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55e  jaargang  nr 13                                          24 dec. -  16 jan 2022 
 
 
 
 
 
Vrijdag 24 dec. 2021 
De Open Poort / Kerstnacht 
21.00 uur: Via You Tube te volgen  
Ds. G. Roffel    
te : Harmelen 
     
Zondag 25 dec. 2021  
De Open Poort / 1e Kerstdag 
10.00 uur : Dhr. M. Brederoo  
te : IJsselstein 
Collecte : Kerk in actie  
Deurcollecte : Jeugdwerk 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Ellen en Desiree 
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06 - 24797808  
  
Zondag 2 jan. 2022 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. G. Roffel 
te : Harmelen 
Collecte : Kerk 
Deurcollecte : Diaconie 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Wim / Annefieke 
Kerkauto : L. Elings 
tel : 443204 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 9 jan. 2022:  
De Open Poort 
Maaltijd van de Heer 
10.00 uur : Ds. L. Webbink 
te : Linschoten 
Collecte : Diaconie 
Deurcollecte : Kerk digitaal 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Greet 
Kerkauto : W. Hoogendoorn 
tel : 06 – 24797808 
 
Zondag 16 jan. 2022 
De Open Poort 
10.00 uur : Ds. G. Roffel 
te : Harmelen 
Collecte : Bloemenfonds 
Deurcollecte : Ondersteuning 
Gemeenten 
Kindernevendienst : groep 1 t/m 8 
Crèche : Lisette en Desiree 
Kerkauto : C. van Leeuwen 
tel : 06 - 53118868 
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BIJ DE DIENSTEN      Afke Boes 
 

Zondag 19 december is onze voorganger ds. Egbert Schroten. Hij 
kwam al naar Harmelen voor overleg met de cantorij over de 
liedkeuze. Jammer dat slechts “de kleine”cantorij haar bijdrage mag 
leveren. 
 
Kerstnachtdienst vrijdagavond 24 december. 
Evenals vorig jaar kan deze dienst helaas GEEN doorgang vinden in 
ons kerkgebouw. 
Wij prijzen ons echter heel gelukkig dat we ons  - dankzij de inzet en 
medewerking van velen! -  deze Kerstavond met elkaar online 
verbonden mogen weten. 
Eerdaags wordt er in onze Open Poort een opname gemaakt. We 
zien er naar uit! 
Zo kunnen wij delen wat voor ons heel wezenlijk is, niet in de 
kerkzaal, maar we zijn elkaar nabij en voeden ons met de nabijheid 
van De Eeuwige. 
 
 In dit nummer van Meeleven vinden jullie middenin een tekening 
(gemaakt door Oege Boskma). 
Deze kan ingekleurd worden. 
Onze vraag is deze, samen met een led-waxinelichtje bij de hand te 
houden  als je de kerstnachtdienst gaat bekijken.  
 
Vanaf 21.00 uur is de opname te bekijken en vieren we ZO het feest 
van de geboorte van het Licht.  
 
Kerstmorgen 25 december 
Onze voorganger is drs. Martin Brederoo.  
Deze viering zal het project van de kindernevendienst in de kerkzaal 
worden afgesloten.  
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Zondag 26 december, tweede kerstdag,  is er GEEN kerkdienst.  
  
Oudejaarsdag kunnen we de kerk NIET  openstellen. Dit mooie plan 
vervalt dus.  
 
Zondag 2 januari 2022 
Met onze eigen voorganger ds. Geurt Roffel vieren we deze eerste 
dienst in het nieuwe jaar! 
 
Zondag 9 januari is ds. Leo Webbink onze voorganger en vieren we 
de Maaltijd van de Heer.  
 
Zondag 16 januari is er de viering met ds. Geurt Roffel m.m.v. ons 
combo VIER.  
 
