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VAN DE REDACTIE

Gerrit Elings

Dit is het tweede nummer van Meeleven nieuwe stijl en tevens het tweede
nummer van dit jaar. In het prachtige inleidende verhaal van de hand van
onze voorganger ds Geurt Roffel, worden we alvast meegenomen naar de
Stille Week die eindigt in Paasmorgen: de Heer is waarlijk opgestaan!
Daarna een nieuw initiatief van de redactie. We hebben een zestal
gemeenteleden gevraagd naar hun ervaringen van twee jaar
coronamaatregelen. We willen in de volgende nummers meer van dit soort
verhalen plaatsen waarbij we inspiratie putten uit de verhalen van
gemeenteleden.
Daarnaast komt u de bekende informatie tegen uit kerkenraad, diaconie,
College van Rentmeesters, Werkgroep Eredienst, Pastoraal Team en het
preekrooster. Er worden twee oproepen gedaan, één om te helpen
schoonmaken en één om met een voordracht te komen voor nieuwe leden
van de kerkenraad. Met name deze oproep is van groot belang voor het
zelfstandig voortbestaan van onze gemeente. Kom dus met namen!
In het eerste nummer van dit jaar was ook een artikel ‘van buiten’ van de
PKN website opgenomen. Ook dit keer is er zo’n verhaal namelijk van ds
Andreas Wöhle, president van de evangelisch-lutherse synode. Dit verhaal,
over de Duitse theologe Dorothee Sölle, vindt de redactie heel mooi
aansluiten bij het inleidende verhaal van ds Geurt Roffel uit het voorgaande
nummer. Ook dit gaat over het zoeken naar een nieuwe taal voor oude
woorden. Vooral bij de oudere gemeenteleden zal de naam van Dorothee
Sölle, die in 2003 overleed, nog wel bekend in de oren klinken.
Uiteraard is er ook ruimte voor de jeugd met een kleurplaat en een puzzel.
Tenslotte vinden de gemeenteleden die de papieren versie van Meeleven
door de bus ontvangen een aparte uitnodiging voor de gemeenteavond
begin mei. Op deze gemeenteavond willen we het met u hebben over de
toekomst van De Open Poort. Het is dus belangrijk dat u komt.
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Gedachten bij de Goede Week

Geurt Roffel

Mijn eerste Paasnachtdienst maakte ik mee in de grote kerk in Edam. In het
schemerdonker van de half verlichte kerk liepen we met alle bezoekers
langs de hoge muren en pilaren om op verschillende plekken halt te
houden. Daar klonk een tekst en werden kaarsen aangestoken. Tijdens
onze rondgang zongen we liederen en in het donker werd de kerk steeds
lichter.
Vanaf dat moment ben ik gewonnen voor de diensten in de Goede Week.
Meer mensen vertellen me dat, als je een keer de drempel overstapt en op
Witte Donderdag, Goede Vrijdag of in de Paasnacht een dienst meemaakt,
je iets ervaart dat je bijblijft. Iemand die af en toe naar de kerk komt, zei
me eens: ‘Vroeger had ik nooit gedacht dat ik op andere dagen dan zondag
naar de kerk zou gaan. Nu wil ik sommige diensten in de Goede Week niet
missen.’
De diensten die op de avonden van de Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag plaatsvinden, zijn elk heel anders van toon en toch horen ze
helemaal bij elkaar. Op Witte Donderdag is de kleur in de kerk wit. Er hangt
een wit kanselkleed en de voorganger draagt een witte stola. Wit is in de
kerk de kleur van het feest. In het begin vond ik die witte kleur op Witte
Donderdag vreemd en nog steeds voelt het onwennig. Als alles in het teken
staat van de naderende dood van Jezus, dan kleur je de kerk toch niet alsof
het feest is?
De witte kleur is precies bedoeld om dit soort vragen op te roepen. De
kleur is wit, omdat Jezus tijdens het breken van het brood en schenken van
de wijn vertelt dat hij ons, zijn volgelingen, meeneemt op de weg door de
dood heen. En dat die weg uiteindelijk uitmondt in het ware leven, een
leven in onvoorstelbaar hechte verbondenheid met God. Een leven dat
sterker is dan dood, verdriet en duisternis.
Iemand die op jongere leeftijd in een klooster had gewoond, vertelde me
hoe zij daar op Witte Donderdag de Maaltijd van de Heer vierden. Tot
halverwege de avonddienst was het een feestdag in het klooster. Daarna
sloeg, in de dienst, de stemming om. De witte kleur verdween uit de kerk,
een aantal kaarsen werd gedoofd, de stilte trad in. Op dat moment ging
men zich voorbereiden op Goede Vrijdag.
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De Goede Vrijdagdienst begint in stilte, in een heel andere sfeer dan waarin
we op Witte Donderdag begonnen. Iedereen kan zich meditatief richten op
ervaringen van verdriet, van onmacht. Die ervaringen verbinden ons deze
avond. Rustig, deel na deel, lezen we het verhaal van het lijden en sterven
van Jezus. Tussendoor klinken liederen, die we samen zingen of die solo
gezongen worden door Kars, mijn man. In die liederen verbinden we ons
eigen lijden met dat van Jezus en de mensen om hem heen. In lied 583,
‘Maria keek toe’, uit het liedboek ontmoeten we Maria, staande bij de
kruisiging. ‘Wanneer ik U niet vind’ van Sela vertolkt gevoelens van
eenzaamheid op momenten van onmacht, ook in het geloof. Couplet vier
uit lied 596 ‘O hoofd vol bloed en wonden’ is als een gebed. Op het
moment dat we in de dienst lezen van het lijden en sterven van Jezus,
doven we de Paaskaars, leg ik mijn stola af en sluit ik de Bijbel. Daarin is het
waagstuk van Goede Vrijdag ten volle te zien. In Jezus’ sterven staat de
hele kerk op het spel. Zonder Christus geen kerk.
De Paasnachtdienst begint in de stilte waarin op Goede Vrijdag de kerk
achterblijft, de stilte van Stille Zaterdag. Buiten brandt een vuurtje,
bezoekers verzamelen in stilte in de kerk en kunnen een waxinelichtje
aansteken en dat bij het oplichtende kruis van waxinelichtjes zetten. Buiten
symboliseert het brandende vuur het paasvuur. Daaraan steken we bij
aanvang van de dienst de nieuwe Paaskaars aan. Met het gezongen ‘Licht
van Christus’ breng ik de Paaskaars binnen. Dat licht is de kern, het hart, de
basis van de kerk en de gemeente die we samen vormen. De kerk licht op
doordat iedere bezoeker aan de Paaskaars een eigen kaarsje ontsteekt en
we samen lied 601 zingen, ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.
Vervolgens lezen we verhalen uit de bijbel waarin het gaat over de weg van
bevrijding. We lezen hoe het volk door de rode zee gaat, en ik lees het of
we het zelf zijn die die weg gaan. Zo lezen we ook over Jezus’ opwekking uit
de dood. Dan komen we ook zelf naar voren. Na het zingen van de
geloofsbelijdenis (lied 340b) kan wie wil een doopkruisje ontvangen, zoals
dat ook tijdens de doopdienst gebeurde bij Femke en Erik. Wie dat
ontvangt, krijgt de zegen mee: ‘Je bent een gezegend mens.’ Daarop kun je
antwoorden met ‘Amen.’
De volgende dag is het Pasen. De zon licht op en iedereen mag het horen.
De Heer is waarlijk opgestaan.
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Gebed voor Oekraïne
Een gebed voor de inwoners van Oekraïne, om thuis of in de kerk te
bidden.
God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft
dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd
gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam,
Amen
Bron: Petrus | Protestantse Kerk in Nederland
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Coronatijd in De Open Poort

