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Geest en zorg voor de schepping
Met Pinksteren vieren we wat we noemen de uitstorting van
de heilige Geest. Nog altijd een mysterieus feest, waarbij er
een soort vlammen verschenen die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen
werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:3). Wie
zich laat dopen, zal de heilige Geest ontvangen (vers 38). Pinksteren, een feest
dat we in de kerk nog altijd vieren, Pinksteren, waarna we als mensen met de
heilige Geest verder mogen, het kerkelijk jaar in na het volgen van de
Evangelieverhalen van Kerst tot Pasen en Hemelvaart.
De Geest van God is er al heel vroeg, in Genesis 1: 2 zweefde hij over het water,
voor de schepping. Gods Geest is zo al betrokken bij de schepping. Een oud
kerklied zingt van Kom Schepper God, o heilige Geest (Lied 670). Psalm 104 is
een loflied op de Schepper. Ook hier komen onverwacht de beelden van
Pinksteren naar voren in vers 4: U maakt van de winden uw boden, van
vlammend vuur uw dienaren. Vers 30 geeft de betrokkenheid van de Schepper op
de schepping in o.a. vers 30: Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en
vernieuwt U het gelaat van de aardbodem (vert. Herziene Staten Vertaling). Zo
mogen wij dat ook zien en de voortdurende vernieuwing van de schepping
meebeleven: ieder jaar weer het voorjaar met opnieuw de bloemen, de bladeren
de jonge dieren en mensen. Gods Schepping gaat door. Gods Geest en
betrokkenheid vraagt dus ook om onze zorg voor de schepping. De recente
encycliek Laudate Si’ van Paus Franciscus over de zorg voor het
gemeenschappelijk huis, sluit af met het gebed:
... Heer God, Een en Drievuldig,
Kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
Leer ons U te aanschouwen
In de schoonheid van het heelal,
Waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprijzingen dankbaarheid
Om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
Met al het bestaande…
Een goed Pinksterfeest gewenst,
Jan Boonstra
Voor deze bezinning werd ik geïnspireerd door het artikel “De Geest en de
schepping” van Kees van den Berg in Woord en Dienst van mei 2017.
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WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN
Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij
anders aangegeven.
4 juni 09.30 Pinksteren (rood)
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
hr. B. Kwast
Diaken:
mw. T. Kwakernaak
Collectant:
Ingo van Oldenborgh
Collecten:
1.Eotas
2.Pastoraat
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
mw. J. Vermeulen
Muziek:
hr. H. Schelling
Beamer:
hr. H. Krul
Nevendienst: mw. D. Griffioen en hr. J. Groenendijk
Koffiedienst:
mw. A. Verkade en mw. N. van der Wolf
Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
11 juni 09.30 Zondag Trinitatis (wit)
Voorganger:
drs. L. J. Koning-Polet, Gouda
Ouderling:
mw. J. G. Timmers
Diaken:
mw. T. Lavies
Collectant:
Femke Hop
Collecten:
1.Onderwijs Peru
2.Kerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. J. Burger
Muziek:
hr.A. Bakker
Beamer:
hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. A. Knol en mw. C. Schrier
Koffiedienst:
mw. P. Haverkamp en mw. E. Krul
Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
Provider:
Er is vandaag vanaf 16.00 uur een slotbijeenkomst voor jongeren
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18 juni 09.30 Eerste zondag na Trinitatis (groen)
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
mw. E. Eijkelboom
Diaken:
hr. R. Donselaar
Collectant:
Henriette Maitland
Collecten:
1.Gouds hospice
2.Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. T. Eykelboom
Muziek:
hr. A. Bakker
Beamer:
hr. T. Verheij
Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. M. Homan
Koffiedienst:
mw. L. Schepers en hr. T. Rozendaal
Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
25 juni 09.30 Eerste zondag van de zomer (groen)
Voorganger:
drs. A. Z. de Velde Harsenhorst
Ouderling:
mw. C. E. Bos
Diaken:
mw. T. Bakker
Collectant:
Maartje Homan
Collecten:
1.St. Water voor Leven
2.Diaconie
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. F. van den Heuvel
Muziek:
hr. M .Spits
Beamer:
hr. A.-J. Wagensveld
Nevendienst: mw. S. van de Graaf en mw. M. Hop
Koffiedienst:
mw. A. Hoonhout
Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
2 juli 09.30 Tweede zondag van de zomer (groen)
Ontmoetingsdienst “Loofhuttenfeest”
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
hr. J. Boonstra
Diaken:
hr. T. van Eekelen
Collectant:
Robin van Loo
Collecten:
1.Non-foodbank
2.Alg. diaconale doelen/noodhulp
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. M. ten Haaf
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Muziek:
hr. T. Alders
Beamer:
hr. J. Burger
Nevendienst: nog op te geven
Koffiedienst:
mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. D. Meekhof
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
9 juli 09.30 Derde zondag van de zomer (groen)
Voorganger:
drs. L. J. Koning-Polet, Gouda
Ouderling:
mw. G. Bakker
Diaken:
mw. T. Kwakernaak
Collectant:
Koen de Wit
Collecten:
1.Woord en Daad
2.Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. T. Eykelboom
Muziek:
hr. T. Alders
Beamer:
hr. G. de Graaff
Nevendienst: nog op te geven
Koffiedienst:
mw. T. van Vuren en mw. N. van Loo
Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
Autodienst:
via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
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Activiteitenagenda
Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse
Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname
in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie
doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde
activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.
zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
zaterdag
zondag
zaterdag

10 juni vm
11 juni 15.00
13 juni 21.00
14 juni 19.30

Open huis gerenoveerde kerk Sluipwijk*
Concert GouweHart Orkest*
Vrijwilligersavond De Ark*
Inzegening huwelijk van Tim Roozendaal en
Linda Schepers, in de Bonaventurakerk,
Rijnstraat 60, Woerden*
17 juni 18.00 Sponsorzwemmen in De Fuut*
25 juni 11.30 Seizoensafsluiting Jong Belegen*
01 juli 15.00 Inzegening huwelijk van Freek Bakker en
Lisa Schmidt, in de Pauluskerk,
Straatweg 37, Breukelen*

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer
Kopij-inleverdata Arkade (voor 10.00 uur)
26 juni
28 augustus
25 september
30 oktober
27 november

