw overleg met de toezichthouder vanuit de Classis, CCBB, en 
vervolgens de kerkenraad een advies uitbrengen. We komen op 
financieel gebied als kerk voor uitdagende keuzes te staan in dit 
komend jaar die we zorgvuldig willen voorbereiden. Waarschijnlijk 
zal de hele besluitvormingsprocedure tot de zomer duren. 
 
Namens het CvK wens ik u allen een goed en gezond 2020. 
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Opbrengst Collecte 
  

17 nov. Onderhoudsfonds   €   87.25 

  Diaconie    €            74.60 

24 nov.  Bloemenfonds    € 134.20   

  Pastoraat    € 128.25 

01 dec.  Diaconie      € 100.20 

  Meeleven    €    70.45 

08 dec.  Kerk     €   89.50 

  Kerktelefoon    €   63.15 

15 dec.  Diaconie    €   98.20 

  Kerktelefoon    €   77.40 

  Koffiegeld    €   65.75 

22 dec.  Kerk     €   74.40 

  Meeleven    €    39.00 

24 dec.      Goed doel 3 Kerken Harmelen  € 207.50 

       Kerk      € 158.30 

25 dec.  Kinderen in de knel   € 189.20  

  Jeugdwerk    €          133.70 

29 dec.  Jeugdwerk    €   46.60 

  Bloemenfonds    €    51.45  

31 dec.  Eindejaarscollecte   €   90.05 

Envelop Eindejaarscollecte  €   50.00 

 Koffiegeld    €   38.15 
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VANUIT DE DIACONIE                                        Connie van Leeuwen 

 
Namens de diaconie willen wij u de beste wensen geven voor 2020. 
Erwin stuurde ons een mooi gedichtje en dit wil ik graag met u delen. 
 
De eerst dag    Laat dit jaar   
van een nieuw jaar   eens elke dag hoopvol zijn 
is altijd vol van    en moge alle goede bedoelingen 
hoop en     werkelijkheid worden. 
goede bedoelingen. 
 
Op 14 december mochten wij met de drie kerken uit Harmelen 70 
kerstpakketten samenstellen. We hadden genoeg artikelen binnen 
gekregen en het was mooi om te zien dat de hele tafel in de hal van 
De Open Poort vol lag met boodschappen. Net een supermarkt in 
het klein. Alle kerstpakketten zijn weer rondgebracht en volgend jaar 
doen we het zeker weer. Dat deze actie zeer waardevol is blijkt wel 
uit een bedankbrief die we kregen van een van de ontvangers van 
een kerstpakket. Deze willen wij ook graag met u delen. 
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In de maand december waren er ook twee bijzondere collectes. Een 
samen met de drie kerken uit Harmelen en deze bedroeg €207,50. 
De kerstcollecte voor Moldavië heeft €189,20 opgebracht. Bedankt 
voor uw gift. 
 

Collecteafkondiging Rondgaande collecte  Deurcollecte 
 
19-01-2020   collecte protestantse kerk Meeleven 

Missionair 
 
26-01-2020   Jeugdwerk    Jeugdwerk (JOP) 
 
02-02-2020   Kerk in actie      Jeugdwerk 

 Werelddiaconaat   Sirkelslag 
 
09-02-2020   Bloemenfonds    Collecte PKN 

Catechese/  
 Educatie 

 
Collecte 19 Januari 
Nederland - Een goed verhaal 
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is 
‘Een goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat 
de Bijbel ons vertelt.  
Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook 
een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, 
in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op 
andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. De 
Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. 
Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik 
te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van 
de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en 
initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de 
Bijbel te openen.   
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Collecte 26 januari                                                                                                                 
Nederland - Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen (JOP) 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze 
voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere 
groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan 
via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is 
een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. 
Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-
klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 
jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP 
nieuwe werkvormen 
 
Collecte 2 februari 
Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat (Werelddiaconaat)2 
FEBRUARI 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin 
te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de 
wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de 
velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie 
en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes 
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en 
bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en 
hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren 
niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen 
bieden. 
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Collecte 9 februari 

Nederland - Relevant en modern trainingsaanbod (Catechese en 
Educatie) 
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het 
waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De 
Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, 
onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw 
startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe 
Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een 
interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en 
verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties 
van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en 
in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil 
graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte 
draagt u hieraan bij. 
 