 
De volgende uitgave van Meeleven zal voor het eerste kwartaal zijn. 
In deze rubriek zullen dan uitsluitend bijzonderheden worden 
vermeld, met mogelijk nadere toelichting in de nieuwsbrieven.   
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OVERDENKING: KORTE LONTJES   Gerrit Elings 

 
Onlangs had ik een gesprek met bestuurders van basisscholen en 
voorgezet onderwijs over de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl de 
Rijksoverheid het steeds heeft over de leerachterstanden die de 
leerlingen hebben opgelopen en nog steeds oplopen spraken zij juist 
hun bezorgdheid uit over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
jongeren. In je jeugd wordt je als mens gevormd. Daarbij spelen 
vriendschappen een heel belangrijke rol. Juist in de omgang met 
elkaar ontdekken jonge mensen wie ze zijn en wat ze kunnen. Nu 
jongeren elkaar veel minder ontmoeten worden de gevolgen daarvan 
steeds meer zichtbaar. De bestuurders hadden het over de korte 
lontjes, ook bij de leraren. Het is een verschijnsel dat we in de hele 
maatschappij terug zien en niet alleen bij jongeren, tot in de Tweede 
Kamer toe. Men gaat in de Kamer nog niet met elkaar op de vuist 
maar verbaal worden grenzen verlegd. 
 
Nu zijn korte lontjes niet van vandaag of gisteren. In de Bijbel begint 
het al met Kaïn die zijn broer Abel doodslaat. “Ben ik mijns broeders 
hoeder?” roept hij uit als hij ter verantwoording wordt geroepen. Het 
verhaal van de mens die denkt het zonder de ander te kunnen 
klaren, die geen medemens wil zijn. Het wemelt zowel in de Bijbel als 
daarbuiten van de mannen (vrouwen kan ik uit mijn hoofd niet zo 
snel bedenken) met korte lontjes. Het huiselijk geweld neemt door 
de korte lontjes ook weer toe en bijna zijn het altijd mannen die 
exploderen. 
 
Het beeld dat sinds de Romantiek (circa 1790-1850) van Jezus is 
geschapen staat haaks hierop. Een van de mensen die daartoe heeft 
bijgedragen is de Franse schrijver Ernest Renan (1823 – 1892) met 
zijn boek over het leven van Jezus. Het zou best wel eens kunnen dat 
‘onze lieve Heer’ uit deze tijd stamt, maar dat is een aanname. Ikzelf 
ben ook opgegroeid met het beeld van een vriendelijke, vreedzame 
man die zieken genas, zijn lijden aanvaardde en onze zonden op zich 
nam. Oh ja, op die ene keer dan na in de tempel toen hij de 
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geldwisselaars er uit joeg en hun tafels omver gooide. Maar dat was 
begrijpelijk, daar hadden ze het zelf naar gemaakt. Ik heb me altijd 
wat ongemakkelijk gevoeld bij dat beeld dat we ook met het 
Kerstfeest cultiveren. Ach, dat hulpeloze kind dat in die koude 
winternacht in een tochtige stal geboren werd omdat er geen plaats 
was in de herberg. En dan ook nog die boze koning Herodus die hem 
wilde vermoorden. Het moet niet gekker worden. 
 
Ik heb nogal eens de neiging om een beetje te provoceren, niet om 
te kwetsen maar om te ráken, om vooronderstellingen te 
betwijfelen. Ik herinner mij nog dat wij jaren geleden in breed 
familieverband een aantal dagen weg waren rond Kerst en Oud en 
Nieuw en iedere avond de bevestigende verhalen uit de Bijbel 
gelezen werden na de maaltijd. Toen het op een avond mijn beurt 
was om te lezen koos ik voor het verhaal van Ehud, de linkshandige, 
uit Richteren (lees het maar eens na). De kamer was te klein. Hoe ik 
het in mijn hoofd haalde om zo’n verhaal, terwijl er kinderen bij 
zaten, te lezen! Ja, kennelijk zijn we allemaal geneigd om onze eigen 
canon van de Bijbel te projecteren, zeker in de opvoeding. Ook ik 
maak me er, uiteraard, schuldig aan. En achteraf gezien was het 
pedagogisch niet erg handig van mij. Maar wat ik wilde zeggen is dat 
de Bijbel een verzameling boeken is waarin juist de rauwheid van het 
leven en de scherpe kanten, niet verzwegen worden. Sterker: ze 
worden gewoon benoemd, we kunnen er niet omheen, we zullen er 
wat mee moeten. Zo moeten we ook wat met die korte lontjes in 
onze samenleving. Ik heb geen oplossing voorhanden maar het 
gesprek er over aangaan is wel het minste wat we kunnen doen. 
Vanuit onze traditie worden ons voldoende verhalen aangereikt die 
te denken geven en gespreksstof opleveren. Wellicht onder de 
maaltijd. 
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VANUIT DE KERKENRAAD    Gerrit Elings 

 
Kerstviering 
 
In Harmelen wordt een Kerstfolder verspreid van de gezamenlijke 
kerken die, wat informatie betreft, nu al achterhaald is. De 
Kerstnachtviering kan, vanwege de afgekondigde 
coronamaatregelen, wederom, niet doorgaan. In plaats hiervan zal 
er, net zoals afgelopen jaar, een viering voor de Kerstnacht worden 
opgenomen en uitgezonden via ons YouTube kanaal. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en via de Nieuwsbrief 
zult u verder geïnformeerd worden. 
 