Verschijningsdata Arkade
6 juli
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Inleveren voor Arkade:
Kopij bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com)
Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden
ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl)
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Vanuit de pastorie
Lieve mensen,
Allereerst kijk ik met heel veel dankbaarheid nog terug
op de Paasweek. Wat is het toch bijzonder om zo
intens een week met elkaar op trekken. Dit jaar
hadden we een grote groep eters bij de Stille Maaltijden. In diezelfde week
mocht ik op uitnodiging van de Ichthuskerk daar een lezing komen geven
over de Joodse wortels van ons avondmaal. Een mooie avond met een
goede opkomst, maar vooral een gewaardeerde uitnodiging!
Terugkijkend denk ik ook aan de jaarlijkse avond met alle
contactpersonen. Uitstekend verzorgd door Greet Bakker en Caroline
Bruinsma. Tel uw zegeningen, want het is deze tijd toch heel bijzonder dat
wij als gemeente zoveel contactpersonen mogen hebben. Toch zijn er ook
vacatures. Heeft u belangstelling voor dit mooie werk spreek mij of de
ouderlingen dan rustig eens aan!
Ook feliciteer ik vanaf deze plaats Erna Eigeman die een koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen, mede voor het vele werk dat zij voor
onze gemeente heeft verricht en nog steeds doet! Nog meer
feestelijkheden staan op het programma. Met Pinksteren mogen wij twee
kinderen dopen in het midden der gemeente: Stan, zoon van Stefan en
Cora Slappendel en Fenne, dochter van Esther en Rianne NeelemanKlumpenaar. Ook mag ik twee huwelijken kerkelijk bevestigen en wel van
Tim Roozendaal en Linda Schepers op woensdag 14 juni en van Lisa
Schmidt en Freek Bakker op 1 juli. Alvast van harte gelukgewenst
allemaal.
Inmiddels zijn we ook bij het 5e gebod beland van ons jaarthema over de
10 geboden: eer uw vader en uw moeder. We mochten daarover een
prachtige lezing horen van Kim Putters, directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Overigens gaan we na de zomer gewoon weer
verder met dit jaarthema en komen de geboden 6 tot 10 aan de orde. Ook
Zinspelen is al weer druk bezig om hiervoor weer een prachtig programma
te verzorgen.
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Wat betreft ons gebouw zijn ze naast het vele onderhoud en schilderwerk
nu ook het dak op gegaan. Een grote klus, maar wel een die heel hard
nodig was. Mocht u in de kerk zijn, ga dan vooral ook eens kijken in de
voormalige sacristie. U herkent deze ruimte niet meer terug. Het is
prachtig geworden en nogmaals danken wij alle vrijwilligers die dat
hebben mogelijk gemaakt. Dat was ook weer niet mogelijk geweest
zonder uw gulle bijdragen. Tijdens de gemeenteavond mocht ik daarvan
weer getuigen zijn toen ik ruimhartig bood op de veilig. Onze voorzitter
ontpopte zich daar als een waar veilingmeester vol geestdrift zwaaiend
met zijn veilinghamer.
Ondertussen zijn wij op een korte kampeervakantie geweest op het eiland
Ameland. We stonden daar alleen op de camping van Staatsbosbeheer.
Niet verwonderlijk, want het was de koudste meivakantie ooit. Dat hebben
we geweten, want zelfs onze tenten waren na sommige nachten bevroren.
Maar deze zomer willen we gaan kamperen in Noord-Noorwegen op de
Lofoten, dus daarvoor was dit wel weer een uitstekende oefening!
Overigens dit schrijvende mag ik al weer gaan kamperen en dit keer met
onze jongeren in Taizé in Frankrijk. Ik kijk er naar uit om hen op stap te
mogen gaan en hoop dat ze bijzondere en inspirerende dagen zullen
beleven in Taizé. Daarover hoop ik u in de volgende Arkade dan weer te
berichten.
Vrede en alle goeds vanuit de pastorie,
David
************************************************************************************
Bij de vieringen
Zondag 4 juni - Pinksteren
In deze viering worden Stan en Fenne gedoopt
Genesis 11
Handelingen 2
Vandaag horen wij in twee verhalen over het spreken in verschillende
talen. Het verhaal van de toren van Babel en de verhaal van het feest van
Pinksteren. In deze vieringen zullen gedoopt worden Stan, zoon van
Stefan en Cora Slappendel en Fenne, dochter van Esther en Rianne
Neeleman-Klumpenaar.
Ds. David van Veen gaat voor.
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Zondag 11 juni - Zondag Trinitatis
Johannes 3: 1 – 15
Windkracht
Vorige week vierden wij Pinksteren, het feest van de Geest. Deze week
gaat het verder. Die Geest brengt je in beweging en hij maakt een ander
mens van je. Bijna alsof je opnieuw wordt geboren. Jezus praat hierover
met Nikodemus, een farizeeër. Nikodemus ontdekt wat de kracht van de
Geest is. In zijn voetspoor laten wij ons ook meevoeren op de wind.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.
Zondag 18 juni - 1e zondag na Trinitatis
Lucas 16: 19 – 31
Ik heb je nodig
Deze week gaat het over de rijke man die alles heeft. Voor hem lijkt de
arme bedelaar Lazarus bij de poort niet te bestaan. Maar op een dag zijn
de rollen omgekeerd, zo vertelt het verhaal. De arme Lazarus krijgt de
hemel die hij nooit gehad heeft en de rijke moet pijn lijden. Wie heb jij
nodig? En wie heeft jou nodig?
Ds. David van Veen gaat voor.
Zondag 25 juni - 1e zondag van de zomer
Matteüs 10: 26-33
Schreeuw het van de daken!
‘Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht…’ Het is een oproep van
Jezus om hardop te zeggen waar je in gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat
doen wij ook vandaag als we samenkomen in de kerk.
We roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd wordt: dat God van
mensen houdt. In het Lutherjaar 2017 volgt het oecumenisch leesrooster
de lezingen uit het lutherse leesrooster. Vandaag, 25 juni, is het de
gedenkdag van de Augsburgse Confessie.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.
Zondag 2 juli - 2e zondag van de zomer
Ontmoetingsdienst ‘Loofhuttenfeest’
In deze dienst staan we stil bij Joodse Loofhuttenfeest en heeft het
karakter van een ontmoetingsdienst. De dienst is dus expliciet voor alle
leeftijden bedoeld. Aan het begin van de dienst bekijken met de kinderen
uitgebreid een echte loofhut op het podium en trekken we met het Joodse
volk de woestijn in nadat zij de tien geboden hebben ontvangen.
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Normaal noemen we dit de Afsluitzondag, maar dit jaar niet, omdat we
volgend jaar met ons jaarthema over de tien geboden gewoon weer
verder gaan.
Ds. David van Veen gaat voor.
Zondag 9 juli - 3e zondag van de zomer
Jeremia 17:19-26
Dat kan anders!
De profeet Jeremia staat bij de poort van Jeruzalem. Het is sabbat, een
dag van rust die gewijd zou moeten zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe
druk de mensen zijn… ‘Het kan anders!’ roept Jeremia. En als mensen het
ook echt anders gaan doen, zal de toekomst er veelbelovend uitzien.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.
************************************************************************************
In Memoriam Gijs Bulk
Op zondag 21 mei 2017 is overleden ons gemeentelid Jacob Gijsbert Bulk in
de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan ’t Kerkestuk 103.
Gijs begon in Reeuwijk als directeur van de Rabobank. Eerst was dat nog een
kleinschalige bank, maar na de verkoop van o.a. Broekpolder groeide de
bank. Als penningmeester van het Groene Hart kwam hij later in contact met
de firma Edelman waar hij jarenlang heeft gewerkt. Ook na zijn pensionering
heeft hij nog lang voor deze firma de administratie gedaan. Samen met zijn
vrouw en kinderen heeft Gijs Reeuwijk-Brug zien groeien.
Gijs was een man recht door zee en verdiepte zich in de wereldproblemen
waarover hij hartstochtelijk in gesprek kon gaan. Ook had Gijs een groot
gevoel voor humor dat tot op het laatst aanwezig was. Ook tijdens zijn ziekte
is dit een bron van kracht geweest, naast de liefdevolle zorg van zijn vrouw en
kinderen.
Gijs was lid van onze gemeente, las de Arkade van A tot Z, maar was niet zo
kerks. Hij had veel vragen rondom het geloof, maar was tegelijkertijd
