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BIJ DE DIENSTEN

Afke Boes

Woord vooraf
De richtlijnen van de Overheid, gevolgd door een zeer uitgebreid protocol
van de Classis, hebben de kerkenraad doen besluiten om bij de kerkdiensten
van 21 en 28 juni, 5 juli en 12 juli dertig kerkleden welkom te willen heten in
de kerkzaal van onze Open Poort.
Aansluitend aan dit stuk is te lezen hoe we met elkaar - in onze eigen
situatie - invulling kunnen geven aan het protocol en hoe u/jij kunt laten
weten of u/jij deel wilt uitmaken van de kerkgangers.
NA deze vier zondagen wordt dan bepaald of we kerkdiensten (met in onze
ruimte/situatie dan een maximum van zestig aanwezige gemeenteleden)
kunnen voortzetten. Bepalend zal zijn hoe we met alle aanwezigen op
genoemde zondagen zo de kerkdienst in de tijd van “het nieuwe normaal”
ervaren en of we ernaar uit kunnen zien om elkaar als gemeenteleden weer
elke week te mogen ontmoeten op zondagmorgen!
Zondag 14 juni is onze voorganger ds. mw. Marjo Korpel uit Leusden.
Zondag 21 juni zal Bram Maarleveld uit Bodegraven ( die vorig jaar stagiair
van Hetty was) onze voorganger zijn.
Zondag 28 juni verwelkomen we proponent Martine Oldhoff uit Culemborg
als voorganger.
Deze dienst wordt de muzikale begeleiding verzorgd door ons combo VIER.
Zondag 5 juli is ds. Evert Jan van Katwijk uit Nederhorst den Berg onze
(over)bekende voorganger.
Zondag 12 juli zal mw. ds. Edith Plantier uit Amsterdam voor het eerst onze
voorganger zijn.
Het contact is ontstaan doordat deze predikant op facebook aangaf om te
willen voorgaan in kerkdiensten.
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HET HERVATTEN VAN DE KERKDIENSTEN IN DE OPEN
POORT
Marja Vilijn
Zoals u heeft kunnen lezen willen wij u graag weer welkom heten bij
de diensten in De Open Poort. Voor de eerste vier diensten na 21 juni
nog met maximaal dertig mensen. Daarna gaan we zorgvuldig
evalueren of we op de ingeslagen weg door kunnen en moeten gaan.
De kerk hebben wij zo ingericht dat er te allen tijde aan de 1,5 m.
afstandsnorm wordt voldaan. Ook zullen wij de protocollen m.b.t. de
hygiëne zorgvuldig in acht nemen en de kerkzaal ventileren.
Gemeentezang wordt voorlopig helaas nog afgeraden tot er meer
duidelijk is over de risico’s hiervan, dus zullen wij daar in eerste
instantie alternatieven voor gebruiken zoals YouTube filmpjes,
muziek of 2 zangers van de cantorij of het combo.
Wat vragen wij van u:
Allereerst zal u zich aan moeten melden voor het bezoeken van een
dienst, dit om te voorkomen dat wij mensen niet kunnen plaatsen en
bij de deur moeten teleurstellen. Dit kunt u doen per mail:
diaconie@deopenpoortharmelen.nl of telefonisch tussen 19:0021:00 uur bij Jan Brundel (06-82680882) beiden vóór vrijdagavond
21:00 uur. Wij laten u daarna weten óf en op welke tijd u het beste
kunt komen, dit om ”filevorming” voor de deur te voorkomen. Wilt u
verder rekening houden met de volgende “spelregels”:
• Wilt u thuis nog van het toilet gebruik maken, alleen bij “hoge
nood” in de kerk.
• Wilt u uw jas bij u houden in de kerk, wij gebruiken de
kapstokken voorlopig nog niet.
• Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de gastvrouw/ heer
zorgvuldig op.
• Er kan na afloop van de dienst helaas geen koffiegedronken
worden.
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• Er wordt een livestream van de dienst uitgezonden waarbij u in
beeld zou kunnen komen. Wilt u het alstublieft doorgeven als
u hier bezwaar tegen heeft?
Natuurlijk blijven wij u voorlopig ook nog de mogelijkheid bieden om
de kerkdienst via de livestream en kerktelefoon te volgen. Mocht u in
een risicogroep vallen door bv hart-, long-, of andere ziekten of door
uw hoge leeftijd dan adviseren wij u om goed na te denken of u de
dienst in de kerk wilt bijwonen of toch nog één van de genoemde
media blijft volgen.
Wij hopen u snel weer in de kerk te mogen begroeten!