U kunt er dus op rekenen dat er op kerstavond een viering via ons 
YouTube kanaal klaar staat om bekeken te worden. We horen graag 
wat u er van heeft gevonden. 
 
Ook de openstelling van de kerk op Oudejaarsmiddag/avond gaat 
niet door om dezelfde reden. 
 
De ochtendvieringen gaan WEL door. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Gemeenteavond januari 
 
Het blijft hetzelfde liedje maar vanwege de grote zorgen rondom de 
verspreiding van de nieuwe coronavariant zal de gemeenteavond die 
voor januari gepland stond verschoven worden naar april. We gaan 
er van uit dat we het ergste dan weer te boven zijn en we weer 
verantwoord en veilig bij elkaar kunnen komen. Vanwege de hogere 
buitentemperatuur zal het luchten dan ook minder problemen 
opleveren. 
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Vernieuwing liturgie vieringen 
 
Al enige tijd is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met de 
vernieuwing van de liturgie. U moet daarbij beslist niet aan 
rigoureuze veranderingen denken maar meer aan het stap voor stap 
toepassen van veranderingen met als doel de gemeente meer bij de 
vieringen te betrekken en de beleving te verhogen. Een eerste 
voorstel dat is ingediend is door de kerkenraad besproken en 
afgesproken is dat de werkgroep, samen met onze voorganger Geurt 
Roffel, een viering nieuwe stijl gaat voorbereiden voor zondag 16 
januari. De werkgroep en de kerkenraad zullen de viering daarna 
evalueren. Daarom horen we ook graag wat u er van gevonden heeft 
en welke verbeterpunten u heeft. 
 
Uitbreiding moderamen 
 
Het moderamen van onze kerk bestaat momenteel uit de voorzitter 
van het CvK (Ton Eijkenaar), de voorzitter van de kerkenraad (Gerrit 
Elings) en de scriba (Anneke Boskma). Afgesproken is dat ook de 
voorzitter van de diaconie (Jan Brundel) aan het moderamen wordt 
toegevoegd. 
 
Aftredende leden kerkenraad 
 
In september 2022 zullen de volgende kerkenraadsleden aftreden: 
Oda van Groen (ouderling), Connie van Leeuwen (diaken) en Gerrit 
Elings (voorzitter kerkenraad). Het is voor het voortbestaan van onze 
gemeente van belang dat hun plaatsen ingevuld worden. Hierbij 
(nogmaals) een oproep aan u om te overwegen om een van deze 
plekken in te nemen. We horen het ook graag als u tips heeft. Oda 
blijft overigens wel lid van het CvK, waar we allemaal heel blij mee 
zijn. 
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DE LAATSTE MEELEVEN OUDE STIJL   Gerrit Elings 

Voor u ligt de laatste Meeleven oude stijl. Vanaf januari zult u de 
geprinte versie van Meeleven nog maar één keer per kwartaal in uw 
brievenbus aantreffen. Hierin komen ook de kerkdiensten van het 
eerste kwartaal te staan. Het gaat dus om een bewaarnummer. Om u 
te informeren over actualiteiten zal de digitale Meeleven 
Nieuwsbrief een prominentere plek gaan innemen. De afgelopen 
anderhalf jaar heeft de digitale Nieuwsbrief een belangrijke plek 
gekregen in onze gemeente die met Meeleven niet gerealiseerd kon 
worden. Met de Nieuwsbrief is er sneller ingespeeld op de 
veranderende maatregelen van de coronacrisis.  
Uiteraard kost het de nodige tijd om een Nieuwsbrief te maken, 
daarom veel dank voor het werk dat Marja Vilijn hiervoor heeft 
verricht, maar als hij eenmaal klaar is kan er met één druk op de 
knop het grootste deel van onze gemeente geïnformeerd worden. 
Slechts tien adressen krijgen de Nieuwsbrief door de brievenbus 
omdat bij deze gemeenteleden geen internet aanwezig is. Dat zal ook 
bij de digitale Meeleven Nieuwsbrief zo blijven. 
 