betrokken op De Ark. We vonden elkaar in de overtuiging dat geloven in ieder
geval ook een zoektocht was en dat vragen stellen daar helemaal bij hoort. In
dankbaarheid en verwondering over het leven keek Gijs op dit leven terug.
In gedachten en gebed zijn we bij zijn vrouw en kinderen en allen die hem lief
waren. Veel Reeuwijkers zullen hem kennen en hem missen.
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De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaats gevonden en op zondag 28 mei
hebben we Gijs in onze viering herdacht.
Moge hij rusten in vrede.
Ook voor hem staan die woorden geschreven in Lied
954:
Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
Welkom thuis in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.
Ds. David van Veen
****************************************************************************************
Uit de kerkenraad
Joke Timmers opent de kerkenraadsvergadering van 3 april met de
vermaning van Paulus aan de Filippenzen: “Laat onder u de gezindheid
heersen die Christus Jezus had.”
De financiële jaarstukken zijn klaar en zullen op 9 mei aan de
gemeenteavond worden voorgelegd. De diaconie ziet de diaconale inkomsten
toenemen. De kerkrentmeesters zien in 2017 geen stijging in de toegezegde
VVB. Dat heeft waarschijnlijk te maken met giften voor het onderhoudsfonds.
Het college bekijkt wat te doen met mensen met een betaalachterstand. 18
mensen/pastorale eenheden hebben zowel voor 2015 als voor 2016
toezeggingen gedaan die niet zijn nagekomen.
In de Classis Gouda wordt gesproken over de structuur van de Protestantse
Kerk in Nederland, waarin het aantal classes wordt gereduceerd ten gunste
van grotere provinciale verbanden. De Classis Gouda functioneert goed,
tegen geringe kosten. Dat zal ook in de classicale reactie op de voorstellen
naar voren worden gebracht.
Jeannette van Galen opent de vergadering van 15 mei met een tekst uit de
musical Caroussel en 1946, waarin Judy Garlandt “You’ll never walk alone”
zong. Hoe toepasselijk op de dag dat een grote menigte op de Coolsingel het
kampioenschap van Feyenoord vierde.
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We bespreken de voortgang van de financiële actie en van het onderhoud.
De jeugdzaal/huiskamer is bijna gereed. Voor de herinrichting van de
kerkzaal is niet alleen een meubelmaker aangezocht, maar kijkt ook een
binnenhuisarchitect naar de plannen. Dat is belangrijk omdat juist in de
kerkzaal de afstemming van de delen van het interieur belangrijk is. We kijken
uit naar een bespreking van de plannen met de binnenhuisarchitect. Daarna
zullen die plannen ook in een presentatie aan de gemeente worden
voorgelegd. Daar is nog even tijd voor, want in de verbouwing zijn eerst de
kerkenraadskamer en de tussenzaal aan de beurt. Bovendien nadert ook voor
de onderhoudsploeg de vakantie.
We spreken over de verhuur van De Ark. Tijdens de gemeenteavond wees
kerkrentmeester Jan Walrave erop dat sinds de koop van het RK deel van het
kerkgebouw de gehele exploitatie voor onze rekening is: dat betekent een
extra jaarlijkse last van € 15.000. We hebben eerder geconstateerd dat dat
betekent dat we andere medegebruikers voor ons gebouw moeten vinden. Er
ligt nu een mogelijkheid, die wel onze eigen gebruiksmogelijkheden inperkt en
die vereist dat we goed kijken naar de inpassing van verschillende
gebruikerswensen. We zullen een jaar kijken hoe dat gaat.
In de maanden juli en augustus zullen we gedurende zes zondagen geen
gebruik maken van de beamer. Dan ligt er dus een zomerliturgie. De
inrichting van de kerkzaal zal dan meer lijken op de week voor Pasen: we
zullen dan vooral “in de bak” zitten. Ook de predikant zal daar dan staan,
zodat de afstand tussen voorganger en gemeente dan iets kleiner wordt.
Bert Kwast
Dinsdag 13 juni: vrijwilligersavond
Kort geleden memoreerde Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, in zijn lezing voor ZinSpelen nog eens hoe hard de
ontkerkelijking in Nederland om zich heen heeft gegrepen. Dat geeft zeker
stof tot nadenken.
Des te dankbaarder ben ik voor alles wat er in onze gemeente gebeurt en
voor alle activiteiten die in en om onze kerk plaatsvinden. Tijdens de
gemeenteavond hebben we uiteraard de onderhoudsploeg een veer op de
hoed gezet.
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Maar we zien nog veel meer mensen die zich op tal van manieren
verdienstelijk maken: als contactpersoon, als redactielid of als bezorger van
Arkade, als lid van de bloemendienst, als cantorijlid, als leiding van de
kindernevendienst, als voortrekker van Jong Belegen, als medewerker van de
bloemendienst, als kerkrentmeester, als organist, als koster, als beameraar,
als medewerker van de koffiedienst, als leiding van Provider, als begeleider
van de Taizéreis, als kerkenraadslid, als …
We zijn ons maar al te zeer bewust van al het werk dat deze en andere
vrijwilligers in onze gemeente verrichten. En daar zijn we maar al te blij mee.
Daarom nodigen we alle mensen die op welke manier dan ook actief zijn in
onze gemeente uit om op dinsdagavond 13 juni, vanaf 21.00 uur met ons in
De Ark bijeen te komen om elkaar te bedanken, een schouderklopje te geven
en te bemoedigen: we hebben het afgelopen jaar samen toch maar weer veel
werk verzet en samen veel goeds gedaan. Zonder borstklopperij mag dat toch
ook wel eens worden gezegd? Van harte welkom dus.
Bert Kwast
Verslag op hoofdlijnen van de gemeentevergadering, gehouden op
dinsdagavond 9 mei 2017 in De Ark
Inleiding
Onze voorzitter van de kerkenraad Bert Kwast opent de vergadering en heet
een ieder welkom. Aanwezig zijn ca. 40 leden van onze gemeente. Doel van
de avond is het toelichten van de financiële jaarstukken van de colleges van
kerkrentmeesters en diakenen over 2016, de rapportage van de commissie
controle jaarrekeningen en het jaarverslag over 2016.
Als opening zingen wij Lied 280: 1, 2, 3, en 7, De vreugde voert ons naar dit
huis.
Bert licht het programma toe en nodigt iedereen uit in de pauze en na afloop
de vernieuwde jeugdruimte te komen bekijken.
Bert geeft aan dat deze gemeentevergadering een volle agenda heeft. Naast
de financiële jaarstukken 2016 van het college van kerkrentmeesters en het
college van diakenen, zullen ook het jaarverslag en de stand van zaken van
onderhoud en renovatie aan de orde komen. Verder is er een veiling t.b.v.
Geef om De Ark.
College van Diakenen
Ruben Donselaar, penningmeester van het college van diakenen, geeft een
toelichting op de jaarrekening van de diakenen.
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Hij bedankt de gemeente voor alle giften via collecten, de vaste bijdragen en
giften. Ruben geeft een overzicht over de jaren 2015 tot en met 2016. Over
2016 zijn ook de inkomsten via de collectebussen t.b.v. Geef om De Ark
opgenomen. Het jaardoel Versterk de kerk heeft € 7500,- opgebracht. De
diakenen dragen o.a. de uitgaven voor de viering van het Avondmaal, de
maaltijden in de Stille Week, de koffie en thee, de bloemen die als groet
worden gegeven en de met Christengemeente Elim georganiseerde lunches
in De Ark. Ruben geeft een toelichting op de balansen, de toelichting en
specificatie daarvan en de kasstromen. Gevraagd geeft hij aan wat project
Lindi inhoudt: ondersteuning van de opleiding van een arts in Tanzania en
medische voorzieningen, hetgeen loopt via Annette Knol, die deze contacten
onderhoudt en de situatie ter plaatse kent. De maaltijden in de Stille Week
zijn nagenoeg kostendekkend door een bijdrage van de deelnemers. Ruben
geeft een toelichting op het proces Collectebonnen en de bedragen op de
balans daarvoor. Door gemeenteleden aangeschafte collectebonnen worden
naar schatting voor 90% gebruikt.
Na het beantwoorden van de vragen bedankt Bert het college van diakenen
voor hun grote inzet.
College van Kerkrentmeesters
Bij afwezigheid van de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, geeft
Jan Walrave een toelichting op de jaarrekening van het college van