Gerrit Elings

Toen de redactie van Meeleven nadacht over een thema voor het
tweede nummer van 2022 naderden de coronamaatregelen hun
einde. Het zag er toen al naar uit dat binnen korte tijd alle
beperkingen zouden worden opgeheven. We vroegen ons af wat
twee jaar corona met de leden van onze gemeente gedaan heeft? En
om daar achter te komen heeft de redactie een zestal
gemeenteleden geïnterviewd aan de hand van een aantal vooraf
opgestelde vragen.
Inmiddels heeft de coronacrisis plaats gemaakt voor een veel grotere
crisis namelijk die van de oorlog in Oekraïne. Deze crisis is niet in de
tekst verwerkt. Vanwege de wens van enkelen zullen er in dit stukje
geen namen van geïnterviewden worden genoemd.
De geïnterviewde gemeenteleden hebben de coronatijd in hun
privéleven heel verschillend ervaren. Terwijl de een zich best goed
voelde en lekker ging fietsen of wandelen vond een ander de
afgelopen twee jaar vermoeiend en lastig om contact te zoeken. Het
woord ‘eenzaamheid’ valt zelfs. Een gemeentelid heeft deze periode
als zorgelijk ervaren, vooral voor ouderen en eigen ouders. In het
begin was er nog geen zicht op een vaccin waardoor met name de
ouderen kwetsbaar waren. Toen het vaccin er eenmaal was werd dat
als een opluchting en een stap in de goede richting ervaren. Een jong
echtpaar vond het positief dat ze elkaar meer zagen vanwege het
thuiswerken. Heel verschillende ervaringen dus. Het dragen van een
mondkapje werd door alle geïnterviewden als een belemmering
ervaren. De brillen besloegen maar het gaf bij enkelen ook een
benauwd gevoel. Er is opluchting dat dit nu allemaal voorbij is.
Het elkaar niet kunnen ontmoeten in de kerk werd door iedereen als
een gemis gezien. Natuurlijk zijn er YouTube uitzendingen gemaakt
en daar is ook veel waardering voor (met name de Kerstviering
springt er uit) maar de beleving is wel anders. Er is geen echt contact.
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En als iemand toch op zondag aanwezig moest zijn om met een en
ander te helpen dan is een bijna lege kerk die, zeker in het begin, vol
stond met apparatuur, niet erg inspirerend.
Veel waardering is er voor onze voorganger Geurt Roffel die de
mensen in de huiskamer bij de vieringen probeerde te betrekken
door hen rechtstreeks aan te spreken en hen uit te nodigen een
kaarsje aan te steken of te gaan staan. Maar het bleef behelpen voor
de thuiskijkers. De vaste camera’s brengen, op de predikant en de
dienstdoende ambtsdrager na, nauwelijks andere mensen in beeld
waardoor het gevoel van een lege kerk nog extra wordt versterkt.
Een pluspunt van de YouTube diensten is dat de kerkdienst nog eens
terug gezien kan worden. Dat is helpend als er later op de zondag of
in de week over de preek wordt nagepraat en nagedacht. Dan is nog
eens precies te horen hoe een predikant een bepaalde tekst
verwoord heeft.
Zorgen zijn er over de vraag of de mensen, nadat ze zo lang niet
meer in de kerk zijn geweest, nog wel terugkeren. De ontmoeting in
de kerk wordt door allen als heel belangrijk ervaren. Op die manier
kunnen gemeenteleden met elkaar meeleven. Juist nu is het
onderlinge gesprek zo van betekenis omdat in Meeleven, vanwege
de privacy, nog maar weinig persoonlijk nieuws wordt opgenomen.
De hoop is uitgesproken dat de gemeenteleden, met name de
jongeren, weer terugkeren naar de kerkdiensten op zondag.
Opmerkelijk is dat de Nieuwsbrief maar in één interview ter sprake
komt terwijl dit wel hét bindmiddel was vanuit de kerkenraad. De
Nieuwsbrief is al aan het begin van de coronacrisis in het leven
geroepen juist om gemeenteleden te blijven informeren. Positief was
dat de gehele liturgie van de komende zondagen er in opgenomen
was. Dat de kerkenraad, nu iedereen weer gewoon naar de kerk kan
komen, besloten heeft dit niet meer te doen is begrijpelijk vanwege
het vele werk en de hoeveelheid tijd die er ingestoken wordt om een
nummer te maken. Maar het wordt wel als een gemis ervaren.
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Als afsluiting de oproep aan alle gemeenteleden om weer op zondag
naar de kerk te komen. De zes geïnterviewden hebben allen
aangegeven dit heel belangrijk te vinden. Op zondag 13 maart was de
kerk, vanwege de doopdienst, behoorlijk gevuld. Dat geeft een goed
gevoel. Of, zoals een gemeentelid een tijdje geleden tegen mij zei: ik
probeer iedere zondag naar de kerk te komen want dat is een reden
voor anderen om ook te komen. En zo is het.