VANUIT DE KERKENRAAD

Afke Boes

Kerkdiensten komende tijd
Zoals al te lezen was: er worden nu vanaf 21 juni kerkdiensten
gehouden in aanwezigheid van een aantal (toegestane)
gemeenteleden.
Natuurlijk verdriet het ons dat we hierbij zoveel beperkingen
ondervinden bij wat ons zo lief is, zo lief WAS!
Ik denk: herkenbaar heimwee.
We moeten afstand houden…kunnen niet samen zingen ….geen
koffie drinken….
Het is een gegeven dat diverse kerkgemeenschappen en ook
artikelen in TROUW (waarbij wordt geadviseerd zo GEEN kerk te
willen zijn) ons aan het denken hebben gezet.
TOCH hebben we de keuze gemaakt om u/jullie in de gelegenheid te
stellen om - indien gewenst – de komende tijd diensten in de
kerkzaal aanwezig te willen zijn.
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Accenten worden verlegd en de uitdaging is dat we een vorm en
nieuwe inbreng vinden waarbij de verbondenheid met elkaar NOG
meer diepgang mag krijgen.
Hierbij prijzen we ons gelukkig met de inbreng van ds. Kees Burger
voor de inhoudelijke invulling.
Hand - in -hand hierbij de inzet van Aartjan en vocale medewerking,
het streamteam en eerdaags ook weer het beamerteam. Ook de
medewerking van geluidstechnici mag niet onvermeld blijven.
Wat we voorlopig nu missen: het moment met de kinderen, KND en
opvang in de crèche.
Ellen heeft alle betreffende ouders hierover gepeild en aldus
besloten.
Samen met Ellen zoeken we onze (alternatieve) weg hier nog in.
Beroepingswerk
Graag verwijs ik naar het stuk van Kees van den Berg.
Er wordt hard gewerkt.
Naast de profielschets is er nu ook een brochure klaar, die voor
geïnteresseerde kandidaten een helder beeld schetst van kerkelijk en
maatschappelijk Harmelen.
Tenslotte
Duidelijk mag zijn dat nu alle aandacht uitgaat naar “hoe verder”.
Ronduit bemoedigend en inspirerend is dat we met elkaar - in deze
tijd van “het nieuwe normaal”- handen en voeten geven aan het
hanteren van alle beperkingen.
Dat we in de naam van de Eeuwige in verbondenheid mogen
volhouden.
HOUD MOED
HEB LIEF
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LIEF EN LEED

Jeannette Sneller

Lies Catsburg is weer thuis. De mobiliteit van Lies gaat elke dag
steeds beter. Fijn om ook weer een werkelijk contact te hebben met
de kinderen na wekenlang telefonisch contact.
Ook Coby Gerritsen is weer thuis gekomen en geniet van haar eigen
omgeving en haar kinderen.
Piet de Langen heeft zijn heup gebroken en is sinds 25 mei jl. voor
revalidatie naar Zorgcentrum Weddesteijn in Woerden. Een kaartje is
altijd fijn nu in deze corona-periode. Het thuisadres van Piet is:
(nieuwe adres) Koperwiek 28, 3481 DK Harmelen. Of naar
Zorgcentrum Weddesteijn, Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS
Woerden, tweede verdieping.
Kees en Marrie Burger, onze pastorale dominee en zijn vrouw, willen
wij ook via Meeleven van harte feliciteren met hun robijnen huwelijk
van 40 jaar! Wij wensen hun en hun kinderen nog veel gezonde en
gelukkige jaren met elkaar toe.
Wat een dankbaarheid en blijdschap voor Gerrit en Elly van Dam dat
Gerrit weer zijn prothese mag dragen. En dat de Daghof weer open is
zodat er weer allerlei mooie dingen door Gerrit gemaakt kunnen
worden!
Paul van Woudenberg heeft mij laten weten dat hij van de Open
Poorters heel veel kaarten heeft ontvangen. Hier is hij erg blij mee!!!
Het is niet gemakkelijk om te zeggen:
Ik geloof in God. Wat zeg je dan?
Je zegt zo veel. Een mens te veel.
Een God die mij draagt en die van mij vraagt
te doen wat mogelijk is en nog iets meer.
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Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt:
wees mens van hoop, en ga in mijn spoor.
Een God die mens wordt, warm en uitdagend,
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.
Een God die trouw is en barmhartig
die onmacht kent en die je omarmt.
Ja, daat wil ik in geloven.
Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt,
en zegt: probeer het maar,