Vanaf januari krijgt u jaarlijks dus nog maar vier keer Meeleven door 
de brievenbus. Gemeenteleden of andere geïnteresseerden die de 
digitale Meeleven Nieuwsbrief willen ontvangen en deze nu nog niet 
ontvangen kunnen dat aangeven door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl.  
 
Omdat de Meeleven Nieuwsbrief een belangrijker 
communicatiekanaal wordt is er gezocht naar ondersteuning van 
Marja en we zijn dan ook heel blij dat Mia van der Sluijs zich hiervoor 
gemeld heeft. De laatste Nieuwsbrieven zijn al een co creatie van 
beide dames. Heel fijn dat ze dit tijdrovende werk nu samen 
oppakken.  
 
Met de Meeleven nieuwe stijl nemen we ook afscheid van Barbara 
Mandok. Barbara heeft meer dan vijfentwintig jaar geholpen om de 

mailto:nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl
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Meeleven in elkaar te zetten. Ria de Heer liet haar indertijd zien hoe 
ze de stukjes voor Meeleven moest knippen (met een schaar) en 
plakken op velletjes papier. Later werd de copy op een floppy 
aangeleverd en zo kwam de digitale ontwikkeling binnen. Barbara 
heeft al deze ontwikkelingen meegemaakt. Daarnaast brengt ze ook 
nog steeds Meeleven rond. Als ontvangers van Meeleven hebben we 
vaak niet in de gaten hoeveel werk en energie er komt kijken voor de 
realisatie van een nummer. Want ook nu het aanleveren van de copy 
via de mail verloopt blijft het een tijdrovende bezigheid. Namens de 
kerkenraad wil ik Barbara van harte bedanken voor al het werk dat ze 
zoveel jaren heeft verricht. Als ik die ruim vijfentwintig jaar aan mij 
voorbij laat gaan dan wordt ik er stil van. Barbara, dankjewel. 
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Evert Stoffelsen 
 
Ook dit jaar is er weer een Eindejaarscollecte die wij van harte bij U 
aanbevelen. Voor de bestemming en rekeningnummers verwijzen wij 
naar de bijgesloten brief. 
 

 

Opbrengst Collecte 
      

14 nov. Onderhoudsfonds   €   56.90 

  Diaconie    €            43.70 

21 nov.  Bloemenfonds    €   86.85 

  Coll.Prot.kerk: Pastoraat  €   78.85 

28 nov. Kerk in Actie: Werelddiaconaat €   54.10 

  Meeleven    €    56.90 

05 dec.  Kerk     €   59.85 

  Diaconie     €   84.25 

12 dec.  Diaconie    €   96.00 

  Kerk in Actie: Binnenl. diaconaat € 101.10 
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Harmelen, im Dezember 2021 
 
Liebe Freunde in Grimma, 
 
kürzlich stand auf der Titelseite einer überregionalen Zeitung, die 
viele unserer Gemeindeglieder lesen, die Schlagzeile „Diese Krise ist 
eine Lektion in Trägheit“. Die Zeitungsüberschrift bezog sich auf die 
Corona-Pandemie, die zur Zeit in aller Heftigkeit zurückgekehrt ist. 
 
Wie glücklich waren wir, als die Maßnahmen im Sommer gelockert 
wurden. Natürlich blieben wir vorsichtig, aber wir konnten wieder in 
die Kirche gehen, wir durften wieder lautstark (mit)singen und 
zusammen draußen Kaffee trinken und unsere Geschichten hören. 
 
Im Juli wurde unser neuer Pfarrer, Geurt Roffel, in unsere Gemeinde 
eingeführt, und im September feierten wir einen wunderschönen 
Freiluft-Gottesdienst miteinander. Wir konnten es kaum fassen. Alles 
schien fast wie normal, wie vor der Covid 19-Zeit. 
 
Jetzt aber, im Dezember stehen wir wieder am Anfang. Es gelten 
wieder mehr einschränkende Maßnahmen, genauso wie bei euch in 
Grimma, nehme ich an.  
 