kerkrentmeesters. Per 2016 is de financiële administratie van de voormalige
Beheercommissie De Ark geïntegreerd in die van het college van
kerkrentmeesters. Hiervoor gaat dank uit naar de penningmeester van de
Beheercommissie, de heer Piet van Kersbergen. Jan Walrave geeft een
toelichting op dit - administratief complexe- fusieproces (pag. 5 van de
jaarrekening). Door overname van het RK deel van De Ark en de aangegane
lening bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) zijn de balanstotalen sterk
verhoogd. Voor 2016 worden wij als gemeente voor 100% belast met de
exploitatielasten van De Ark, waar dat in het verleden 50% was. De vordering
op de RK parochie vanwege de nog bij te dragen exploitatie is verwerkt in de
onderhandelingen over de koop van het RK deel van De Ark. De waarde van
De Ark staat nu wel op de balans. Jan Walrave geeft aan dat de acties voor
onderhoud en renovatie niet in de exploitatierekening worden opgenomen,
maar zichtbaar zijn op een aparte RABO-bankrekening. Hiermee blijft de
normale exploitatie duidelijk zichtbaar. Verder geeft hij aan dat de
huuropbrengsten, de rentepercentages, de vaste vrijwillige bijdragen en de
financieringskosten zijn meegevallen. De opbrengsten van de gevraagde
bijdrage voor ons kerkblad Arkade vielen iets tegen.
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Bespreking en vragen
Bij de bespreking komen de volgende aspecten naar voren:
• Complimenten, dank en ook applaus voor alle werkzaamheden; dit
gaat allemaal niet vanzelf en waardering voor het vrijwillige werk
wordt uitgesproken, zeker in dit lastige jaar van aankoop van het RK
deel van De Ark en de integratie van de beide administraties.
• De jaarrekening is niet eenvoudig te lezen, mede door deze
omstandigheden. Er volgt uitleg over de vooruit betaalde
notariskosten kosten per eind 2016.
• Vanuit de gemeente zijn er zorgen over de trends op langere termijn.
Die zijn er zeker door vergrijzing en mogelijke krimp, maar in een
voorgaande gemeentevergadering is in meerderheid besloten het RK
deel van De Ark aan te kopen. En de lopende actie Geef om De Ark
loopt naar verwachting. Maar ieders bijdrage blijft vereist. De
kerkenraad deelt de zorgen om een blijvende sluitende exploitatie.
Gaandeweg de renovatie moet worden gezocht naar middelen om de
exploitatie van De Ark sluitend te houden. Mede daarom worden de
zalen gerenoveerd, de nieuwe jeugdruimte is daarvan een voorbeeld,
deze zal primair voor de jeugd zijn, maar waar mogelijk ook voor
andere activiteiten worden gebruikt.
• De geldstromen worden nogmaals toegelicht.
• Gesignaleerd wordt een verschil van € 350,- tussen de
jaarrekeningen, dit wordt toegelicht.
• Verder wordt de wens uitgesproken bij een volgende
gemeentevergadering over de jaarrekeningen de begroting voor dat
jaar erbij te zien en het verslag van de gemeentevergadering. Dit
wordt toegezegd.
• Gevraagd wordt wat wordt gedaan bij niet betalen van wel
toegezegde vrijwillige bijdragen. Hiervoor rappelleert het college bij
betreffende leden en verder wordt inzet vanuit het pastoraal team
overwogen; het betreft hier soms een gevoelige materie.
• Het zou gemakkelijk zijn bij de actie Kerkbalans ook een invulstrookje
voor eigen gebruik te krijgen, het college neemt dit mee.
Nadat er op dit punt geen vragen meer zijn, bedankt Bert het college voor zijn
werkzaamheden.
Controle jaarrekeningen
De kascontrole commissie voor de jaarrekeningen over 2016, bestaande uit
de gemeenteleden Sio Oudendag en Cor van de Wetering, geeft aan de
beide jaarrekeningen te hebben bekeken en steekproefsgewijs ontvangsten
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en uitgaven te hebben gecontroleerd aan de hand van de uitgebreide
werkinstructie van de Protestantse Kerk. Zij hebben niets dan complimenten
voor onze penningmeesters en administrateurs die goed werk hebben
geleverd; dit zijn Ruben Donselaar en Jan Walrave. Er zijn geen
opmerkingen. De kascontrole commissie stelt dan ook voor om de colleges
decharge te verlenen voor 2016. Het applaus van de aanwezigen geeft aan
dat de vergadering de kerkenraad adviseert hiermee in te stemmen.
Jaarverslag 2016
Bert wijst op het jaarverslag 2016 en geeft in overweging hier nog eens rustig
kennis van te nemen. Het document is te omvangrijk om nu geheel te worden
doorgenomen. Het is het verhaal achter de cijfers en biedt een goed inzicht in
vrijwel alle activiteiten die in en rond De Ark worden ontplooid.
Vanuit de gemeente wordt opgemerkt dat het beëindigen van de activiteiten
van de tienerclub te voorkomen was geweest als er eerder een geschikte
ruimte voor de jeugd was geweest. Dit had anders gemoeten.
Hierover ontstaat een discussie die wordt afgerond met een toelichting door
een van de jeugdouderlingen.
Jan Boonstra bedankt allen die meewerkten aan het jaarverslag over 2016.
Presentatie onderhoud en renovatie van De Ark
Na de pauze geeft Hans Rootert een presentatie over onderhoud en
renovatie van De Ark met beelden op het projectiescherm.
Zo is er o.a. gewerkt aan: herstel van een gaslek bij de achteringang, de
vernieuwing van de CV-ketels, waarbij het aantal ketels is teruggebracht naar
twee, vastleggen van vloertegels, inzet van een schoonmaakbedrijf, waar
Gert Schouten met zijn werkzaamheden is gestopt, verlichting buiten,
glasstroken in de voordeuren, de nieuwe bestrating bij de ingangen, verfwerk
in de kerkzaal, afsluiten van de gang naar de voormalige sacristie. Momenteel
wordt gewerkt aan de vernieuwing van de dakbedekking.
Op de planning staan nog o.a. vernieuwing van kozijnen, keuken, zalen,
toiletgroepen, toegankelijkheid voor minder validen, de herinrichting van de
kerkzaal en vernieuwing van liturgische voorwerpen en meubilair. Ook de
akoestiek in de zalen zal aandacht krijgen.
De aanwezigen stemmen in met dit overzicht en de plannen met een applaus
dat zeker ook geldt voor de vele vrijwilligers die heel veel werk hebben
verricht.
Veiling
Bert Kwast treedt daarna op als veilingmeester bij het bij opbod veilen van 14
kavels bestaande uit allerlei diensten en zaken vanuit de eigen gemeente,
variërend van inbinden van boeken, kleuradvies, tuinonderhoud,
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doen van klussen tot gebruik van een huisje aan het Heegermeer. De
opbrengst bedraagt € 2500,-.
Om 22.10 uur wordt deze gemeenteavond afgesloten.
Dank
Graag bedanken wij vanuit de kerkenraad een ieder die meewerkte aan deze
gemeenteavond.
Jan Boonstra
Erna Eigeman koninklijk onderscheiden
Op woensdag 26 april werd Erna Eigeman
door familieleden meegenomen voor een
autoritje dat voerde langs het NS-station.
Toen kwam de aap uit de mouw: het werd
geen toeristisch uitje, maar het Huis van de
Stad en de lintjesregen bleek het reisdoel.
Burgemeester Schoenmaker zette de
verdiensten van Erna uiteen en deelde mee
dat deze ook de Koning waren opgevallen.
Die had besloten die verdiensten te
waarderen met een koninklijke
onderscheiding: lid in de Orde van Oranje
Nassau. Vervolgens kreeg Erna de
versierselen opgespeld.
We hebben op vrijdag 28 april in De Ark een receptie voor Erna
georganiseerd. Samen met de Wereldwinkel, want we hadden allebei de
aanvraag ondersteund.
We besteden hier in Arkade uiteraard graag aandacht aan dit heugelijke feit,
waarmee we Erna hartelijk feliciteren, haar nogmaals bedankend voor wat ze
in de loop der jaren voor de Gereformeerde Kerk van Reeuwijk, voor de
Samen-op-Weggemeente en voor de Protestantse Gemeente De Ark van
Reeuwijk heeft gedaan. Deze aandacht is hier des te meer op zijn plaats,
omdat Erna van 1981 tot 1990 redacteur was van Saluut, de gereformeerde
voorganger van Arkade.
Bert Kwast
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Van de diaconie
Beste gemeenteleden,
Onderstaand de opbrengsten van de collectes:
26-03 Op Gelijke Voet
26-03 Diaconie
02-04 Amnesty International
02-04 Jeugdwerk
09-04 Non Food Bank
09-04 Diaconie
16-04 Hand in Hand
16-04 Jeugdwerk
23-04 Artsen zonder grenzen
23-04 Pastoraat
30-04 Gerald Stichting
30-04 Diaconie
07-05 Cordaid
07-05 ADD Noodhulp