7

VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Evert Stoffelsen
Bijgevoegde acceptgiro
Bij deze Meeleven ontvangt u een brief waarin aangegeven wordt
wat uw aandeel is in de verplichte afdracht van onze gemeente aan
de Landelijke PKN -organisatie. Dit betreft de emeritaatslasten,
solidariteitskas, een deel van het tractementfonds en het
kerkrentmeesterlijk quotum.
Op de acceptgiro hebben wij nog geen bedrag ingevuld in de hoop
dat u meer wilt overmaken ter compensatie van de collectes tijdens
de coronatijd. De tot op heden ontvangen collectebedragen zijn nl.
maar een fractie van wat anders ontvangen wordt aan collectegeld
en collectebonnen. En inmiddels gaat het om de navolgende
collecten, alvast bedankt!
Datum Rondgaande collecte
15 mrt Meeleven
Kerk in Actie:
22 mrt Binnenlands diaconaat
Kerk in Actie:
29 mrt Werelddiaconaat
5 april Onderhoudsfonds
9 april Diaconie

Deurcollecte
Kerk in Actie: Noodhulp
Diaconie
Kerk
Collecte Jeugdwerk (JOP)
Onderhoudsfonds
Kerk in Actie: Kinderen in de
knel
Kerk
Onderhoudsfonds
Kerktelefoon

12 april
19 april
26 april
3 mei

Meeleven
Diaconie
Kerk
Kerk in Actie: Noodhulp
Collecte Jeugdwerk
10 mei (JOP)
17 mei Jeugdwerk

Kerk
Diaconie
Kerk in Actie:
Werelddiaconaat

24 mei Kerk
Kerk in actie:
31 mei Pinksterzending

Diaconie
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VANUIT DE BEROEPINGSCOMMISSIE
1. Profielschets
De kerkenraad heeft op 19 mei 2020, op voorstel van de
beroepingscommissie, de profielschets van de te zoeken voorganger
vastgesteld. In de profielschets wordt aangegeven wat we
verwachten van de voorganger. Er is gekozen voor voorganger in
plaats van predikant omdat we het belangrijk vinden dat hij/zij
tussen de gemeenteleden in staat en daarin richting geeft in
pastoraat, eredienst en gemeenteopbouw. Hieronder volgt de
profielschets:
De Protestante Gemeente De Open Poort is een
geloofsgemeenschap in Harmelen, die naar het voorbeeld van Jezus
betrokken wil zijn op elkaar, onze omgeving en de wereld. We
geven ruimte om, met respect voor traditie, op eigen en eigentijdse
wijze het geloof in God te beleven.
De Open Poort heeft een grote betekenis voor veel van onze leden.
Er wordt veel waarde gehecht aan onderlinge betrokkenheid, de
erediensten en het pastoraat. De Open Poort doet haar naam eer
aan door daadwerkelijk iedereen welkom te heten en gastvrij te
zijn. We prijzen ons gelukkig met een betekenisvolle toename van
een aantal betrokken jonge gezinnen.
We geloven erin dat onze geloofsgemeenschap in de toekomst van
nog meer betekenis kan zijn voor de leden en zinzoekers in ons
dorp.
Wij zoeken een:
Voorganger M/V(0.4 fte)
Een voorganger is voor ons iemand die inspireert en een open
houding heeft naar alle gemeenteleden. Daarnaast zoeken we
iemand die helpt bij de ontwikkeling van een visie over de toekomst
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van gemeentezijn. Voor hem of haar liggen er de volgende drie
kerntaken te wachten:
1. Voorgaan in een verrassende uitleg van de Bijbel in de
eredienst met een link naar het leven van alledag. Het
Woord van God “kaal’’ zijn werk laten doen en de eredienst
een gebeuren te laten zijn dat de harten van de mensen
raakt. Veel ruimte voor persoonlijk geloof, gebed,
authenticiteit en muzikaliteit. Uitdaging is om de variatie in
de gemeente tot haar recht te laten komen.
2. Voorgaan in het omzien naar elkaar. Zelf er vreugde in
scheppen om invulling te geven aan het pastoraat. En vooral
ook de gemeente te stimuleren om het onderlinge pastoraat
en omzien naar elkaar concrete handen en voeten te geven.
3. Voorgaan in het geven van impulsen voor het ontwikkelen
van activiteiten met onze jeugd, jonge gezinnen, veertigers
en vijftigers, ouderen en zinzoekers buiten de kerk om hen
zo te inspireren en te binden. Communicatief, missionair en
diaconaal en initiatiefrijk in het leggen van externe
contacten.