Der Weihnachtsabendgottesdienst wird vorher mit begrenzter 
Personen-zahl auf Video aufgenommen und über unseren YouTube-
Kanal gesendet werden. Und so könnte ich mehr Beispiele geben. 
Alle getroffenen Maßnahmen scheinen vergeblich gewesen zu sein, 
so fühlt es sich wenigstens an. Und darum geht es in diesem 
Zeitungsartikel. Wir sind es nicht mehr gewohnt, warten zu müssen. 
In einer Welt, in der etwa eine Pizza innerhalb von einer 
Viertelstunde nach Hause geliefert wird, und die Lieferwagen mit 
Paketen den ganzen Tag durchs Dorf fahren, haben wir das Warten 
verlernt. Und das ist es aber, worauf es ankommt. Es hat sich gezeigt, 
dass die Gesellschaft, die so machbar schien, es gar nicht war. Wie 
der Verfasser des Zeitungsartikels auch schreibt: das Leben ist nicht 
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nur Spaß, es kann sich aber auch unerwartet ein strenger Winter 
unter den Saisons auftun. 
 
In der Bibel begegnen wir auch Menschen die Geduld üben müssen. 
Wie lange haben Sarah und Abraham auf ein Kind warten müssen? 
Wie lange Jakob, bevor er Rachel heiraten durfte? Wie lange Hiob 
bevor er seine Prüfungen überstanden hatte? Wie lange haben 
Elisabeth und Zacharias warten müssen, bis ihr Sohn Johannes 
geboren wurde? Zacharias hatte seine Hoffnung auf ein Kind schon 
verloren. Aber immerhin, schließlich geschah das Wunder. 
 
Wir leben in einer Zeit der Besinnung und Einkehr (auch wenn viele 
es  nicht wissen wollen), eine Zeit, in der Geduld verlangt wird. Wir 
können nichts anderes machen, als unsere Eile und Unruhe 
aufgeben. Das fällt manchem schwer. Vor allem unseren 
Jugendlichen, für die der Umgang mit anderen so wichtig für ihre 
sozial-emotionale Entwicklung ist. 
Trotz alledem freuen wir uns auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu 
und das Licht, das er in die Welt brachte. 
 
Im Namen der Open-Poort-Gemeinde in Harmelen, 
 
Gerrit Elings 
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Harmelen, december 2021 
 
Lieve vrienden in Grimma, 
 
Onlangs opende een landelijke krant, die door veel van onze 
gemeenteleden gelezen wordt, met de kop “Deze crisis is een les in 
traagheid”. De krantenkop sloeg natuurlijk op de coronapandemie 
die momenteel weer in volle heftigheid is teruggekeerd. Wat waren 
wij deze zomer blij toen de maatregelen werden afgeschaald. 
Natuurlijk, we bleven voorzichtig maar we konden weer naar de kerk, 
we mochten weer uit volle borst (mee)zingen en we konden buiten 
koffiedrinken met elkaar en naar elkaars verhalen luisteren. In juli 
werd onze nieuwe voorganger, Geurt Roffel, bevestigd en in 
september vierden we een prachtige Openluchtdienst met elkaar. 
We konden ons geluk niet op. Alles leek bijna weer als normaal, als 
voor de covid-19 tijd. 
 
Nu in december zijn we weer terug bij af. Er gelden weer veel 
beperkende maatregelen, net zoals bij jullie in Grimma, neem ik aan. 
De kerstnachtdienst zal met een beperkt aantal mensen van tevoren 
worden opgenomen en via ons YouTube kanaal worden uitgezonden. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Alle genomen maatregelen 
lijken voor niets te zijn geweest, zo voelt dat althans. En daar gaat 
het artikel op de voorpagina van de krant over. 
 
We zijn het niet meer gewend om te moeten wachten. In een wereld 
waarin een pizza binnen een kwartier thuis wordt bezorgd, waar de 
bestelauto’s met pakketjes de hele dag door het dorp rijden zijn we 
het wachten verleerd. En dat is wel waar het nu op aankomt. De 
samenleving die zo maakbaar leek blijkt dat allerminst te zijn. Zoals 
de schrijver van het artikel stelt: het leven is niet alleen leuk, er kan 
ook zomaar een barre winter onder de seizoenen zitten. 
 