€ 294,87
€ 133,53
€ 166,42
€ 140,44
€ 302,67
€ 140,50
€ 616,04
€ 255,13
€ 258,81
€ 133,95
€ 175,65
€ 100,55
€ 158,35
€ 145,45

De extra collecte op 2 april 2017 heeft € 470,55 opgeleverd voor noodhulp
in Oost – Afrika (via TEAR, onderdeel van Het Christelijk
Noodhulpcluster). Vanuit ADD Noodhulp hebben we hier een gift van €
250,00 aan gedaan en aan extra giften voor dit doel is € 1.800,00 binnen
gekomen. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Collectebonnen
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening
NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark
onder vermelding van “collectebonnen”.
We hebben de volgende mogelijkheden:
Voor € 12,50
25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00
20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00
25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00
20 bonnen van € 2,50
Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en bij u thuis
bezorgd.
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Giften
Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u
overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie
Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is!
Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.
Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Ruben Donselaar
Nieuwe diaken/penningmeester gezocht
Beste gemeenteleden,
Na een periode van vier jaar heeft Ruben Donselaar besloten zijn taak als
diaken/penningmeester neer te leggen. We vinden dat erg jammer, maar
begrijpen dat hij zich na deze periode weer op een andere bestuursfunctie
wil concentreren.
We zijn dus op zoek naar een nieuwe diaken!
Liefst iemand die ook de financiële administratie erbij wil doen. Ruben
zegt altijd dat het niet zo moeilijk is. Wel is het handig als je met Excel
kunt werken. Ruben wil graag de nieuwe persoon inwerken. Ook voor
nadere informatie is hij beschikbaar.
Mocht het financiële gedeelte een bezwaar zijn dan kan er ook een
combinatie gezocht worden van een diaken en nog iemand die alleen de
financiën doet. Die tweede persoon wordt dan geen diaken en dus ook
geen lid van de kerkenraad.
De belangrijkste taak van een diaken is de zorg voor de armen en de
zieken zo als het vroeger zo mooi omschreven stond. Op de site van Kerk
in Actie wordt het mooi verwoord:
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen
wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Naast de verzorging van de collectes helpen de diaken met het delen van
brood en wijn en stimuleren de diakenen de ontmoeting tussen
gemeenteleden. In voorkomende gevallen kan er financiële steun
verleend worden aan derden door ons noodfonds.
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Mocht u interesse hebben om diaken/penningmeester te worden of alleen
diaken of wilt u eventueel alleen de administratie doen, neem dan contact
met mij op. Er valt nog veel meer te vertellen over dit werk in uw kerk.
Een gesprek verplicht u tot niets!
Namens de diaconie,
Truus Bakker-Amelink
************************************************************************************
Van het kerkelijk bureau
Ingeschreven:
Stan Slappendel, geboren 1 januari 2017,
Esdoornstraat 27, 2851 TJ Haastrecht (wijk E)
Fenne Neeleman, geboren 20 maart 2017, Snippedrift
1, 2811 AH Reeuwijk (wijk A)
Verhuisd:
mw. L. Hendriks, Vechtplantsoen 4/1, Utrecht naar Adelaarstraat 68 A,
3514 CG Utrecht (blijft wijk B)
hr. en mw Warmenhoven-de Jonge, van Poelruit 17 (wijk B) naar
Moerweide 111, 2811 JC (wijk E)
mw. F.R.G. Jongbloed-Schipper, van Ravensbergseweg 18 (wijk B) naar
Kaarde 2-320, 2811 PZ (wijk F)
Verhuisd en overgeschreven:
hr. en mw. Runia-Netjes, van Doornappel 11 (wijk B) naar Hekendorp,
Prot. Gem. Oudewater
hr. A.H. van Schaik, Watermunt 3 (wijk A) naar Prot. Gem. Eindhoven
Overleden:
hr. J.G. Bulk, ’t Kerkestuk 103 op 21 mei 2017 (wijk A)
Uitgeschreven:
hr. G.J. de Haan, Schinkeldijk 11a (wijk D)
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Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen
die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek
indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk
melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie
omslag Arkade of per e-mail ledenadministratie@pgdeark.nl ).
Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden
of verhuizing binnen Reeuwijk.
Erna Eigeman, ledenadministrateur
*****************************
Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de
VVB is:
NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk
(dit is NIET het nummer van de Diaconie en Zending, deze hebben hun
eigen nummers).
Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage ALTIJD uw
registratienummer vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van
Kerkbalans.
Solidariteitskas 2017
Voor gemeenten die kansen zien
De nieuwe Arkade ligt vóór u, vakantiegeld
is net ontvangen, een paar vrije
Pinksterdagen voor de boeg.
En deze week ook de acceptgiro voor de
Solidariteitskas in uw brievenbus. Wéér een
verzoek om een bijdrage. Niet voor een
plaatselijk kerkelijk doel, zoals de renovatie
van De Ark, maar een bovenplaatselijke
activiteit.
Solidariteit met andere gemeenten en
doelgroepen in Nederland. Voor pastoraat
aan doven en slechthorenden,
binnenvaartschippers en
koopvaardijopvarenden.
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Zij worden landelijk ondersteund vanuit dit fonds.
Daarnaast kunnen gemeenten ondersteund worden die niet voldoende eigen
middelen hebben om bijvoorbeeld hun kerkgebouw geschikt te maken voor
andere dan kerkelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld concerten. Voor meer
leven in de kerk.
Daarom wordt uw bijdrage gevraagd, om gemeentes die kansen zien, te
helpen in de uitvoering van hun plannen.
Als Protestantse Gemeente De Ark vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk
lid dat een verzoek om betaling ontvangt wordt € 5 afgedragen aan de
Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen
gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook
u mee aan de opbouw en het voortbestaan van gemeenten en het
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. De betaling kunt u
natuurlijk verrichten via internetbankieren. Vergeet dan niet de gegevens van
de acceptgiro over te nemen.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website
www.pkn.nl/solidariteitskas.
Uw kerkrentmeesters rekenen op uw solidariteit, op gemeenteleden die
kansen zien, ook in 2017.
Erna Eigeman
****************************************************************************************