VOORDRACHT GEVRAAGD VOOR LEDEN VAN DE
KERKENRAAD
Zoals al eerder in zowel Meeleven als de Nieuwsbrief is
aangekondigd zullen aanstaande september enkele leden van de
kerkenraad hun ambt neerleggen omdat hun ambtstermijn erop zit.
Het gaat om Oda van Groen (ouderling-kerkrentmeester), Connie van
Leeuwen (diaken) en Gerrit Elings (ouderling en voorzitter
kerkenraad). Aan de gemeente wordt, door middel van dit schrijven,
gevraagd om met namen te komen van mogelijke kandidaten. Het is
belangrijk dat De Open Poort een voltallige en goed functionerende
kerkenraad heeft. Dat is een taak van de hele gemeente, vandaar
deze oproep. U kunt kandidaten voordragen via de scriba van onze
kerk: scriba@deopenpoortharmelen.nl
Vaak is het zo dat op oproepen als deze weinig tot geen reacties
komen. Daarom dit dringende verzoek om nu wel te reageren als u
een of enkele geschikte kandidaten op het oog heeft. De kerkenraad
kijkt uit naar uw reacties.
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VANUIT DE KERKENRAAD

Gerrit Elings

Op 8 februari jl. heeft de kerkenraad vergaderd. De volgende
onderwerpen werden daar onder andere besproken:








Er is een ontruimingsplan opgesteld. Het is wettelijk verplicht
om zo’n plan te hebben. Op de kerkenraadsvergadering van 5
april zullen we gaan oefenen met het plan om te zien of het
werkt. Daarna zal het op de gemeenteavond in mei
uitgeprobeerd worden. Naar aanleiding van deze ervaringen
zal het definitieve plan worden opgesteld.
De organisatie van de Open Poort ochtenden gaat structureel
naar het pastoraal team. Op zondag 20 maart hebben we als
gemeente er al iets van kunnen beleven. Ds Erick Versloot
ging toen voor in de dienst, hij speelde toen tevens op het
orgel en de vleugel, en na afloop vertelde hij over zijn boek
‘Waar ben ik in hemels naam mee bezig’. Het was een heel
inspirerende ochtend.
Enige tijd geleden is de vraag uitgezet of er een gemeentelid
is dat zich in de mogelijkheden van Office 365 zou kunnen
verdiepen ten bate van de kerkenraad en de verschillende
werkgroepen. Omdat niemand zich gemeld heeft wordt er
geen verdere actie ondernomen voor dit punt.
De gemeente is geïnformeerd over het bestaan van een
werkgroep die zich bezig houdt met de herinrichting van de
liturgie. Op 16 januari jl. is de eerste dienst onder leiding van
onze eigen voorganger Geurt Roffel gehouden.
Gemeenteleden is gevraagd om te reageren en zo’n zeventien
mensen hebben dat gedaan. Men was over het geheel
positief maar op onderdelen kritisch. De kerkenraad heeft
over de onderstaande punten uit de evaluatie gesproken:
1.
Sommige onderdelen werden qua tijd te lang ervaren.
De werkgroep onderschrijft dit en wil dit in een
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2.

3.

4.

5.