Als collecte voor de Maaltijd van de Heer hebben wij 
Woonvoorziening De Heem gekozen als goed doel. 
De Heem is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in 
de maatschappij. De bewoners op de Heem hebben een 
lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving 
en/of psychische problemen. De Heem is er voor bewoners vanaf 18 
jaar en ouder. Zowel voor vrouwen als mannen.  
Ze wonen hier zelfstandig, maar wel met 24 uur begeleiding. Wij 
vonden dit een mooi doel omdat het dicht bij ons in de buurt is. Het 
is een onderdeel van het Leger des Heils. Meer informatie is te 
vinden via internet. 
Ook blijven we tijdens de Maaltijd van de Heer boodschappen 
inzamelen voor de voedselbank. 
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Houd je hoofd omhoog, 
steek je borst naar voren, 
Je gaat het redden, 
soms treed de duisternis in, 
maar altijd volgt de 
ochtend… 
Bewaar de hoop. 
 
Jesse Jackson 
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           Jeugdpagina de Open Poort (december 2019) 
 

Datum Activiteit Leeftijd 

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 

Zo 1 mrt Start Paasproject KND 4 – 12 jaar 

Ma 9 
mrt 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Ma 23 
mrt 

Schatgravertjes 18.45 – 20.00 uur 
(Trefpunt) 

8 – 12 jaar 

Za 6 juni Portal EO jongerendag 13.00 – 21.00 uur Middelbare 
school 

 

Kindergedicht van Janneke Troost 
 

De buurvrouw heeft een mooi boek, 
met allemaal mooie verhalen, 
ik wil ook graag zo één, 
mama, ik zal het zelf betalen. 
 
Verhalen over lang geleden, 
hoe de wereld is ontstaan, 
over een Jezus die vertellend 
door het land is gegaan. 
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Mama, als die man, 
die Jezus echt heeft bestaan, 
kan ik die man dan ook 
ergens ontmoeten gaan. 

 

 
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 
‘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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   Frauenkirche 
  Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma 

 
Kerst-  en Nieuwjaarsgroet uit Grimma 
 
In de adventstijd zijn weer Kerst- en Nieuwjaarswensen 
uitgewisseld met onze partnergemeente. 
De groet uit Grimma, die tijdens onze Kerstdiensten is  
voorgelezen, is hieronder nog eens afgedrukt.  
Zoals u zult lezen in deze groet, is het Gemeentebezoek aan 
Harmelen gepland in het weekend van 18 tot 21 september. 
 
 
 
Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! 
“Ik wens je een ster 
die je verwarmt 
en met zijn volle licht je hart streelt 
Een ster 
die je van de hemel en van de vrede vertelt 
Een ster 
die licht geeft bij het wachten  
en de hoop terugbrengt 
die zich in je ziel nestelt 
Een ster 
die in je leven 
steeds weer licht schenkt.” 
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Beste vrienden, 
 
De kerkelijke gemeente van Grimma wenst jullie allen  
een gezegende Advents- en Kersttijd toe. Moge het  
wonderbare gebeuren van de geboorte van Jezus Christus  
onze harten en ons verstand bereiken en vervullen. 
Wij denken met plezier terug aan de dagen in Grimma,  
die we samen met onze vrienden uit Harmelen doorbrachten  
en we hopen in het nieuwe jaar in het weekend van !8 tot 21  
september op een blijde ontmoetingin Harmelen. 
 
In naam van de kerkelijke gemeente Grimma en de  
Harmelenkring, 
Albrecht Günther, Michaël Döbelt en Torsten Merkel  

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

 
 



21 
 

Nog steeds voorgangers in de Vijverhof/GAZA gevraagd! 
 
Zoals al eerder is aangegeven, zoeken we naar voorgangers voor de 
diensten in de Vijverhof en GAZA. We zijn opzoek naar 
gemeenteleden die een bijdrage kunnen leveren, ook als u een klein 
aantal diensten kunt invullen, zou dit heel fijn zijn.  
In de Vijverhof wordt iedere zondag een dienst gehouden van 10.30 
uur tot ongeveer 11.15 uur. 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.  
Als u meer wilt weten over de invulling van de diensten, kunt u Ton 
Eijkenaar, Frank Nagelhout of Chris van der Veer uit onze gemeente 
benaderen. U kunt ook contact opnemen met Henk van Eijk van de 
Hervormde Gemeente, tel 0619980587.   
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PERSBERICHT 
 
Top2000kerkdiensten Kruiskerk  
waren groot muzikaal feest!  
 
