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55e  jaargang  nr 12                                          26 nov. – 24 dec. 2021 
 
 
 
 
Zondag 28 nov. 2021 
De Open Poort / 1e advent 
10.00 uur : Ds. R. van der Weg   
te : Uithoorn 
Collecte : Kerk in actie  
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen 
Kerkauto : G. den Braber 
tel : 441788 
     
Zondag 5 dec. 2021  
De Open Poort / 2e advent 
10.00 uur : Ds. W.F. Flantua  
te : Loenen aan de Vecht 
Collecte : Kerk  
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wim / Annefieke 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 06 - 53118868  
  
Zondag 12 dec. 2021 
De Open Poort/ 3e advent 
10.00 uur : Ds.G. Roffel 
te : Woerden 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk in actie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Greet 
Kerkauto : C. van der Veer 
tel : 506659 
 

 
 
Zondag 19 dec. 2021 
De Open Poort /4e advent 
10.00 uur : Ds. E. Schroten 
te : Driebergen 
Collecte : Prot. Kerk 
Deurcollecte : Meeleven 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wendy 
Kerkauto : J. Brundel  
tel : 06 - 82680882  
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BIJ DE DIENSTEN      Afke Boes 
 

Zondag 28 november eerste zondag van Advent. 
Onze voorganger is ds. Ruurd van der Weg uit Uithoorn. 
De KND gaat van start met het project: “TEL JE MEE?” 
 
Zondag 5 december tweede zondag van Advent.  
Deze zondag komt dhr. Fred Flantua uit Loenen aan de Vecht naar 
Harmelen.  
 
Zondag 12 december derde zondag van Advent.  
Ds. Geurt Roffel is voorganger;  
m.m.v. het combo VIER 
 
Zondag 19 december vierde zondag van Advent.  
We begroeten dan oud-Harmelaar ds. Egbert Schroten als 
voorganger;  
m.m.v. de Cantorij. 
 
Kerstavond 24 december. Kerstnachtdienst ; aanvang 21.30 uur.  
Voorganger is ds. Geurt Roffel.  
Helaas zal het Chr. Gemengd er NIET zijn. 
Heel jammer, want de dienst was ook al helemaal voorbereid.  
We zoeken nu naar andere muzikale inbreng. Dat lijkt te gaan lukken.  
Op moment van schrijven is het nog uiterst onzeker of we de 
ontmoeting na afloop doorgang kan vinden.  
 
Kerstmorgen 25 december  
Drs. Martin Brederoo is onze voorganger. Het KND-project wordt 
afgerond. 
 
In beide kerstdiensten is er aandacht voor Amnesty International en 
kunnen er kaarten worden gekocht om te versturen naar hen voor 
wie het leven nu zo moeilijk is.  
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Oudejaarsdag vrijdag 31 december                                                                        
Op de drempel van 2022 leven we nog steeds in een onzekere tijd, 
die van grote invloed is op ons maatschappelijk, kerkelijk en 
persoonlijk leven.  
 
Oudejaarsdag willen we jullie in de gelegenheid stellen om dit op 
eigen wijze te kunnen overdenken. We stellen de kerk daarvoor 
tussen 17.00 en 19.00 uur open.  In een sfeervolle entourage ben je 
welkom om een lichtje te ontsteken en even in alle rust plaats te 
nemen. Mocht je behoefte hebben aan een gesprek dan is dat 
mogelijk. Heb je daaraan geen behoefte is dat ook goed. Niets hoeft, 
alles kan.  
 
Zondag 2 januari 2022 is ds. Geurt Roffel onze voorganger en hopen 
we elkaar alle goeds te mogen toewensen. 
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WILLY KALKHUIS – JURG 
27-5- 1941 …….. 12-11-2021 

 
Willy Jurg groeide op in een gezin met nog twee zussen op in de 
Utrechtse wijk Tuinwijk. 

Zij was de jongste in het gezin. 

Omdat haar moeder al op jonge leeftijd is overleden werd het 
huishouden daarna door Willy gedaan. 