ZinSpelen-lezingen in De Ark van Reeuwijk
In de ZinSpelen lezingen over de 10 geboden, kwam op dinsdagavond 16
mei het 5e gebod ter sprake: Eer Uw Vader en Uw Moeder. De Katholieke
term is: ik respecteer mijn afkomst; nooit te oud om te leren.
Professor Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
bekend van het doorrekenen van politieke partijprogramma’s, kwam naar
De Ark van Reeuwijk en gaf hierover een verhelderende lezing. Hij toonde
aan hoe we tegenwoordig met het groeiend aantal ouderen in de
samenleving omgaan. En waarom dat meestal wel goed gaat en waarom
het soms ook niet goed gaat. Dat er ouderen zijn die actief blijven en
bijblijven met computers en netwerken, en anderen, die dat niet kunnen,
stilvallen en dreigen te vereenzamen.
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De 10 geboden

Met het vijfde gebod zijn we op de helft van de 10 geboden, dat dus een
tweejarig thema is. Terugkijkend op wat er allemaal te doen geweest is
met de 10 geboden en hoe het in onze tijd is ingepast zijn we blij dat we er
volgend jaar mee verder kunnen. Het levert veel op. Behalve de
ZinSpelen lezingen zijn de 10 geboden ook het thema in de prediking van
David van Veen en een onderwerp van nadere studie in het Leerhuis in de
Ark aan de hand van het boek ”Erfenis zonder Testament”.
Voor het invullen van het volgende ZinSpelen seizoen is al veel werk
verzet, met eerst het brainstormen en vervolgens het uitnodigen van
prominente sprekers. Maar ook dat gaat met vallen en opstaan en met
blijdschap en teleurstellingen gepaard. Maar het geeft ook veel
voldoening. De ZinSpelen lezingen zijn een begrip geworden.
Wij zien U graag in het volgend ZinSpelen seizoen weer terug. Bent u nog
niet in de gelegenheid geweest om kennis te maken met deze lezingen
dan nodigen wij U van harte uit eens te komen luisteren.
De voorlopige data voor het seizoen 2017 – 2018 zijn hieronder
aangegeven; schrijf deze data alvast in uw agenda.
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Dinsdag 10 oktober