Wij zoeken een voorganger die:
• in het persoonlijke geloof zich aangeraakt voelt door Jezus
Christus;
• een theologische opleiding volgt tot predikant of heeft deze
afgerond;
• een mensenmens en bruggenbouwer is, authentiek en
initiatiefrijk;
• de Bijbel weet uit te leggen en daarbij een verbinding legt
met de leefwereld en levensvragen van de gemeenteleden;
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• vernieuwende impulsen kan geven aan liturgische vormen
en gebruik wil maken van moderne media;
• gemeenteleden inspireert om hun eigen talenten te
ontwikkelen en binnen de gemeente in te zetten.
Wat hebben we als De Open Poort te bieden:
• een betrokken geloofsgemeenschap met een sterke behoefte
aan inspiratie;
• initiatiefrijke mensen die er voor in zijn om activiteiten te
ondernemen;
• een gemeente die naar buiten gekeerd en diaconaal actief is;
• een gemeente die openstaat voor nieuwe ideeën en de
ruimte geeft om deze uit te voeren;
• actieve vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen
steken en veel mensen dragen hun steentje bij;
• een actieve nieuwe groep jonge gezinnen;
• een eigen kerkgebouw dat zich leent voor alle denkbare
vormen van eredienst en activiteiten en ruimte biedt voor
een werkplek;
• een betrokken groep gemeenteleden die het koffie/thee
drinken na de eredienst heel belangrijk vindt;
• een prettige samenwerking met andere kerken in Harmelen
(Hervormde Gemeente en RK Parochie) met respect voor
elkaar en vanuit ieders eigenheid;
• een rechtspositie overeenkomstig de regelingen van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Geslacht, geaardheid of leeftijd spelen geen rol bij de
beoordeling op geschiktheid.
2.
Brochure over De Open Poort en Harmelen
Er is een uitvoerig document gemaakt met informatie over onze
kerkelijke gemeente en over Harmelen. Dit is beschikbaar voor
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geïnteresseerden die overwegen te solliciteren. Zo kunnen
kandidaten zich een goed beeld vormen.
3. Samenwerking met Kamerik
De Protestante gemeente in Kamerik heeft een vacature van 0.5
formatieplaats. Er is nu overleg met Kamerik over gelijk optrekken in
de zoektocht naar een predikant/voorganger. Vanuit de classis
bestaat de gedachte dat het gemakkelijker is een
predikant/voorganger te beroepen voor 0.9 formatieplaats in plaats
van twee parttimers. Het is niet de bedoeling dat onze gemeente en
die van Kamerik nu een gestructureerde vorm van samenwerking
aangaan. Beide gemeenten blijven zelfstandig. Wat de idee is om in
de werving gelijk op te lopen zodat het mogelijk is dat er een
kandidaat beroepen kan worden in zowel Harmelen alswel Kamerik
voor in totaal 0.9 formatieplaats. Ook is het mogelijk dat beide
gemeenten ieder een parttimer beroepen. Het zal van de kandidaten
afhangen en het oordeel daarover, waar het op uit zal lopen. De
beroepingscommissies houden nauw contact. Kamerik is al klaar om
de zoektocht te beginnen. Wij moeten nog wachten op de
solvabiliteitsverklaring (financiële goedkeuring door hoger
kerkcollege).
4. Reageer
We stellen u als gemeenteleden in de gelegenheid te reageren op
twee punten:
a. Op het profiel. We kunnen uw opmerkingen dan meenemen in de
zoektocht
b. Kandidaten. Graag horen we suggesties van u over mogelijke
geschikte kandidaten die we kunnen benaderen. Wilt u dan ook een
toelichting geven?
U kunt reageren naar mijn e mail bergdejonge@gmail.com
We zijn benieuwd!
Namens de Beroepingscommissie Kees van den Berg
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VANUIT DE DIACONIE