Zij trouwde met Jan Kalkhuis en samen kregen zij een dochter en   
een zoon. 

Toen haar man Jan is gestorven en Willy zelf al op jonge leeftijd     
een tia kreeg werd het leven moeilijk voor haar, maar kon toch 
zelfstandig blijven wonen en bracht jarenlang veel dagen door op    
de dagbesteding, waar ze altijd met plezier naar toe ging. 

Inmiddels was Willy al kleiner gaan wonen en verhuisde uit de wijk 
Lombok naar een flat in het Utrechtse Hoograven.  

In de loop van de tijd werd meer en meer duidelijk dat het alleen 
wonen niet meer verantwoord was. 

In 2020 verhuisde ze uit Utrecht naar Harmelen waar in 
verzorgingshuis GAZA een plek voor Willy was. 

Zij maakte deel uit van onze kerkelijke gemeente, al was zij niet in 
staat de kerkdiensten te bezoeken. 

De verbinding kwam tot stand door bezoekjes van het pastorale  
team en vanuit de diaconie. 

Zij heeft daar maar kort kunnen genieten van haar nieuwe plek. 

Vrijdag 12 november is Willy overleden en is nu opgenomen in        
het Rijk van Liefde.  

 Afke Boes 
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‘ONTVANKELIJKHEID’     Geurt Roffel  

 
In mijn vorige geloofsgemeenschap volgden de kinderen een project 
waarbij ze op een gegeven moment een lichaamsdeel moesten 
kiezen dat hen typeerde. Een prater koos een mond, een kijker een 
oog en een doener handen. Ik koos een oor. Hoewel ik tijdens een 
dienst en in mijn werk als predikant vrij veel aan het woord kan zijn, 
voelt het voor mij dat de kern van mijn werk het luisteren is, de 
ontvankelijkheid. Daarin komt het geloof, en wat geloven is, het best 
tot zijn recht.  
In Kamerik vergeleek iemand onlangs geloven met muziek spelen. 
Zoals muziek maken een extra dimensie geeft aan het leven, zo geeft 
ook het beleven van het geloof een extra dimensie aan het leven. Je 
ziet en ervaart pas echt wat dat betekent als je het doet. Ook in die 
vergelijking hoor ik de ontvankelijkheid terug. Van zowel muziek en 
geloof kun je niet precies in woorden vatten wat het is. Je ervaart pas 
wat het is, als je ermee in aanraking komt.  
Zelf maak ik muziek. Ik heb jarenlang orgelles gehad (dus toen ik een 
keer alleen in De Open Poort was ging ik meteen op zoek naar de 
aan/uitschakelaar van het orgel – die ik niet vond), speel van daaruit 
ook een klein beetje piano (denk aan: ik kan mezelf een beetje 
begeleiden met cabaretliedjes) en heb mezelf een heel klein beetje 
leren accordeon- en mondharmonicaspelen. Wat dan direct opvalt, is 
dat je met elk instrument op een andere manier moet spelen om er 
muziek uit te halen – en dat elk instrument je vervolgens met de 
muziek iets anders brengt. Een orgel is als een orkest in zijn eentje 
dat je geheel kan omringen met zijn muziek, met klanken van 
blokfluit tot trompet. Een mondharmonica geeft klank aan je in- en 
uitademen. Hoe kalmer en verzorgder je zelf je tonen blaast, hoe 
meer bezonkenheid en ruimte het instrument je teruggeeft met zijn 
muziek.  
 