6.

volgende viering verbeteren door middel van een
tijdschema / draaiboek.
Door het moment met de ouderling vooraf werd men
sterker bij de viering betrokken. Dat was eveneens het
geval met de uitleg over de liedkeuze.
De invulling van het onderdeel voor de kinderen werd
als dubbelop ervaren. De werkgroep is het daarmee
eens maar vindt het wel belangrijk dat er aandacht is
voor de kinderen. Omdat de dienst online was, was er
geen ruimte om het verhaal in de eigen ruimte te
vertellen. In zo’n geval moet er van tevoren gekeken
worden waarin kan worden geknipt (kortere
Bijbellezing?). Maar s.v.p. niet in het kindermoment.
Een andere oplossing kan zijn om een spiegelverhaal
te vertellen i.p.v. het Bijbelverhaal.
Het is goed om aandacht te besteden aan verlichting
en opgestelde spullen. Wat niet functioneel is kan
weggezet worden en dat geeft een rustiger beeld. Met
de streamingdienst zal gekeken worden wat de beste
belichting is.
De werkgroep vindt het belangrijk om de traditionele
liederen te behouden maar vindt het ook van belang
nieuwere liederen te verkennen. Het is zoeken naar
een evenwicht hierin. Er zijn meer mogelijkheden dan
het Liedboek. Zo is er Hemelhoog en Sela waar ook
prachtige liederen in staan. Een levende kerk blijft
zich, met aandacht voor de traditie, vernieuwen. De
werkgroep onderstreept dat het belangrijk is dat de
gemeente hoort waarom een lied gekozen is.
De werkgroep wil tot de zomervakantie nog vier
diensten in de nieuwe vorm mee helpen organiseren.
De eerste dienst in deze vorm vond plaats 27 maart.
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VANUIT DE DIACONIE

Jan Brundel

Terugblik op het eerste kwartaal:
In januari konden we nog geen goederen inzamelen omdat de
Maaltijd van de Heer door corona geen doorgang kon vinden maar
27 maart zamelen we weer in voor de Voedselbank.
Op dinsdag 8 februari hebben we met vrijwilligers van de Hervormde
kerk gevulde koeken bij de bewoners van Burgemeester Burgerhof
gebracht omdat het geplande diner nog geen doorgang kon vinden.
Dit diner hopen we rond de zomer wel te kunnen organiseren.
De boodschappenpakketactie bij de Plus was een groot succes: er zijn
86 pakketten ingezameld. Met de diaconie brengen we ze bij mensen
die het nodig hebben. De ontvangers zijn erg dankbaar. Het helpt ze
werkelijk door de moeilijke tijden heen te komen.
Het vakantieproject van de Raad van Kerken wordt door de
diaconieën van de gezamenlijke kerken georganiseerd. Er worden
vanuit Harmelen 5 gezinnen aangemeld. De beslissing wie
uiteindelijk meegaan wordt later genomen omdat er zich meestal
meer mensen aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn.
Aan het begin van de veertigdagentijd hebben we de
veertigdagentijdkalender van de PKN uitgedeeld in de kerk. Hiernaast
hebben we nog een paasgroetenactie gehouden voor de gevangenen
in binnen- en buitenland. De afbeelding op de paaskaarten is
ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in
Nieuwersluis. Via deze actie worden jaarlijks bijna 40.000 kaarten
verstuurd.
Op 28 februari was er in het kader van de gemeenteraadverkiezingen
een bijeenkomst door de Raad van Kerken georganiseerd waarbij de
meeste politieke partijen aanwezig waren en ook mensen die in de
schuldhulpverlening zaten. De agenda voor de avond was:
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toegankelijkheid voorzieningen, bestaansonzekerheid,
schuldhulpverlening en structurele armoede. In Woerden vallen een
kleine 2000 inwoners onder de armoedegrens en zijn er 3800
huishoudens met problematische schulden. Armoede betekent dat
men rond moet komen met een budget van € 1135,00 per maand.
Alle politieke partijen kregen gelegenheid hun standpunten op dit
gebied te presenteren. Er was discussie over wat er gedaan moet
worden met het vroeg signaleren van mensen die betaling van huur,
nutsvoorzieningen etc. langer dan 3 maanden uitstellen. Van de
vroeg signaleringen werd in het kader van het voorkomen van
armoede slechts met 40 personen contact opgenomen. De overige
meldingen werden niet in behandeling genomen. Het voornemen
van sommige partijen is dit aantal te verhogen om armoede te
voorkomen.
Plannen diaconie:
-

Met Pasen willen wij weer aandacht besteden aan de
ouderen.

-

We gaan het diner voor de Burgemeester Burgerhof plannen.

-

Producten voor de voedselbank inzamelen.

-

We gaan vluchtelingen uit Oekraïne helpen. We hebben al
een bedrag van € 750,00 overgemaakt naar Kerk in Actie en
kijken wat we verder praktisch kunnen betekenen (zie oproep
gemeente Woerden in Nieuwsbrief)

