
    GRIMMA                                             HARMELEN
40 Jahre Gemeindekontakte

              
40 Jahre ……. sich umeinander kümmern

40 Jahre……... miteinander umgehen

Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn tien gemeenteleden vertrokken vanaf de Open Poort naar Grimma. 
Harm was al eerder vertrokken, hij heeft de heenreis op de fiets gedaan. Onderweg pauzeren we bij 
de voormalige grensovergang van West
een museum. Bij onze aankomst in Grimma worden we in het Kirchegemeindehaus traditioneel 
ontvangen met Kaffee und Kuchen, de overgebleven speculaaskoeken van Connie en Carel zijn op 
een schaal erbij gelegd. De zelfgemaakte 
 

Daarna vertrekken we naar onze gastgezinnen, waarvan sommige contacten al jarenlang bestaan. 
Zaterdag is de uitgaansdag en samen met de mensen uit Grimma 
Halle. Als verrassing hebben ze daar een rondrit met een tram door de stad voor ons geregeld. De 
gids vertelt enthousiast over de gebouwen en de geschiedenis van de stad. De lunch vindt plaats in 
een Tsjechisch restaurant met een sfeervolle inrichting. ’s Middags
Marktkirche en de Franckesche Stiftungen en daarna 
bekijken voordat we terug gaan naar Grimma.
Zondagmorgen vieren we in de Frauenkirche i
zingt en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Po
 

Tijdens de viering leest Atteke uit de Bijbel
namens de Open Poort en bieden Bep en Ellen de cadeaus
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zijn tien gemeenteleden vertrokken vanaf de Open Poort naar Grimma. 

Harm was al eerder vertrokken, hij heeft de heenreis op de fiets gedaan. Onderweg pauzeren we bij 
West- naar Oost-Duitsland bij Marienborn. De grensovergang is nu 

een museum. Bij onze aankomst in Grimma worden we in het Kirchegemeindehaus traditioneel 
, de overgebleven speculaaskoeken van Connie en Carel zijn op 

. De zelfgemaakte taarten en cakes smaken ons goed na een lange dag rijden. 

 
 

Daarna vertrekken we naar onze gastgezinnen, waarvan sommige contacten al jarenlang bestaan. 
samen met de mensen uit Grimma vertrekken we met de trein naar 

Als verrassing hebben ze daar een rondrit met een tram door de stad voor ons geregeld. De 
gids vertelt enthousiast over de gebouwen en de geschiedenis van de stad. De lunch vindt plaats in 
een Tsjechisch restaurant met een sfeervolle inrichting. ’s Middags bezoeken we eerst de 

Franckesche Stiftungen en daarna hebben we nog tijd om lopend de stad te 
bekijken voordat we terug gaan naar Grimma.  

in de Frauenkirche in Grimma de Oogstdankdag, waarbij het kinderkoor 
ding wordt verzorgd door het Posaunenkoor met blaasinstrumenten.

 
 

de Bijbel in het Nederlands, spreken Frank en Harm de groet uit 
namens de Open Poort en bieden Bep en Ellen de cadeaus aan. Ter gelegenheid van het 40 jaar 
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elegenheid van het 40 jaar 



bestaan van het contact tussen Grimma en Harmelen heeft Henk Vink een tekst op een kaars gezet. 
Het tweede cadeau is een canvas doek met foto’s van de diverse ontmoetingen in de afgelopen 
jaren.  

 
 
Zondagmiddag maken we een wandeling door Grimma en langs de Mulde. De rivier heeft een aantal 
keer voor grote overstromingen gezorgd. De muur om de stad te beschermen is nu helemaal gereed. 
’s Avonds hebben we een gemeenteavond in het Kirchegemeindehaus. We beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. We herdenken de overledenen, zowel in Grimma als in Harmelen, die de 
afgelopen 40 jaar betrokken zijn geweest bij de ontmoetingen. Miep noemt namens de Open Poort 
de namen op en Elisabeth Seimer namens Grimma. Connie steekt kaarsjes aan. Daarna vertellen 
Frank, Bep, Ria en Harm over hoe de afgelopen 40 jaar de contacten zijn geweest tussen Grimma en 
Harmelen en iets over de ontwikkelingen bij de Open Poort in het afgelopen jaar. Jeroen ondersteunt 
het verhaal met een powerpoint presentatie. Tussendoor zingen we de Schnitzelbank, dit lied met 
tekeningen is geschreven bij het 20 jaar contact in 1999. Albrecht Günther vertelt over de 
activiteiten, die het afgelopen jaar in Grimma hebben plaats gevonden. Tussendoor zingen we samen 
een aantal liederen. 
Maandagmorgen om 9 uur nemen we alweer afscheid en rijden terug naar Harmelen. Onderweg 
pauzeren we in de stad Hann. Münden met vakwerkhuizen en mooie pleinen. Het weekend is snel 
verlopen. Het is net als elk jaar een gezellige ontmoeting geweest. Volgend jaar is de ontmoeting in 
Harmelen. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee de doen met de activiteiten van dit weekend. 