In de Bijbel komen we ook mensen tegen die geduld moeten hebben. 
Hoe lang hebben Sara en Abraham moeten wachten op een kind? 
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Hoe lang Jacob voordat hij met Rachel mocht trouwen? Hoe lang Job 
voordat zijn beproeving voorbij was? Hoe lang hebben Elizabeth en 
Zacharias moeten wachten voordat hun zoon Johannes geboren 
werd? Zacharias had zijn hoop op een kind al verloren. Maar toch, 
uiteindelijk, gebeurde het wonder toch. 
 
Wij leven in een tijd van bezinning en inkeer (ook al willen velen daar 
niet van weten), een tijd waarin geduld gevraagd wordt. We kunnen 
niet anders dan onze haast en rusteloosheid afleggen. Dat is moeilijk. 
Met name voor jongeren voor wie de omgang met anderen zo 
belangrijk is voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Desondanks kijken we uit naar Kerst, naar de geboorte van Jezus en 
het licht dat hij in de wereld bracht. 
 
Namens de gemeente van De Open Poort te Harmelen, 
 
Gerrit Elings 
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VANUIT DE DIACONIE    Connie van Leeuwen 

 
Als ergens het geluk voor het oprapen lag 

zou ik daarheen gaan op de eerste Kerstdag 
Handen vol opgooien, hoog in de lucht 
dwarrelend met de wind in vogelvlucht 

Langs de sterren en de maan 
zou het dan jullie kant op gaan 

Al was het een klein beetje maar 
dan wordt het voor jullie 
een gelukkig nieuw jaar ! 

 
Bij het uitkomen van deze Meeleven hebben wij de kerstpakketactie 
van de drie kerken uit Harmelen afgerond. Bedankt voor al jullie 
gaven . De Bavo kerk heeft zelfs een Tikkie actie rond laten gaan en 
hier kwam meer dan 600 euro op binnen. Met dit geld konden de 
nodige cadeaubonnen worden aangeschaft. Bij De Open Poort zijn 
alle pakketten gemaakt en met zijn allen ook bezorgd bij de gezinnen 
in Harmelen. 
Wat een mooie actie om met zijn allen te doen. 
 
Ik had al een leuke verzameling van DE punten thuis liggen en deze 
bij de COOP in de bus gedaan. Tot eind december kan ik of kunnen 
jullie ze nog inleveren. Je mag ze bij mij in de brievenbus stoppen op 
Walmolen 37. Met alle DE punten worden er pakken koffie aan de 
voedselbank gegeven. Dus hoe meer punten, hoe meer pakken koffie! 
 
Bij de PLUS is er weer een boodschappenpakketactie. Als diaconieën 
van de drie kerken uit Harmelen gaan we weer zoveel mogelijk 
zegeltjes proberen te verzamelen. U kunt volle spaarkaarten of 
zegeltjes aan ons geven . We zetten een mand in de kerk hiervoor 
neer. Bij de Plus hebben ze ook een spaardoos neergezet. We 
houden u op de hoogte hoe de actie gaat verlopen. 
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Helaas kunnen we ook dit jaar geen kerstnachtdienst houden in de 
kerk. Er zal wel een livestream viering zijn . De collecte van deze 
avond zou voor de Sleep Inn in Utrecht zijn. De Sleep Inn is een 
nachtopvang voor daklozen in Utrecht en biedt onderdak inclusief 
ontbijt. Er is douchegelegenheid en kleding kan worden gewassen. 
De slaapzalen zijn bestemd voor vier tot zeven personen. Er is een 
aparte vrouwenslaapzaal met eigen sanitaire voorzieningen. De Sleep 
Inn is geopend tussen 19.30 uur en 10.00 uur. Voorafgaand aan de 
overnachting kunt u vanaf 18.00 uur bij het Smulhuis eten. Het 
Smulhuis is op dezelfde locatie als de Sleep inn. We willen toch graag 

geld inzamelen voor dit goede doel dus als u een donatie wilt doen 
voor Sleep Inn in Utrecht maakt u het dan over naar de rekening van 
De Zendingscommissie Gereformeerde kerk NL16 INGB 0000 6960 

95. Deze collecte doen we met de drie kerken van Harmelen. Ik hoop 
dat we er toch iets moois van kunnen maken. 

 
 
COLLECTES 
24/12/2021  Drie kerken Harmelen / Sleep Inn Utrecht 

Kerk ( collectes via bankrekening ivm Live stream 
uitzending ) 

 
25/12/2021 Kerk in actie / Kinderen in de knel 

 Jeugdwerk 
 
31/12/2021  Op deze dag is er geen kerkdienst. Wel is er de 
  oudjaarscollecte. Hierover ook bericht hieronder. 
 