-

In het tweede kwartaal moet de jaarafrekening 2021 van de
diaconie door de Kerkenraad worden goedgekeurd en
worden gepubliceerd op onze website. Daarna ligt de
jaarafrekening ter inzage bij de penningmeester van de
diaconie.
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Hieronder staat het overzicht van de collectes met een bijzonder
doel
Zondag 3 april -2e collecte Moldavië: Kinderen en ouderen worden
gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet
de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra
van de christelijke organisatie Bethanië krijgen ze dat wel. Kwetsbare
kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en
drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de
opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.
Zondag 17 april Paascollecte 2e collecte Libanon: Kansen voor
jongeren in achterstandswijk
In Bourj Hammoud, een arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en
gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk
van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft
jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te
verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen
er een vaktraining volgen.
Zondag 8 mei Noodhulp Nigeria
Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord.
Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de terroristen van
Boko Haram. Maar ook andere gewelddadige groepen zijn actief. Zo
zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd
20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2
miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt
noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en
moslims om hun leven samen te verbeteren.
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Zondag 15 mei Binnenlandsdiaconaat
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare,
uithuisgeplaatste kinderen. Zij kunnen in deze hechte
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind
zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In dit
“Jeugddorp” gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel
gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in
28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
Zondag 22 mei Missionair werk in Nederland
Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is dat zij aansluiting
zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te
delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de
kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke
activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt
het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
Zondag 29 mei Jong Protestant
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong
Protestant, de jongerenorganisatie van de PKN heeft werkvormen
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat.
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun
jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis
kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen
leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal
actief te blijven.
Zondag 5 juni. Pinkstercollecte: zending Zuid-Afrika
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun
leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in
armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een
grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de ZuidAfrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer
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hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en
betere landbouwmethoden verhogen hun voedselopbrengst.
Zondag 26 juni Binnenlands diaconaat
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben
weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies
en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Zondag 3 juli Werelddiaconaat India
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een
Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dansen sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen
met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Evert Stoffelsen
In de financiële wereld wordt aan het begin van het jaar teruggeblikt en
vooruitgekeken. Ook wij doen dat als kerk en kijken naar onze
inkomsten en uitgaven. In 2021 verliepen de inkomsten vrijwel volgens
prognose. Daarnaast waren er enkele incidentele meevallers. De
uitgaven waren minder doordat er in het 1e halfjaar geen “eigen
predikant” was. Wel was er sprake van invallers en heeft ds. J. Burger de
pastorale zorg voor zijn rekening genomen. Per saldo leidde dit tot een
overschot van € 5.737,-. Op het moment dat u dit leest moeten de
cijfers nog formeel vastgesteld worden door de Kerkenraad. De
Kascontrolecommissie geeft hierover advies aan de Kerkenraad. Daarna
zijn de financiële jaarstukken voor alle gemeenteleden bij de
penningmeester opvraagbaar.
En dan de toekomst. Via de actie Kerkbalans is voor 2022 een bijdrage
toegezegd van € 46.500,-. Dit is evenveel als in 2021 werkelijk is
ontvangen. Rekening houdend met daling van het aantal
gemeenteleden en er ook betalingen binnenkomen die niet toegezegd
zijn, is dit een goede score. We willen iedereen bedanken die
meegeholpen heeft aan de actie Kerkbalans 2022.
Voor 2022 hebben wij een tekort begroot van € 16.000,-. We werken op
dit moment aan een actuele financiële prognose voor de komende tien
jaar. Daaruit zal blijken dat het positieve resultaat van 2021 zal gaan
omslaan in een structureel tekort in de komende jaren. Hierover willen
wij met u verder praten op een gemeenteavond op 10 mei aanstaande.
De uitnodiging voor deze avond vindt u in deze uitgave van Meeleven.
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse mei-actie. Jaarlijks
worden wij door de PKN per lid aangeslagen voor een vast bedrag ter
dekking van de kosten van het landelijk apparaat van de PKN. Sinds een
aantal jaren vragen wij van onze leden een vaste bijdrage per lid boven
de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. U zult hiervoor afzonderlijk worden
benaderd.
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Opbrengst Collecte in kerk
19 december Coll.Prot.kerk: Jong Protestant

€

58.90

€

60.80

€

66.00

Jeugdwerk

€

26.00

Kerk

€

4.00

Diaconie

€

4.00

Bloemenfonds

€

19.00

Coll.Prot.kerk: Ondersteun. Gem.

€

23.25

Coll.Prot.Kerk: Missionair werk

€

44.20

Diaconie

€

44.95

Coll.Prot.kerk: Jong Protestant

€

47.55

Jeugdwerk

€

48.35

Muzikale begeleiding Eredienst

€

63.65

Kerk in Actie: Werelddiaconaat

€

55.45

Kerk in Actie: Noodhulp

€

55.50

Diaconie

€

56.40

Gemeentecontact Grimma

€

67.00

Kerk digitaal

€

64.50

Onderhoudsfonds

€

97.90

Bloemenfonds

€

86.25

Kerk

€

99.45

Kerk in Actie: Zending

€

99.10

Koffiegeld

€

13.10

Meeleven
25 december Kerk in Actie: Kinderen in de knel
02 januari
16 januari
23 januari
30 januari
06 februari