Geloven laat zich daarmee vergelijken, vind ik. Spreek je met de een 
over het geloof, dan ontvouwt zich de natuur. Planten krijgen namen 
en geschiedenis, en het geheel van die rijkdom krijgt trekken van een 
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aangeraakt zijn door God. Wat mij dat brengt, is dat ik daarna anders 
op mijn fiets zit en langs het water en de bomen rijd.  
Spreek je met een ander over het geloof, dan ontvouwt juist het 
gebedsleven en de rust en bemoediging die daarvan uitgaat. Dat 
doet me meer dan ik kan zeggen, omdat ik dan voel dat ik in het 
bidden niet alleen ben. En dat er meer mensen zijn die er kracht uit 
putten, door het op hun eigen manier te doen.  
Bij weer een ander ontvouwt juist de theologie, met inzichten, 
discussiespel en geloofsvorming. Dat wakkert vaak direct de 
leeshonger in me aan, iets waarmee ik (net als met andere honger) 
soms een beetje moet oppassen.  
Nog een ander laat eenvoudigweg zien wat geloven is, doordat ze het 
doet. Mij geeft dat ruimte, omdat het laat zien dat geloven niet altijd 
met woorden, verhalen, of nadenken gepaard hoeft te gaan. Het zit 
ook gewoon in het doen, het delen en het herkennen daarin van het 
geloof bij elkaar.  
 
Ik noem maar enkele voorbeelden, zoals die me nu terwijl ik dit 
schrijf te binnen schieten. Als we elkaar een blik gunnen in ons leven 
en geloof, ontdekken we al snel wat voor soort ‘instrument’ de ander 
is. Mij geeft dat perspectief, omdat ik daarin niet alleen anderen op 
nieuwe manieren leer kennen, maar ook het geloof, het geloven, 
zelf. 
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OMZIEN NAAR ELKAAR     Gerrit Elings 

 
De Open Poort is een gemeente met een behoorlijk aantal 
commissies en werkgroepen. De meeste gemeenteleden maken 
hiervan deel uit. Dat is iets om blij van te worden. De betrokkenheid 
is groot. Als er iets speelt bestaat de mogelijkheid dat we denken: 
daarvoor is toch een commissie / werkgroep? In de meeste gevallen 
is dat ook zo maar daarin schuilt ook het gevaar dat we het er maar 
bij laten, want dat zal de commissie / werkgroep wel oplossen. 
 
Er zijn dingen die spelen waarbij ieder gemeentelid een zekere 
verantwoordelijkheid heeft. Dan heb ik het over het omzien naar 
elkaar. Dat is zoiets belangrijks dat dit niet bij een commissie alleen 
kan worden weggezet. 
 
In onze gemeente hebben we twee organen die zich hier in het 
bijzonder mee bezighouden namelijk de diaconie en het pastorale 
team. De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad. Het pastorale 
team is dat niet maar is via de pastorale ouderlingen met de 
kerkenraad verbonden. De afgelopen tijd hadden we geen pastorale 
ouderling maar sinds de bevestiging van Afke Boes en Chris van der 
Veer is deze lijn (gelukkig) weer hersteld. 
 
In het pastoraal team wordt al langer het gesprek gevoerd over wat 
precies haar taken zijn en waar de grenzen liggen. Hoe willen we in 
verbinding zijn met elkaar? Niet alleen als pastoraal team maar ook 
als gemeenteleden onderling. Dit gesprek is al ingezet toen Kees 
Burger als ondersteunende predikant aan onze gemeente verbonden 
was maar wordt op dit moment door onze nieuwe voorganger, Geurt 
Roffel, opgepakt. Vanuit de kerkenraad heb ik de lijn met het 
pastorale team, zo goed en zo kwaad als dat kon, onderhouden en 
ben betrokken geraakt bij het gesprek over opdracht en grenzen. 
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We zijn nog lang niet aan het einde van onze verkenning maar vanuit 
de kerkenraad is wel een structuur meegegeven die verder ingericht 
kan worden en deze is als volgt opgebouwd: 
 

1. Ieder lid van de gemeente van de Open Poort heeft een 

pastorale verantwoordelijkheid. We zien naar elkaar om, 

vragen hoe het met elkaar gaat en leven mee. Dat kan op 

allerlei manieren van een praatje in het dorp, het sturen van 

een kaartje of iemand een keer bellen als er iets speelt. Dit 

zijn maar enkele voorbeelden die met andere aangevuld 

kunnen worden. Het gaat hierbij om basispastoraat. Dat is de 

eerste lijn. 