Jan Brundel

Wij hebben veel leuke reacties ontvangen op de pinkstergroet van de
diaconie voor de leden van de kerk ouder dan 75 jaar, hieronder
staat een mooi voorbeeld van een reactie.
Schoonheid komt vaak voor met geluk
Er gaat geen dag voorbij zonder dat we een ogenblik in het paradijs
leven
Schrijver Jorge Lois Borges
Zolang we nog niet uit de coronatijd zijn, willen we dergelijke acties
in de toekomst herhalen.
Onze verdere plannen zijn afhankelijk welke wettelijke
mogelijkheden er zijn voor bijeenkomsten, de diaconie werkt mee bij
het openstellen van de Open Poort vanaf 20 juni als poortwachters
voor het registreren van bezoekers en het uitleggen van de corona
instructie die gelden in de Open Poort.
Hieronder staan de collectes voor de komende periode:
14 juni
1e collecte Voor de Kerk
2e collecte Diaconie
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen
dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis
te blijven voor elkaar én voor het dorp.
Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als
krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de
leefbaarheid van ons dorp?' Met name in deze periode is uw
antwoord erg van belang. Van harte aanbevolen.
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21 juni
1e collecte Meeleven
2e collecte Wereldvluchtelingendag collecte kerk in actie.
Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden.
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is
er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met
het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog
steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij
trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.
Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar
een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen
bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het
verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te
maken.
28 juni
1e collecte Jeugdwerk Open Poort
2e collecte Open Poort
5 juli
1e collecte
Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede
(vakantietas)
Armoede onder
kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen
kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per
klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en
informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact,
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zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we
diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen
vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange
zomervakantie door kunnen komen.
2e collecte Bloemenfonds
12 juli
1e collecte Kerktelefoon
Heel erg belangrijk tijdens de corona sluiting deze collecte is van
harte aanbevolen
2e collecte Meeleven
19 juli
1e collecte Onderhoudfonds
Nu er geen afscheid meer is van de kerk is het noodzakelijk het
achterstallig onderhoud uit te voeren dit kan niet zonder uw steun
2e collecte Diaconie
26 juli
1e collecte Contactgroep Grimma
2e collecte Kerktelefoon
U kunt de collectes overmaken op de rekening:
NL16INGB0000696095 (staat ook achterin Meeleven)
Graag wel vermelden om welke collecte het gaat anders is het voor
ons lastig om het naar de juiste instantie over te maken.
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Jeugdpagina de Open Poort (april 2020)
Geslaagden
Dit jaar zijn de eindexamens van de middelbare scholen anders dan
vorig jaar. Hetzelfde is dat de geslaagde jongeren een kleine
felicitatie krijgen vanuit de Open Poort. Weet u wie er geslaagd is
voor de middelbare school, geef dat dan even aan mij door. Dat kan
via mijn e-mail ellen.verkleij@gmail.com. Dan zal ik de geslaagden
komen feliciteren.
Leesrooster KND van Bijbel Basics
Helaas is de Open Poort gesloten vanwege het Corona virus.
Daardoor kan de KND in de kerk niet doorgaan. Gelukkig kunnen de
ouders op de website van Bijbel Basics het leesrooster met
activiteiten bekijken en samen met de kinderen thuis aan de slag
gaan. De link voor deze informatie is
https://www.debijbel.nl/thuismateriaal.Het leesrooster met een
kleurplaat wordt hieronder voor de komende vier weken vermeld.
Zondag 14 juni De arbeiders in de wijngaard
Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het
evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag
staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten
zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16
centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze
wereld ondersteboven keert.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat je jaloers kunt
worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij,
terwijl ze minder werk hebben gedaan.
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Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de eigenaar die alle
werkers evenveel wil geven, ongeacht of ze al de hele dag werken of
maar één uur.