13 febr.
20 febr.
27 febr.
06 maart
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Een nieuwe taal voor oude woorden
Hoe vind je een nieuwe taal wanneer de oude grammatica van het
geloof voor velen niet meer verstaanbaar is? Dorothee Sölle (19292003) zocht moedig naar ‘een nieuwe taal’ voor geloof, theologie en
kerk. Een uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag ook voor staan.
Wie was Dorothee Sölle?
Dorothee Sölle (Keulen, 30 september 1929 - Göppingen, 27 april 2003)
was een Duitse, Lutherse theoloog. Geloof en politiek waren volgens
haar niet te scheiden. Ze hing een God is dood-theologie aan. Hiermee
bedoelde ze dat het beeld van de algoede en almachtige God in het licht
van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet zomaar kon
blijven staan. Ze ijverde voor de 'ontmythologisering' van de Bijbel. Ze
was hoogleraar in de systematische theologie aan het Union Theological
Seminary in New York. Ze schreef meer dan 40 boeken. Mystiek en
verzet (Baarn, 1998) geldt voor velen als haar belangrijkste werk.
Wanneer hoorden we voor het eerst van haar?
Voor velen zal het interview met Dorothee Sölle en de Zuid-Afrikaanse
dominee Beyers Naudé dat de IKON in 1985 uitzond de eerste of meest
memorabele kennismaking zijn geweest met deze bijzondere lutherse
theologe en strijdbare vrouw. Toen de interviewer aan het einde van
dat gesprek de beide gesprekspartners uitnodigde om nog een laatste
vraag aan elkaar te stellen, vroeg Sölle Beyers Naudé om een zegen!
Zoals zo vaak ging zij daarmee de veilig afgesproken maatschappelijke
setting van een situatie - in dit geval een tv-interview - te buiten, en
opende het moment voor een authentieke ontmoeting. Daarin lag dan
ook steeds haar kracht: in de scherpzinnige authenticiteit van haar
theologisch denken en geleefd geloof.
Waarmee is zij bekend geworden?
Sölle werd geboren in een tijd toen het fascisme in Duitsland sterk
aanwezig was. Als kind van die tijd stelde zij de radicale vraag naar een
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echte ommekeer van kerk en samenleving vanuit de gruwelijke ervaring
van de Shoah die zeven miljoen joden het leven had gekost. Doorgaan
met de oude samenleving was even ondenkbaar als doorgaan met
eenzelfde soort theologie! Volgens Sölle was God zelf, de god die de
kerk ongebroken meende te kunnen verkondigen - ook na de ervaring
van Auschwitz -, in de kampen vermoord!
Met de moed der wanhoop probeerde Sölle vanuit het beeld van ‘de
dood van God’ - zoals ook anderen in die tijd deden - een nieuw
verstaan van geloof te vinden. Haar nietsontziende eerlijkheid in de
beschrijving van de breukvlakken van het bestaan en het geloof maakte
haar algauw tot een voorbeeldfiguur voor velen die na oorlog en
Auschwitz worstelden met geloof en kerk en samenleving.
Daarbij bezat Sölle de ‘gave van het Woord’. Haar gedichten, artikelen
en toespraken pasten in geen van de bestaande categorieën van het
theologisch genre. Reden voor veel academische theologen van die tijd
om Sölle als ‘niet-academische theologe’ te bestempelen en haar een
erkende plek in de academische wereld te weigeren.
Wat kunnen gemeenten met haar gedachtegoed?
Met haar moedige zoektocht naar ‘een nieuwe taal’ voor geloof,
theologie en kerk wees Sölle een richting die ook voor onze huidige
zoektocht naar betekenisvolle vormen van geloof en kerk belangrijk is.
Dat is immers ook de uitdaging waar kerken en gemeenten vandaag
voor staan: hoe authentiek te verwoorden welke vorm van geloven een
mensenleven kan dragen wanneer alle oude antwoorden al een keer
zijn ontmaskerd als schijn, leugen of kortzichtigheid? En hoe een nieuwe
taal te vinden wanneer de oude grammatica van het geloof voor velen
niet meer verstaanbaar is?
Zien we de doorwerking van haar gedachtegoed ergens terug?
Sölle heeft bij haar eigen zoektocht de mystiek (her)ontdekt, als een
wijze van zoeken en spreken die niet overhaast tot antwoord verstart
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maar de openingen aanduidt waar authentieke vragen kunnen klinken.
En ze heeft duidelijk gemaakt hoe die mystieke manier van geloven en
leven de kunstmatige scheiding tussen geloof en politieke
verantwoordelijkheid weet te overwinnen.
Beide elementen zijn ook vandaag van levensbelang voor de
betrouwbaarheid van geloof en kerk, en voor de zoektocht naar nieuwe
vormen van kerk-zijn en geloven. De uitdagingen van een klimaatcrisis,
de sociale en economische gevolgen van de wereldwijde
migratiebewegingen, de onrechtvaardige verdeling van de toegang tot
kennis en resources: al deze uitdagingen zijn, zo heeft Sölle laten zien,
ook uitdagingen voor het geloof en voor de kerk die dat geloof
verkondigt. Zo kan Sölle’s radicale en tedere verkenning van die
uitdaging ons ook vandaag nog nieuwe wegen wijzen.
Van de boom leren
die elke dag opnieuw
’s zomers ’s winters
niets verklaart
niemand overtuigt
niets produceert.
Eens zullen de bomen leermeesters zijn
het water wordt drinkbaar
en de lofzang zo zacht
als de wind op een septembermorgen.
Ds. Andreas Wöhle
President van de evangelisch-lutherse synode
Bron: website PKN
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VANUIT DE WERKGROEP EREDIENST (WED)
Wij zijn natuurlijk heel blij dat nu ook weer de predikant deel
uitmaakt van onze werkgroep en Geurt zijn onmisbare inbreng heeft
in de WED.
Heel tijdig zijn we met elkaar al gaan nadenken over de invulling van
de Stille Week; ds. Piet Jan Rebel is onze voorganger op Witte
Donderdag en samen met hem kwamen we al tot invulling van deze
Viering, waarin ook brood en wijn gedeeld wordt (wellicht met
matses en druivensap).
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is Geurt onze voorganger; ook deze
diensten zijn al grotendeels voorbereid. Mooi dat Kars op Goede
Vrijdag zal zingen. De Paaskaars zal deze dag worden gedoofd.
Op Stille Zaterdag zal de nieuwe Paaskaars al worden binnen
gebracht.
Voor de drie genoemde diensten zal er een boekje worden gemaakt.
Paasmorgen is ds. Kees Burger onze voorganger met medewerking
van de Cantorij en zal ook trompettist Arie Plomp een feestelijke
bijdrage leveren.
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VANUIT HET PASTORAAL TEAM (P.T.)
Terwijl jullie dit lezen kunnen we terugzien op de ‘Open Poort
ochtend’ van zondag 20 maart, waarop ds. Erick Versloot een
presentatie verzorgde van zijn boek “Waar ben ik in hemels naam
mee bezig?”
De Open Poort ochtend werd ooit als Open Poort middag opgezet
door de diakenen. Daarna werd dit ad-hoc opgepakt door deze en
gene en verplaatst naar de ochtend: aansluitend aan de kerkdienst
en rond de klok van half 1 afgesloten met een maaltijd.
Deze formule willen we vasthouden.
Besloten is nu ook dat deze activiteit opgepakt wordt door het P.T.
Immers: het is een mooie gelegenheid om aan onderlinge
ontmoeting invulling te kunnen geven.
Bij overleg van het P.T. levert (vanzelfsprekend) ook Geurt zijn
bijdrage. Met name voor toerusting van het P.T.
OOK vanzelfsprekend is het gegeven dat er geheimhouding is voor
wat ons ter ore komt en met elkaar gedeeld wordt. Mogelijke
publicatie van “lief en leed” wordt vooraf altijd gecommuniceerd met
de betrokkenen.
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Jeugdpagina de Open Poort
Op weg naar Pasen
We zijn met de kinderen al halverwege het Paasproject “Beloofd land in
zicht” van Bijbel Basics. Op de projecttafel wordt elke week een afbeelding
en een voorwerp neergezet in de woestijn, de Rietzee of het beloofde land.
De verhalen bij de woestijn over de bevrijding en uittocht uit Egypte en de
doortocht door de Rietzee komen uit het boek Exodus. Daarna een verhaal
uit Deuteronium “bijna in het beloofde land”. Uit het boek Lucas komen de
verhalen in het beloofde land over de daden van Jezus, Jezus als Paaslam
en Gods nieuwe wereld.
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Puzzel Pasen