2. Het pastorale team is er, in het algemeen gesproken, voor 

zaken die meer tijd vragen, een enkele keer wat 

ingewikkelder liggen, kortom om een wat meer 

georganiseerde vorm van naar elkaar omzien. Het is 

belangrijk dat gemeenteleden met hen delen wat zij denken 

dat waardevol voor hen is om te weten. Dan kunnen zij zo 

nodig en zo mogelijk verbinding leggen. Dit is de tweede lijn. 

3. Tenslotte hebben we onze predikant als ondersteuner van 

het pastorale team en voor het crisispastoraat. Ik denk hierbij 

aan betrokkenheid bij ernstige ziekte, stervensbegeleiding of 

geestelijke nood. De weg naar dit crisispastoraat loopt via het 

pastorale team. Zij zijn zo het filter voor onze predikant. Dit is 

de derde lijn. 

Met deze structuur, die zoals gezegd verder uitgewerkt wordt, gaan 
we de komende tijd aan de slag. 
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Nieuwe coronamaatregelen 
 
Eind september heeft de kerkenraad, naar aanleiding van de 
berichten vanuit de rijksoverheid en de adviezen van de PKN de 
coronamaatregelen versoepeld. Nu, midden november, ziet de 
wereld er heel anders uit. We zijn daarom helaas genoodzaakt de 
regels aan te scherpen. 
 
Vanaf zondag 14 november gelden de volgende maatregelen: 
 

 Bij binnenkomst draagt iedereen een mondkapje. Dit 

mondkapje kan afgenomen worden als men op de 

toegewezen plaats zit. 

 Placering (toewijzen van een plaats) blijft van toepassing: 

kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo 

weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 

 De anderhalve meter maatregel wordt strenger gehandhaafd. 

 Iedereen die een rol speelt in de viering en zich moet 

verplaatsen (bijvoorbeeld de lectoren) gaat zo zitten dat er bij 

het opstaan niemand gepasseerd hoeft te worden. Denk 

hierbij aan de hoek van een bank of aan een stoel aan de 

zijkant. 

 Er wordt geen koffie meer geschonken tot nader order. 

De basisregels blijven onverminderd van belang: 
 

 Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen 

in de elleboog; 

 thuisblijven en testen bij klachten; 

 zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; 

Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Vanwege 
de dalende temperatuur zal er steeds een middenweg gekozen 
moeten worden tussen een goede ventilatie en oplopende 
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stookkosten. Zorgt u dus voor gepaste kleding. Houdt u uw jas aan en 
in ieder geval bij u. 
 
Wat we (nog) niet doen: 
 

 Het reserveren van een plaats is niet nodig. Tot nu toe was er 

voldoende ruimte om, met inachtneming van de anderhalve 

meter maatregel, iedereen een plek toe te wijzen. 

 Het coronatoegangsbewijs (CTB), dat de overheid heeft 

ingevoerd voor bepaalde evenementen en locaties, is niet van 

toepassing op kerkdiensten. Wij zullen er dus niet om vragen. 

Namens de kerkenraad, 
Gerrit Elings 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Evert Stoffelsen 

Er waren nogal wat geluidsproblemen in de kerk. Zo bleek dat de 
ringleiding versterker niet meer werkte en vervangen moest worden. 
Ook was er een nieuwe headset voor de predikant nodig. Bij elkaar is 
voor ruim € 1.300,- aangeschaft en door eigen technici geïnstalleerd. 
De kringloopcommissie heeft dit helemaal betaald. Daarom past een 
woord van dank voor de technici en de kringloopcommissie.  

Fijn dat wij een adres hebben waar wij allerlei spullen kunnen 
brengen en kopen. Ik zou zeggen gaat u eens bij hun kijken! Zij 
hebben van alles en het komt de kerk ten goede! 