: Algemene inleiding over de tweede tafel van de
10 geboden.
Dinsdag 14 november : 6e gebod: Gij zult niet moorden – ik wil leven
Dinsdag 12 december : 7e gebod: Gij zult niet echtbreken – ik ben trouw
Dinsdag 16 januari
: 8e gebod: Gij zult niet stelen – ik heb genoeg
Dinsdag 13 februari : 9e gebod: Gij zult geen valse getuigenis geven
tegen uw naaste – ik ben eerlijk.
Dinsdag 13 maart
:10e gebod: Gij zult niets begeren dat van uw
naaste is – ik ben dankbaar.
Namens de Commissie “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”
Anne van Urk, Albert-Jan Wagensveld, Ton Schreuders

************************************************************************************
Van de kindernevendienst
De afgelopen tijd hebben wij ons met de kindernevendienst
beziggehouden met het Paasproject.
Met Palmpasen hebben we een mooie optocht gehouden in de dienst.
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Ook hebben we ons bezig gehouden met de kruisiging en de opstanding
van Jezus. Nu zijn we in de kindernevendienst op weg naar
Hemelvaartsdag, waarbij wordt herdacht dat Jezus naar zijn vader in de
hemel gaat. Daarna gaan we door naar Pinksteren.
Afgelopen week mochten/konden we een kijkje nemen in de
nieuwe/opgeknapte ruimte voor de jeugd. Wij hebben er op dat moment
gelijk maar gebruik van gemaakt, door onze route van het levend
ganzenbordspel er doorheen te laten lopen.
Wij willen de kinderen van de kindernevendienst die mee hebben
geholpen om bloemen te verkopen heel hartelijk bedanken. De bloemen
zijn verkocht op koningsdag, gelukkig was het redelijk weer. Mede
hierdoor is het mogelijk om De Ark steeds een beetje meer op te knappen.
Als je de nieuwe ruimte nog niet hebt gezien en je bent nieuwsgierig
geworden? Aarzel dan niet en kom gerust een keertje langs bij de
kindernevendienst.
Tot snel!
Hartelijke groet,
De kindernevendienstleiding, Danielle Griffioen
Jeugdclub
Op vrijdag 7 april hebben de kinderen mooie Paasknutsels van hout
gezaagd en beschilderd, ook zijn er eierdopjes gemaakt. Wat een
prachtige resultaten en ijverige kinderen!
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De 21e was het tijd voor een buitenspel: het altijd populaire Levend
Stratego. Het weer zat mee, de vlaggen werden goed verstopt en de
kinderen zijn intensief bezig geweest met elkaar aftikken en de vlag
zoeken. De tijd vloog zoals altijd voorbij.

Op 12 mei was er midgetgolf ingepland. Hoewel de voorspellingen niet
goed waren, hebben de kinderen tussen de regen- en onweersbuien door
nog heerlijk kunnen spelen, de zon kwam zelfs nog tevoorschijn!