HULP GEZOCHT VOOR SCHOONMAAK KERK
Jan Brundel
Jaarlijkse schoonmaak dag op 28 mei
Nu de corona beperkingen zijn vervallen en De Open Poort weer
volledig open is hebben we besloten de jaarlijkse schoonmaakdag dit
jaar te houden op 28 mei 2022.
We beginnen om 09.00, op het programma staan onderstaande
werkzaamheden:
-

Het reinigen van alle ramen aan de binnenzijde
Het reinigen aan de buitenzijde van de Kerk
Alle gordijnen in de kerk
Reinigen van kasten binnen en buitenzijde
Alle vloeren reinigen

Wij zoeken die dag extra vrijwilligers bij het schoonmaken van De
Open Poort
Als uw belangstelling heeft een bijdrage te leveren aan het
schoonhouden van de kerk dan vraag ik u contact op te nemen met
mij via de telefoon 06-82680882
Hartelijk dank voor uw aanmelding
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Een hartelijke felicitatie voor :
13 april : Mw. A. van ’t Wout - Verweij
15 april : Mw. M. Folkersma
21 april : Mw. E.G. van Dam - van ’t Zand
22 april : Mw. G. van Leeuwen - Kappert
24 april : Mw. T de Koning
28 april : Dhr. L.C. van Dijk
29 april : Dhr. J.J.W. Albronda
5 mei : Mw. A.I. Battem - Kooij
8 mei : Mw. E. Catsburg - Bijman
9 juni : Mw. J. Jansen
10 juni : Dhr. W.A. van der Weg
16 juni : Mw. P.F. de Jong - de Beun
17 juni : Mw. H.T. Renden - Lubbers
18 juni : Mw. A. Steketee - Kroese
20 juni : Mw. M. Berghorst - Jansen
26 juni : Dhr. P. van Bemmel
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HULP GEVRAAGD VOOR SCHOONMAAK KERK
Jan Brundel
Jaarlijkse schoonmaak dag op 28 mei
Nu de corona beperkingen zijn vervallen en De Open Poort weer
volledig open is hebben we besloten de jaarlijkse schoonmaakdag dit
jaar te houden op 28 mei 2022.
We beginnen om 09.00, op het programma staan onderstaande
werkzaamheden:
-

Het reinigen van alle ramen aan de binnenzijde
Het reinigen aan de buitenzijde van de Kerk
Alle gordijnen in de kerk
Reinigen van kasten binnen en buitenzijde
Alle vloeren reinigen

Wij zoeken die dag extra vrijwilligers bij het schoonmaken van De
Open Poort
Als uw belangstelling heeft een bijdrage te leveren aan het
schoonhouden van de kerk dan vraag ik u contact op te nemen met
mij via de telefoon 06-82680882
Hartelijk dank voor uw aanmelding
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KERKDIENSTEN

Zondag 3 april 2022
De Open Poort
5e zondag 40 dagentijd
10.00 uur : Ds. A. T. Maarleveld
te : Bodegraven
Kerkauto : H. Kleijer
tel : 443079

Stille Zaterdag 16 april 2022
De Open Poort
21.00 uur : Ds. G. Roffel
te : Harmelen
Kerkauto : C. van Leeuwen
tel : 06 - 53118868

Zondag 10 april 2022
De Open Poort
Palmzondag
10.00 uur : Ds. B. Kriekaard
te : Ede
Kerkauto : W. Hoogendoorn
tel : 06 - 24797808