 

Opbrengst Collecte 
      

10 oktober  Bloemenfonds     €   70.50 

  Coll.Prot.Kerk: Jong Protestant €            74.20 

17 oktober Kerktelefoon/Kerk digitaal  €   96.50   

  KerkinActie: Werelddiaconaat €   92.00 

24 oktober  Meeleven    €   71.60 

  Kerk     €   85.40 

31 oktober Kerk     €   54.70 

  Bloemenfonds    €   47.70 

07 november Avondmaal: Handje helpen  € 117.70 

  KerkinActie: Zending   €     84.20 

  Gemeentecontact met Grimma €   76.20 
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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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Jeugdpagina de Open Poort 
 
Adventsproject KND 2021 “Tel je mee?” 
 
Bij de kindernevendienst lezen we de verhalen van Bijbelbasics. Op 
Eerste Kerstdag vertellen we het verhaal van de geboorte van Jezus. 
 
Jezus wordt geboren 
Eindelijk. Jozef en Maria zijn in Betlehem. Maria is heel erg moe. 
Jozef en zij zijn al zo lang onderweg. Kan ze nu eindelijk uitrusten? 
Nee. Jozef en Maria moeten eerst nog een plek vinden om te slapen. 
Maar dat valt niet mee. Er zijn heel veel mensen in Betlehem, en 
nergens is iemand die een lege kamer heeft voor Jozef en Maria. ‘Of 
jullie moeten hier beneden gaan slapen,’ zegt de baas van het 
gastenverblijf. ‘De schuur staat leeg, en de vloer is schoon. Nou ja, 
aardig schoon.’ ‘Dan doen we dat,’ zegt Jozef. En hij gaat met Maria 
de halfdonkere schuur binnen. Gelukkig. Ze hebben toch nog een 
plekje gevonden waar ze kunnen slapen. Die nacht wordt Maria’s 
kindje geboren. Het is een jongetje. Dat wist Maria al, want dat had 
de engel gezegd. Maar dat Hij zo mooi en zo lief zou zijn, dat wist ze 
niet. ‘Hallo jochie,’ zegt ze. ‘Hallo, lieve kleine Jezus.’ Ze wikkelt haar 
jongetje in doeken zodat Hij het niet koud krijgt, en ze laat Hem voor 
het eerst drinken. En dan vallen Jezus’ oogjes dicht. Waar moet Hij 
slapen? ‘Ik leg wel wat stro in die voerbak,’ zegt Jozef. ‘Dat is een 
goed plekje, toch?’ ‘Heel goed,’ zegt Maria, en ze geeft de kleine 
Jezus een kus op zijn zachte wangetje. 
 
Hoe dit verhaal verder gaat, horen jullie op Eerste Kerstdag. En vanaf 
28 november beginnen we al met de andere verhalen van 
Adventsproject, waarin we vaak gaan tellen. Als leiding van de KND 
vinden we het leuk als er zoveel mogelijk kinderen komen. 
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VANUIT DE DIACONIE    Erwin van der Lee 

 

Wereldmaaltijd 
Op 3 november hebben we weer de wereldmaaltijd gehad. 
Henk vink heeft dit jaar weer een lekkere maaltijd klaar gemaakt en 
deze keer vanuit de Indonesische keuken. 
 
We zijn blij te vermelden dat alle 75 maaltijden die er klaargemaakt 
konden worden ook zijn verkocht. We hebben helaas met veel pijn 
zelfs een paar keer nee moeten antwoorden op een aanmelding 
omdat het anders te veel werd. Hopelijk is er voor die personen 
volgend jaar wel een maaltijd. 
Maar al met al hebben we zo een heel leuk bedrag van ongeveer 700 
euro bij elkaar gehaald met daarboven op nog een paar schenkingen 
voor het goede doel. 
 
Het gerecht hoort dan ook bij het land van het goede doel en was 
voor de boeren op het Indonesische Zuid-Sumatra. 
Daar heerst veel armoede onder de boeren omdat gewassen op hun 
grond niet genoeg opleveren. Ook lopen ze het risico om door grote 
bedrijven en overheid verdreven te worden. 
 