Zondag 21 juni Het voorbeeld van de 10 meisjes
Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het
evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag
staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten
zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13
centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet
opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vijf verstandige
meisjes die een lamp bij zich hebben én olie om de lamp te laten
branden.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de oproep om
goed te blijven opletten, omdat we niet weten wanneer God zal
komen.
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Zondag 28 juni Het voorbeeld van de drie dienaren
Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie
van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden
(gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze
zondag staat Matteüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren
die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke
man.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat je goed je best moet
doen als je ergens verantwoordelijk voor bent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons erop dat God ieder mens
gaven en talenten geeft die bij die persoon passen, en die je mag inzetten
voor goede dingen.

18

Zondag 5 juli Salomo wordt koning
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Salomo. We
lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de
tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het
bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal:
Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Salomo die zijn vader
David opvolgt als koning. Aan die opvolging gaat een spannend verhaal
vooraf over de troonopvolgers Adonia en Salomo.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Adonia die zich de troon
toe-eigent terwijl Salomo door David als de nieuwe koning aangewezen
wordt.
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OPROEP STREAMTEAM
Nu wij via de livestream online de uitzendingen van onze
kerkdiensten kunnen volgen, kunnen wij ons voorstellen dat
iedereen graag lid van het streamteam wil zijn. Wij moeten u helaas
teleurstellen. Er is maar plek voor 1 nieuw lid. Heeft u affiniteit met
beeld en geluidstechniek en vindt u het leuk om op zondag mee te
werken aan een mooie weergave van de dienst, neem dan contact
op met John Welling via email adres john_welling@hotmail.com

OPROEP MUZIKAAL TALENT
Samenzang is helaas nog niet mogelijk als wij de diensten weer met
gemeenteleden op mogen starten. Wel willen wij doorgaan met 2
zangers die de liederen zingen zoals dat ook de afgelopen weken is
gebeurd. Tot nog toe was het een klein groepje dat de zang
verzorgde, maar nu het er naar uit ziet dat dit nog langere tijd op
deze manier door zal gaan is het misschien leuk om de “lasten”een
beetje te verdelen en ook andere mensen de kans te geven om toch
nog te kunnen zingen. Ziet u het zitten om bekende liederen uit het
liedboek samen met iemand anders te zingen, dan nodigen wij u van
harte uit een berichtje te sturen naar Aartjan van Pelt
(Aartjan.vanpelt@lombok.nl)
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Frauenkirche
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Grimma