02/01/2022 Kerk 

 Diaconie 
 
09/01/2022 Diaconie 

 Kerk digitaal 
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Collecte 25/12/2021   Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 
voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat 
vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze 
eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen 
van officiële documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op 
het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in 
Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
 

Oudjaarscollecte: Handjehelpen in Woerden 
 
Gaby van Handjehelpen vertelt: Wij geloven in een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. Daarom ondersteunen wij mensen 
die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe 
een steuntje in de rug nodig. 
Handjehelpen ondersteunt kinderen en volwassenen met een 
beperking, een chronische ziekte of die door hun gedrag om extra 
zorg en aandacht vragen. Daarnaast ondersteunt Handjehelpen de 
mantelzorgers en eventuele andere leden uit het gezin. 
De c.a. 1500 vrijwilligers en 400 stagiairs van Handjehelpen bieden 
praktische hulp o.a. door tijdelijk de zorg over te nemen, speelhulp te 
geven, activiteiten te ondernemen of door kinderen en volwassenen 
te ondersteunen bij de deelname aan de samenleving. 
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Een passende koppeling tussen mensen met een beperking die hulp 
vragen en mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid willen 
uiten, 
 
Dan is er nu de tijd om u fijne feestdagen te wensen en een goed 
begin van 2022. 
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Jeugdpagina de Open Poort 
 
Driekoningen 
 
Het is bijna kerstvakantie voor de kinderen. Op school hebben de 
kinderen dan al het Kerstfeest gevierd. Aan het begin van de 
kerstvakantie vieren we het Kerstfeest in de kerk en thuis. Op 6 
januari komen de drie koningen bij Jezus langs in de stal. Het verhaal 
gaat als volgt: 
 
Toen Jezus te Bethlehem geboren was heerste koning Herodus in 
Jeruzalem. Er kwamen wijze mannen uit het oosten die vroegen: 
"Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben zijn ster 
gezien en willen hem hulde brengen."Herodus betrouwde dit niet en 
liet zich door de schriftgeleerden uitleggen waar de Christus moest 
geboren worden. Zij vertelden hem: "Te Bethlehem, want er staat in 
de boeken geschreven dat daar een leidsman, een herder voor het 
volk Israël zal geboren worden." Herodus vroeg de wijze mannen om 
terug te komen als zij het kind gevonden hadden. De ster ging voorop 
en bleef staan boven het huis waar zij het kind vonden met zijn 
moeder Maria. Zij haalden koningsgeschenken boven: goud, wierook 
en mirre. Maar de wijzen gingen niet terug naar Herodus, want zij 
vertrouwden hem niet. 
 
Ik wens iedereen een fijne kerstvakantie, prettige kerstdagen en een 
gezond 2022 toe. 
 
Ellen Verkleij 
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Plaatsen van mededelingen op het publicatiebord 
in De Open Poort  

            Jan Brundel 
 
In De Open Poort is een publicatiebord aanwezig dat wordt gebruikt 
voor het ophangen van mededelingen van het kerkbestuur, de 
diaconie en bijvoorbeeld schema’s voor de schoonmaak van de kerk. 
Hiernaast is er meestal ruimte voor andere mededelingen van derde 
partijen zoals: mededelingen van huwelijk, overlijden en bijvoorbeeld 
verzoeken voor hulp van hulporganisaties die werken vanuit 
christelijke beginselen. Om het publicatiebord actueel te houden 
willen we externe publicaties na 1 maand verwijderen. Als leden van 
de kerk een publicatie willen aanbrengen die niet gebaseerd is op 
christelijke beginselen willen we deze graag beoordelen voordat ze 
worden aangebracht op het publicatiebord. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de kerkenraad via de scriba 
(scriba@deopenpoortharmelen.nl). 

 
 
 

 
 

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  

 
 

mailto:scriba@deopenpoortharmelen.nl
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GEZOCHT ICT BEHEERDER 
 
Microsoft heeft haar Office365 Business platform gratis beschikbaar 
gesteld voor Non Profit organisaties zoals onze kerkgemeenschap. 
Vele kerkgemeenschappen zijn ons al voorgegaan bij het in gebruik 
nemen van dit platform.  
 