Wij zijn daarom blij dat we hiervoor een leuk bedrag hebben 
ingezameld en dan zo ook ons steentje bij kunnen dragen. 
Tijdens deze avond heeft Martin Brederoo een korte maar mooie 
dienst van ongeveer een half uur gehouden met ondersteuning van 
de cantorij. Deze werd via YouTube uitgezonden tijdens/na het 
nuttigen van de maaltijd. 
Wij willen iedereen die hieraan meegewerkt heeft en dan vooral 
Martin Brederoo heel hartelijk danken voor hun inzet, we hebben er 
volop van genoten. 
Ook willen wij Henk Vink en anderen die geholpen hebben bij het 
bereiden van de maaltijd heel hartelijk danken voor hun inzet, we 
hebben goede en leuke reacties binnengekregen. 
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Kerstattenties 
We gaan weer producten inzamelen voor de kerstattenties. U kunt 
zondag 5 en zondag 12 december uw bijdragen bij De Open Poort 
inleveren. Zaterdag 18 december gaan we de pakketten 
samenstellen. We zullen jullie op de hoogte houden via de 
Nieuwsbrief. 
 
Schoendoen 
De actie Schoendoen is afgerond. We hebben met de gezamenlijke 
kerken van Harmelen 16 kinderen kunnen voorzien van een bijdrage 
van 40 euro voor de aankoop van winterschoenen. 
 
Collectes 
 
28-11  Kerk in actie:       Meeleven 

        Werelddiaconaat 

  5-12  Kerk        Kerk in actie Zending 

12-12  Diaconie       Kerk in actie Binnenlands diaconaat 

19-12  Protestantse kerk:     Meeleven 
        Jong protestant 

24-12  Drie kerken Harmelen     Kerk 
        (diaconie) 

 
 
Kerk in actie werelddiaconaat: 
Is een collecte die wordt gehouden voor kinderen in Moldavië die 
aan hun lot worden overgelaten. Hun ouders zoeken troost in alcohol 
of zijn vertrokken naar het buitenland. Ze lopen het risico om 
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de sexindustrie. De kerken en 
youth for christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding 
en een maaltijd. Hierdoor ontdekken ze ook dat je met een 
liefdevolle verhouding met elkaar om kan gaan, een ervaring die ze 
de rest van hun leven bij blijven. 
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Kerk in actie Zending: 
Is een organisatie voor kinderen en verzorgers die te maken hebben 
met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden 
thuis bezocht of krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun 
met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. via sport en spel 
leren kinderen omgaan met hun ziekte want ook voor hun ligt er nog 
een hele toekomst open. 
 
Kerk in actie binnenlands diaconaat. 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In de Glind, een klein 
dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun 
toekomst. Daar gelooft men sterk in de helende kracht van een 
stabiel gezinsleven. 
 
Protestantse kerk jong protestant. 
Een kerstchallenge voor jongeren van de protestantse kerk. een spel 
waar zesduizend jongeren verdeeld over zeshonderd plaatsen aan 
meedoen. Ze kruipen in de huid van de wijze uit het oosten of de 
herders ze ervaren en ontdekken ze het bijzondere verhaal en 
boodschap van kerst. 
 
 
 
De herfst is volop aanwezig 
zo is het droog en zonnig 
een moment later regen. 
Daarna neemt de mist 
voor even het zicht weg 
om honderd meter verder 
te verdwijnen in de regen. 
 

Het lijkt veel op de zomer 
maar dan met iets meer wind. 
Op de dijk fietst een kind 
eenzaam trotseert het 
storm en striemende regen. 
Deze eenzame fietser is 
typerend voor de herfst. 
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Toch geniet ik van dit seizoen. 
Langs paden en bij bomen 
staan paddenstoelen te pronken. 
Het kraakt onder de schoenen 
van takken, bladeren en andere 
dingen die de bomen loslaten. 
Wat heeft God ons een mooie  
aarde gegeven om op te leven. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zit u ergens mee of heeft u behoefte aan een goed gesprek? 
 
Het pastoraal team staat voor u klaar. 
Neem contact op met: Jeannette Sneller tel. 0348 446865 
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Kerstviering senioren PG De Open Poort en de Hervormde 
Gemeente Harmelen 
 
De kerstviering op donderdag 16 december is voorbereid. Als 
commissie hebben we ons  afgevraagd of de viering wel door kon 
gaan gezien de corona maatregelen. 
 