Pinkstergroet uit Grimma
Tijdens de Pinksterdienst is een verkorte weergave van de
Pinkatergroet van Pfarrer (Ds.) Torsten Merkel uit Grimma
voorgelezen. Hier volgt de volledige tekst..
Beste vrienden in Harmelen,
Wij wensen jullie een gezegend Pinksterfeest toe in het vaste
vertrouwen op Gods Geest. Met Pinksteren preek ik over het
gedeelte uit Handelingen 2.
Zoals in het Paasverhaal gelukt Lukas het ook in het Pinksterverhaal
een grote waarheid aan te bieden. Mensen, die zonder hoop waren,
krijgen weer hoop.
Dat wil Lukas graag vertellen en dat lukt hem.
In het verhaal hoor je eerst van de hopeloosheid van het opgesloten
zijn in een ruimte en vervolgens hoor je van uitbundige vreugde en
van Petrus, die er zijn woorden bijdraagt om de kerk tot leven te
roepen. Petrus heeft enige weken geleden Jezus nog verloochend en
gezegd Hem niet te kennen. Nu spreekt hij in alle vrijmoedigheid
over Jezus en belijdt Hem als Heer.
Waarom gelukt dat alles? Omdat God het wil. Omdat Gods Geest ook
onder ons is.
De Heilige Geest geeft hoop.
Na alle beperkingen in de coronatijd is nu weer meer mogelijk.
Grenscontroles worden afgebouwd. Reizen naar het buitenland
zullen weer mogelijk zijn.
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Met een klein verhaal wil ik duidelijk maken wat er bij een
grensovergang kan gebeuren..
U moet tol betalen als u Nieuwland wilt betreden, zei de douane.
Iedere overgang kost geld. Wat moet ik betalen, vroeg ik en trok mijn
portemonnee.
De kosten zijn: Gemakzucht, gerieflijkheid en zekerheid, antwoordde
de douane. Is het zo duur? vroeg ik. Ja, goedkoper is het niet, zei de
douane, maar u komt daarvoor wel in een nieuw leven.
Wat is Nieuwland voor ons? Wat is Nieuwland voor jullie? We
betreden in deze tijd als het ware een nieuw land. We moeten, ook
als gemeenten, ons aanpassen aan een nieuwe leefwijze. Vaak
zonder vertrouwde mensen om ons heen en dan is het belangrijk om
toch door het geloof bemoedigd te worden.
Op de Pinksterdag treden de discipelen ook een nieuw land binnen
en wij doen dat ook. En door de Geest kunnen we dat als we ons
open stellen voor de werken van God en onze handen openen voor
Zijn wonderbare gaven
Zo groet u vanuit Grimma,
Pfarrer Torsten Merkel.
In aansluiting op deze groet, wil ik meedelen, dat we, na overleg met
de mensen in Grimma, hebben besloten om het geplande
Gemeentebezoek aan Harmelen in september niet door te laten
gaan. Wij hopen, dat het mogelijk is om volgend jaar een nieuwe
afspraak te maken.
Namens de Grimmacontactgroep,
Frank Nagelhout
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REDACTIE MEELEVEN INFORMATIE
Wij zijn uiteraard altijd weer heel benieuwd wat wij voor Meeleven
krijgen aangeleverd.
Veelal vanuit de gebruikelijke commissies maar ook van u, lezer.
Daarnaast krijgen wij van buitenaf verzoekjes om kopij op te nemen.
Het kost ons Redactie en de Lay-out, iedere keer weer een fiks aantal
uren om Meeleven te maken.
Uiteraard doen we dat graag, vaak al vele jaren.
Graag geven u wij u een aantal tips om het voor u en ons
gemakkelijker te maken.
- Het lettertype dat wij gebruiken is de Calibri en meestal 12
punts.
- Mocht dit lettertype niet op uw computer kunnen vinden, geen
probleem, wij zetten het om.
- Zo’n 300 woorden gaan er op een pagina, in Windows kunt u
bij Word linksonder zien hoeveel woorden uw artikel telt. Wij
behouden ons voor als een artikel te lang is, dit in te korten.
- U dient uw artikel altijd als bijlage in een Word.docx document
aan te leveren.
- De naam van de bijlage dient gelijk te zijn aan de kop van het
artikel, b.v. ; Vanuit de Kerkenraad’, ‘Bij de Diensten’.
Vervolgens zet u die kop boven het artikel.
Tenslotte, Meeleven bestaat steeds uit 4 pagina’s die in elkaar
gestoken zijn en vervolgens geniet.
Dat kan betekenen dat we maximaal 3 pagina’s moeten opvullen, dat
gebeurt vaak met artikelen, tekeningen of gedichten die wij als
reserve hebben liggen.
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Als u een gedicht of artikel van een ander wilt laten opnemen, houdt
dan rekening met de auteursrechten, dus vermeldt de bron,
schrijver, uitgever en ISBN nummer.
We houden ons aanbevolen voor het ontvangen van artikelen.
Sluitingstijd redactie altijd dinsdags om 19.00u. De datum vindt u in
achterin Meeleven.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

DANK

Wim v.d. Weg

Veel woorden van meeleven, hulp en bemoediging!
Wat fijn dat ik deze dagen steun mocht ontvangen op allerlei
manier en daarvoor wil ik iedereen bedanken bij het
overlijden van kleinzoon Daan.

BELANGRIJKE DATA
De zondag wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, kunt u
uw bijdrage meenemen voor de Voedselbank
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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, postoel, 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
Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen
Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in
hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de
Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible
Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de
bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.
In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder
meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst
beschikbaar.
Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid
Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel.
De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei.
‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de
Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBGdirecteur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl
en in de Mijn Bijbel-app.
Link: https://www.debijbel.nl/blog/
Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond
De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na
precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer
mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van
de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun
kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.
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Bijbels voor weeskinderen in India
India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel
van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een
goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het
Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in
weeshuizen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de
Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels
uitgedeeld kunnen worden aan vijfduizend weeskinderen in India.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-demaand-april-3/

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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VAN DE REDACTIE
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren 30 juni 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
54
54

7
8
9

30 juni
25 aug
22 sept

10 juli
4 september
2 oktober

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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