Zondag 17 april 2022
De Open Poort
Pasen
10.00 uur : Ds. C. Burger
te : Kamerik
Kerkauto : C. de Heer
tel : 442069

Witte Donderdag 14 april 2022
De Open Poort
19.30 uur : Ds. P. J. Rebel
te : Utrecht
Kerkauto : C. van der Veer
tel : 506659

Zondag 24 april 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. A.P. Tack
te : Bodegraven
Kerkauto : L. Elings
tel : 443204

Goede Vrijdag 15 april 2022
De Open Poort
19.30 uur : Ds. G. Roffel
te : Harmelen
Kerkauto : J. Brundel
tel : 06 - 82680882

Zondag 1 mei 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. M.Tuski
te : Utrecht
Kerkauto : G. den Braber
tel : 441788
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Zondag 8 mei 2022
De Open Poort
Maaltijd van de Heer
10.00 uur : Ds. Hetty Bredero
te : IJsselstein
Kerkauto : A. Kroes
tel : 443660

Zondag 5 juni 2022
De Open Poort
1e Pinksterdag
10.00 uur : Ds. L. Rasser
te : Amsterdam
Kerkauto : B. Nagelhout
tel : 443410

Zondag 15 mei 2022
De Open Poort/ Dopen
10.00 uur : Ds. G. Roffel
te : Harmelen
Kerkauto : P. de Langen
tel : 441970

Zondag 12 juni 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. G. Roffel
te : Harmelen
Kerkauto : H. Kleijer
tel : 443079

Zondag 22 mei 2022
De Open Poort
10. 00 uur : Ds. A.T. Maarleveld
te : Bodegraven
Kerkauto : W. van der Sluijs
tel : 443860

Zondag 19 juni 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. M. Sillevis-Smit
te : Utrecht
Kerkauto : C. van Leeuwen
tel : 06 - 53118868

Donderdag 26 mei 2022
De Open Poort
Hemelvaartsdag
Nog niet bekend

Zondag 26 juni 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. K. Holwerda
te : Amsterdam
Kerkauto : C. van der Veer
tel : 506659

Zondag 29 mei 2022
De Open Poort
10.00 uur : Ds. P.J. Rebel
te : Utrecht
Kerkauto : A. Overbeek
tel : 442819
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INFORMATIEF
De lay-out van dit nummer was in handen van Kees van Kesteren
Kopij voor het volgende nummer inleveren 21 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

56
56
56

3
4
5

Inleveren
21 juni
20 sept.
13 dec.

Verschijnt
1 juli
30 sept.
23 dec.

Meeleven voor belangstellenden
€ 10,- 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

31

Kerkgebouw

“De Open Poort”, Hendriklaan 1, tel. 0348-443047

Diensten

Zondag om 10.00 uur (via Kerkomroep.nl en YouTube)

Predikant

Ds. Geurt Roffel. App of tel: 06 52 35 37 26
email: predikant@deopenpoortharmelen.nl

Voorz. Kerkenraad

Gerrit Elings, Stadhoudershof 1, tel. 06-51661987

Voorz. Diaconie

Jan Brundel, Wipmolen 1, tel. 06-82680882

Voorz. CvK
Scriba

Ton Eijkenaar, Acacialaan 14, tel. 0651545106
Anneke Boskma-de Zoete, Uitweg 73, tel. 508292/0644302630
email: scriba@deopenpoortharmelen.nl

Secretaresse CvK
Penningmeester CvK
Pastoraal Team

Ria de Heer, Prinsenhof 7, tel. 442069
Evert Stoffelsen, Dorpsstraat 23A, tel. 442818
Afke Boes, tel. 442498, Chris van der Veer, tel. 506659

Coördinator Kostertaken
Contact uitvaart

Jan Brundel, Wipmolen 1, tel. 06-82680882
Henk Vink, tel. 06-10802612

Kerkelijk Bureau

Hans den Braber, Wilhelminalaan 20, tel. 441788

Kerkauto

Marjan Hoogendoorn, Dammolen 20, tel. 06-42260860

Kringloopcommissie

Johan Griffioen, Haanwijk 29, tel. 443253 / 06-23107137

Bankrekeningen

NL61INGB 0 000363157 - Geref. Kerk Harmelen
NL16INGB 0 000696095 - Pen.mr.Zend.comm.,
Harmelen vermelden t.g.v. “Zending” of “WD”

KvK-nummer

76400239

Collectebonnen
verkrijgbaar bij:

Wim van der Sluijs, Johan Frisolaan 13, tel. 443860
of op de 1e zondag van de maand na de kerkdienst

Uitvaartzorg

Uitvaartzorg Hans den Braber,
Wilhelminalaan 20, Harmelen, tel. 441299

Redaktie Meeleven

Gerrit Elings, Ton Eijkenaar, Wil Schouten,
Harm van Groen en Tanja Adelerhof.
Verspreiding: Atteke Scheper, tel. 443016
redactie@deopenpoortharmelen.nl

Redactie Nieuwsbrief

Marja Vilijn en Mia van der Sluis
nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl

Webmaster
Website
Twitter
Facebook
Eredienst beluisteren

webmaster@deopenpoortharmelen.nl
www.deopenpoortharmelen.nl
@deopenpoort (twitter.com/deopenpoort)
(www.facebook.com/deopenpoort)
www.kerkomroep.nl of bekijken via YouTube
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