We wachten de ontwikkelingen en de persconferentie van 3 
december af, wel met de hoop dat we de geboorte van Jezus Christus 
met elkaar kunnen vieren. 
 
De middag begint om 14.30 uur en is in het Trefpunt.  
 
Ds. Geurt Roffel verzorgt de meditatie, Gijsbert Lekkerkerker 
begeleidt de zang. 
 
Ali van Wensen leest een gedicht, het vrije verhaal wordt verteld 
door Reini Reijmerink. Hizkia en Jozua Vreeke spelen op harp en 
gitaar. 
 
De bijeenkomst sluiten we af met een broodmaaltijd. 
 
U kunt zich opgeven bij Jannie Dijkhof, tel. 442365 en Adri de Groot, 
tel. 441297 
Als de viering niet doorgaat dan wordt dit in de kerken afgekondigd. 
 
Hartelijke groet, de commissie.  
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Amnesty International:  
groeten aan gewetensgevangenen. 

 
December nadert en daarmee ook de groetenactie voor 
gewetensgevangenen van Amnesty International. 
 
Vooralsnog gaan we ervan uit de kaarten als vanouds bij de 
kerstnacht- en kerstmorgendienst te verkrijgen zijn. 
 
Daarnaast is het ook mogelijk bij mij te ”bestellen”, dan worden ze in 
de loop van december thuis bezorgd. 
 
Nadere informatie, zoals de namen van hen aan wie we een groet 
kunnen sturen komt in de volgende Meeleven en ook in de 
Nieuwsbrief. 
 
Ria Griffioen, tel. 44 32 53, email: ria.johangriffioen@hotmail.com  

 
Vergeet mij nietjes 
 
De bloemen waren voor: 
 
5   september  Dhr. Croiset 

12 september  Fam. v. Bemmel 

19 september  Mvr. Catsburg 

26 september  Mvr. Steketee 

 3  oktober   Dhr. Veenkamp 

10 oktober   Mvr. P. de With 

17 oktober   Fam. Wesseloo 

24 oktober   Ds .G. Roffel 
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Vele handen maken licht werk. 
 
Gezocht vrijwilligers  voor de tuin van De Open Poort 
 
Voor het onderhoud van de tuin worden meerdere handen gevraagd. 
De bedoeling is om volgens een rooster met 2 personen eens in de 
paar weken de borders rond de kerk bij te houden. Dennis Boele 
doet het op dit moment bijna alleen en met een aantal mensen kost 
het niet zoveel tijd. José Leijten heeft aangeboden advies te geven 
voor het snoeien van de heesters en bomen.  
 
Lekker in de buitenlucht bezig zijn?   
 
Meld je aan bij Oda van Groen via de mail op 
redactie@deopenpoortharmelen.nl of tel. 0348-442058. 
 

 

 

 

 

 

Heeft u uw vaste vrijwillige bijdrage al over gemaakt naar 
de Kerk? 
Nee…. Doe het dan nu. 
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: 
 NL 61 INGB 0 000363157 

mailto:redactie@deopenpoortharmelen.nl
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INFO 2021 - kort 
 

Koning ontvangt vernieuwde Bijbel 
 

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de 
ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’ Dat zei 
directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG) bij de overhandiging van de NBV21 aan 
Koning Willem-Alexander.  
 
Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van 
onze tijd. Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich 
mee, onder andere ‘over het doel van ons bestaan en over onze rol 
als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een 
belangrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De Bijbel zet 
aan tot reflectie en tot actie.  
De Bijbel maant tot verzoening en geeft hoop voor de toekomst.   
 
 
 

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel in 
Den Haag 
 
Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap heeft vandaag 12 representanten van 
kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel 
uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel. 
 
Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken 
ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en 
geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen. 
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21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst 
 
De NBV21 werd vandaag in de Begijnhofkerk in Mechelen 
overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor 
iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle 
Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei 
manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van 
de NBV21 aan het Vlaamse publiek. 
 