Zaterdagavond 28 als zondagmiddag 29 december bood de 
Kruiskerk te Woerden aan ruim 400 bezoekers onderdak voor de 
derde editie van de Top2000kerkdienst. De coverband De Buren, die 
van origine muziek van Acda & de Munnik speelt, had wederom qua licht 
en bezetting van de band flink uitgepakt, en speelden liefst 25 geweldige 
covers.  
Dominee Joost Schelling verzorgde de verbindende (Bijbel)teksten tussen 
de nummers rondom het thema “Music was my first love”. Centraal stond 
de Bijbelse persoon van David waaruit een oproep klonk om vanuit 
kwetsbaarheid en liefde te leven. 
Ook de top 10 van meest inspirerende nummers voor Woerdenaren uit de 
TOP2000 werd getoond. Opnieuw was de nummer 1 positie voor “Fix You” 
van de band Coldplay.  
Na afloop was er een feestelijke afsluiter met een hapje en drankje, 
livemuziek, popquiz, een patatkraam en photobooth. Een meerdaags 
geslaagd muziekfeest waar bezoekers nog zeker lang over napraten.  
 
 
Noot voor de redactie 
Meer informatie of verzoeken voor een interview met dominee, 
organisatie en/of De Buren:  
Ds. Joost Schelling, dsjoostschelling@pknwoerden.nl of 06-
31941961,  
www.top2000kerkdienst.nl/woerden

 

 
 
 

http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden
http://www.top2000kerkdienst.nl/woerden
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BELANGRIJKE DATA 
 
De zondag wanneer het Avondmaal is, kunt u uw bijdrage 
meenemen voor de Voedselbank. 
 

 
 
 
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         
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN 
 

Huidvraat: vertaalvondst of jeukwoord? 

Weinig woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling hebben zoveel losgemaakt 
als het neologisme ‘huidvraat’. Nu de vertaling gereviseerd wordt, heeft 
het Nederlands Bijbelgenootschap alle reacties gewogen en de 
wetenschappelijke stand van zaken onderzocht. In het blad Met Andere 
Woorden wordt de keuze die gemaakt is bij de revisie van de NBV 
uitgebreid toegelicht in een researchartikel van Matthijs de Jong, Saskia 
van der Lingen en Jaap van Dorp.  
Link: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/in-het-nieuwe-nummer-van-maw-
huidvraat-waar-hebben-we-het-over/ 

 
De Bijbel op tv bij SBS6  
In het SBS6-programma Holland van Boven van 1 december 2019 was ook 
het NBG in Haarlem te zien. In beeld kwamen onder meer onze 
vertalingen, onze wereldwijde inzet, de Prentenbijbel, de app met de 
Rembrandtroute en de bibliotheek. 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/kijktip-de-bijbel-op-tv-bij-sbs6/ 

 
Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela 
Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere 
dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In 
deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar 
bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Doe mee aan 
de kerstactie van het Nederlands Bijbelgenootschapen geef met uw gift 
gezinnen in Venezuela een bijbel. 
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 

 
 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/in-het-nieuwe-nummer-van-maw-huidvraat-waar-hebben-we-het-over/
https://www.bijbelgenootschap.nl/in-het-nieuwe-nummer-van-maw-huidvraat-waar-hebben-we-het-over/
https://www.bijbelgenootschap.nl/kijktip-de-bijbel-op-tv-bij-sbs6/
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela
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Licht 
 
Mijn Schepper weet ik altijd dicht bij mij, 
Hij vergezelt mij in goede en in  kwade dagen. 
Hij gaat met mij door 't leven zij aan zij 
en zal me waar het moeilijk wordt zelfs dragen. 
 
Ik hoor Zijn stem in 't ruisen van de wind 
in het geritsel van de blaadjes aan de bomen 
Ik zie Hem in 't gezichtje van het kind 
dat in de armen van zijn moeder ligt te dromen. 
 
Hij is de vogel die een liedje zingt, 
het lammetje dat in het weiland dartelt, 
maar ook het luipaard dat zijn prooi bespringt 
Hij is de vis die in het water spartelt. 
 
Hij is in alles dat op aarde leeft 
want zonder Hem kan er geen sprake zijn van leven 
Hij is het die ons lot in handen heeft 
Hij heeft de duisternis verdreven. 
 
Hij laat ons leven in het licht 
dat altijd over ons zal schijnen 
Ik mag mij laven aan dat Licht 
dat liefde is en dat nooit zal verdwijnen. 
 
 
 
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                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