De belangrijkste voordelen zijn: 
• makkelijker en overzichtelijker samenwerken,  
• bestanden up-to-date houden en voorkomen dat meerdere 

versies in omloop komen.  
• het centrale opslagpunt voor documenten, zodat iedereen 

daar toegang toe heeft,  
• het minder rond mailen van documenten 
• vertrouwelijke informatie via de mail, komt in het 

kerkaccount binnen en dus niet meer in privémail en dus ook 
niet zichtbaar voor eventuele huisgenoten die met dezelfde 
pc werken. 

 
In principe alle leden van onze kerk die als vrijwilliger een of 
meerdere taken uitvoert binnen onze kerk kan dit pakket ter 
beschikking krijgen. 0p zijn of haar PC.  
 
We zoeken iemand met affiniteit tot beheerder die in overleg met 
onze vrijwilligers kan onderzoeken of een dergelijk pakket ook voor 
ons als Open Poort de genoemde voordelen kan brengen. Zo ja dan 
zal deze beheerder een en ander moeten gaan invoeren en beheren. 
 
Wie heeft interesse en ziet het als een uitdaging om dit onderzoek 
uit te voeren en eventueel dit ICT-platform in te voeren binnen onze 
kerk? 
 
Nadere informatie te verkrijgen bij Ton Eijkenaar, 0651545106, 
eijkenaar@hetnet.nl 
  

mailto:eijkenaar@hetnet.nl
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RINGLEIDING IN DE OPEN POORT   Ton Eijkenaar 

 
Het was een aantal gemeenteleden al opgevallen dat de ringleiding 
in ons kerkgebouw niet meer goed functioneerde. Via deze 
ringleiding kunnen gemeenteleden, die gebruik maken van een 
hoorapparaat, het gesproken woord tijdens de viering rechtstreeks 
ontvangen op hun hoorapparaat. Kees van Kesteren heeft recent een 
nieuwe versterker geïnstalleerd speciaal voor deze ringleiding. Vanaf 
nu kunnen gebruikers van een gehoorapparaat hun apparaat weer 
op de ringleiding stand zetten en daarmee de viering goed volgen. 
Graag vernemen we van de gebruikers onder onze kerkbezoekers of 
de ringleiding voor hen goed functioneert. Hiermee zijn we ook voor 
mensen met een beperking in hun gehoor een Open Poort. 

 
 

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;  Witgoed, Huisraad; Elektronica en meer  
 

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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GROETEN AAN GEWETENSGEVANGENEN 
 
Van Amnesty International kregen we weer namen en adressen van 
gewetensgevangenen.  
 
Emil Ostrovko in Belarus 

Yiliyasijiang Reheman in China 

Aser Mohamed in Egypte 

Leila de Lima in Filipijnen 

Maria Ressa in Filipijnen 

Idris Khattak in Pakistan 

Chiou Ho-shun in Taiwan 

Eren Keskin in Turkije 

 
De namen van deze mensen klinken in de kerstnacht en op 
kerstmorgen.Er wordt licht voor hen ontstoken en ze worden 
genoemd in de voorbeden. 
 
Daarnaast kunnen we hen een groet sturen. 
Verzendklare kaarten – gratis of voor de portokosten van 1.55 euro 
per stuk – verkrijgbaar bij de kerstmorgendienst in De Open Poort of 
bij mij te “bestellen”. 
 
Met een mailtje naar ria.johangriffioen@hotmail.com of per telefoon 
44 32 53 kun je aangeven hoeveel kaarten je wilt, dan zijn ze voor de 
kerstdagen bij je thuis. 
 

 

 

 

mailto:ria.johangriffioen@hotmail.com
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Zilver en goud 
 
Spreken is zilver, zwijgen is goud. 
't Is nu maar net waar je 't meeste van houdt. 
Belangrijker is wàt je zegt en schrijft 
en dat je daarbij ook eerlijk blijft. 
Een boze brief die in goud is geschreven 
wordt nooit een lieve, van z'n lang zal ze leven! 
Een briefje dat zegt dat je van iemand houdt 
is zelfs als 't gevlekt of gekreukt is van goud! 
 

 
 
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  28 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       
       
       56              1             28 dec.          14 jan.  
 
     

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