De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de 
Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse 
Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het 
NBV21-project toe. 
 
Kerstproject voor kinderen: ‘Tel je mee?’  
Kerstthema 2021: 'Welkom!’ 
 

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het 

feest van Jezus’ geboorte. Onder de titel ‘Welkom!’ komt het 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar met een 

digitaal leesplan en een adventsslinger. Ook is er een project voor 

kinderen. 

 
Het leesplan bevat Bijbelteksten over welkom-zijn, met daarbij een 
vraag of opdracht. De teksten staan ook op 28 kaartjes, die je van 1 
december tot Eerste Kerstdag kunt ophangen aan een koord. Zo 
maak je de hoop en belofte van Kerst zichtbaar in je huis. Drie extra 
kaarten zijn bedoeld om te delen met iemand anders. Het (digitale) 
leesplan staat eind november in de app Mijn Bijbel. De slinger is 
gratis te bestellen via: 
https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger/ 
 

https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger/
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Voor kinderen van 4-12 jaar is er zoals gebruikelijk een Bijbel Basics-
kerstproject. Dit jaar heet het ‘Tel je mee?’ Het projectmateriaal en 
de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl, een poster 
met bijbehorend boekje zijn te bestellen voor een klein prijsje via de 
volgende link: 
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-
advent-2021/ 
 
De Bijbel in het Viracnon:  
‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord’ 
 

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1200 talen nog op een 
Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in 
het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. ‘In onze eigen taal 
begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog 
meer eren en verheerlijken’, zegt Nestor C. Solo, voorganger op 
Catanduanes. 
 
De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de 
taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het 
Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest 
van het Nieuwe Testament.  
Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het 
Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-
viracnon/ 

 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
Vragen en/of interviewverzoeken n.a.v. deze berichten kunt u voorleggen 
aan persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962, 
psiebe@bijbelgenootschap.nl 

 

 
 

https://debijbel.nl/bijbelbasics
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-2021/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-2021/
https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon/
https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon/
mailto:psiebe@bijbelgenootschap.nl
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Antwoord 

 
Hoe vaak heb ik U niet gevraagd 
naar het waarom van 't leven? 
Hoe dikwijls hoopte ik dat U 
mij antwoord wilde geven? 
Maar hoe ik hoopte, 't was vergeefs 
al wachtte ik geduldig. 
Had u mijn vraag dan niet gehoord? 
U bleef het antwoord schuldig. 
Wat is de zin van ons bestaan? 
waarom zijn wij op aarde? 
Waarom is 't leven vaak vol strijd 
heeft vrede dan geen waarde? 
 
Pas staande aan de hemelpoort 
aan 't einde van mijn dagen, 
hoor ik Uw antwoord en dan heb 
ik niets meer om te vragen. 
 
 
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  14 dec. tot 19.00 uur.  
 
Kopij inleveren op DINSDAG !!! 
E-mailadres: redactie@deopenpoortharmelen.nl  
Of in de brievenbus van Wil Schouten, Oudeland 110  
 
Jaargang      Nr         Inleveren      Verschijnt       
       
       55            13             14 dec.          24 dec.  
 
     

Meeleven voor belangstellenden 
€ 20,- per jaar door overmaking van het bedrag op: 
NL61INGB 0000363157 t.g.v.  Ger. Kerk Harmelen  
met vermelding van gastlezer Meeleven. 
 
 
Een bericht van het kerkelijk bureau  
Een verhuizing, een huwelijk, de geboorte of het overlijden 
van een gemeentelid. Dit alles moet ook verwerkt worden in  
de kerkledenadministratie. Om dit goed op orde te kunnen  
houden, stelt het kerkelijk bureau het heel erg op prijs als u 
deze mutaties door wilt geven. 
 
Adres: Hans den Braber, zie achterkant Meeleven!  
Emailadres : hans261030@gmail.com 
Onderwerp : kerkelijk bureau 
 
 
 
 

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