We bedanken alle kinderen weer voor hun enthousiaste bijdrage en zien
jullie graag de volgende keer weer verschijnen!
Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij
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Geef om De Ark
Ons doel voorbij geschoten
Op zondag 21 mei konden we via de beamer bekend maken dat de teller
van onze financiële actie inmiddels op € 205.000 staat. Daarmee zijn we
ons doel voorbij geschoten. Want toen Geef om De Ark op 19 april 2016
officieel van start ging, hadden we als doel meegekregen om voor eind
2017 twee ton bijeen te brengen. Dat is dus gelukt en nog veel eerder dan
voorzien.
Hoe verheugd we hierover ook zijn, we zijn inmiddels van de eerste
verbazing over zoveel inzet en betrokkenheid bekomen. Begin dit jaar
hadden we via een enorme gift een behoorlijke sprong gemaakt en zagen
we in dat dit zou gaan gebeuren. Daarom hebben we er in de eerste
Arkade van 2017 op gewezen dat de onderhouds- en renovatiebegroting
nog ver uitgaat boven die financiële doelstelling. De jongste raming van de
totale kosten bedraagt € 340.000. Hoe verder we dus met onze financiële
actie komen, des te meer van onze plannen kunnen we meteen tot
uitvoering brengen. En des te minder werk hoeven we naar later door te
schuiven.
Daarom gaan we nog even door met onze activiteiten, waarover hieronder
meer. En daarom blijven we een beroep op u doen, nog steeds onder het
motto dat De Ark van ons allemaal is en dat we daarom – ieder naar eigen
vermogen – ons steentje moeten blijven bijdragen. Daarom blijven we
zeker degenen die tot nu toe geen acht sloegen op onze bedelstukjes
oproepen alsnog een bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL88 RABO 0354919628 t.n.v. Prot. Gemeente de Ark, o.v.v.
onderhoudsfonds. Dan zetten we op 18 november – SAVE THE DATE met een knalfeest een punt achter onze actie, met hopelijk zoveel mogelijk
van de begroting gedekt.
Talentenveiling en intekenlijsten
Tijdens de gemeenteavond op 9 mei was een half uur ingelast voor de
talentenveiling. Er waren 14 kavels te veilen: zeer uiteenlopende
aanbiedingen van hulp van klusteams, een klaverjasavondje, een dagje
meelopen met de wethouder en een vlucht met een sportvliegtuigje. Het
half uur was genoeg om maar liefst € 2.500 aan ons onderhoudsfonds te
kunnen toevoegen. Iedereen hartelijk dank voor de medewerking.

28

De eerste aanbiedingen op het bord met intekenlijsten op het prikbord in
de tussenzaal zijn inmiddels tot uitvoering gekomen. Er is een etentje
geweest bij Tineke en Anne van Urk, een couscousmaaltijd genuttigd bij
de Marie-Françoise en Kees van der Does, Jeannette Eykelboom
verzorgde een Reanimatie/AED cursus en Loes Kamer heeft een
vaartocht over de Reeuwijkse Plassen verzorgd. Maar ondertussen
hangen er nog steeds intekenlijsten die verder ingevuld kunnen worden.
U kunt nog steeds zeilen met Berend-Kees van Loo, Iona- en
Taizéliederen meezingen met Monique van den Hoogen op 10 juni en
kennismaken met een nieuwe vorm van yoga, die gebruik maakt van
doeken. Kees van der Ende maakt op bestelling een fraaie houten étagère
om planten op te zetten. Er kunnen op 17 juni ook nog mensen mee met
de Erasmuswandeling die de Goudse stadgids Pita Dekker verzorgt.
Jot Kroeze kwam onlangs met een nieuw aanbod:
Zij organiseert twee filmavonden
bij haar thuis, uiteraard met een
glaasje wijn en een stukje kaas
erbij. De ene avond is voor de
verfilmde theatervoorstelling Daar
werd iets groots verricht van
Diederik van Vleuten. De andere
avond wordt de documentaire
Forever van Hedy Honingman
getoond, over de beroemde
begraafplaats Père Lachaise in
Parijs.
Per avond kunnen vijf mensen
komen. Kosten: € 20 p.p., ten behoeve van het onderhoudsfonds.
Voor inlichtingen en opgave: Jot Kroeze, e-mail: h.f.kroeze@kpnplanet.nl
of telefonisch op nr. 0182-395063.
Bert Kwast
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Sponsorzwemmen 17 juni in de Fuut
De commissie “Geef om de Ark” organiseert op 17
juni een zwemactiviteit in de Fuut. Kinderen vanuit
de jeugd-/tienerclub en Provider zijn van harte
welkom om hieraan deel te nemen. Het is eigenlijk
voor iedereen die een diploma A heeft in de
leeftijd van 10 tot 100 jaar.
Wij hopen een gezellige en sfeervolle tijd te
hebben en onze bijdrage te mogen geven aan het
onderhoudsfonds van De Ark.
Vanaf 18.00 uur tot 18.15 uur zijn jullie welkom in de Fuut, waarna er
omgekleed kan worden. Om 18.30 uur klinkt een startschot om de 25-meter
banen te gaan zwemmen.
Er zijn 4 banen tot onze beschikking. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk
banen te zwemmen, deze worden op je zwemkaart bijgehouden. In een half
uur tijd is de verwachting dat er 25 banen gezwommen kunnen worden.
Er wordt tot 19.00 uur gezwommen dus laat in een half uur zien wat jullie
kunnen…!
Na douchen en aankleden is er voor iedereen soep en broodjes knakworst.
Sluiting van de Fuut is om 19.30 uur.
Hebben jullie zin om mee te doen? Opgave van
deelname is gewenst, dat kan bij:
Truus Bakker, bakkeramelink@gmail.com, 0182395245 en/of
Monique Hop, dehopjes@freeler.nl, 0182-394889.
Wij zijn op zoek naar mensen die:
• een half uurtje willen assisteren met het uitdelen van soep en
broodjes;
• de gezwommen banen willen turven;
• een EHBO diploma hebben en bij calamiteiten willen helpen;
• toezichthouder willen zijn.
Het sponsorzwemmen wordt bij onweer geannuleerd.

Monique Hop
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Veiling op 30 september in de Ark!
Als laatste activiteit van de financiële commissie houden we op zaterdag
30 september een veiling in De Ark. De bedoeling is allerlei mooie
voorwerpen te veilen. Dat kan zijn: zilverwerk, schilderijen, klokken, kleine
meubels, fietsen, kastjes, tin enz. Van een gemeentelid krijgen we al 3
Koga Miyata fietsen en van een ander gemeentelid schilderijen. Ook de
schilderijen die nu in de tussenzaal hangen gaan we veilen.
Wat kunt u doen? Allereerst thuis kijken of u wat heeft voor de veiling.
Geen grote meubelstukken want we moeten het zelf naar De Ark kunnen
brengen. Verder veel kennissen, familie en vrienden uitnodigen voor de
veiling. De Ark moet helemaal vol zitten en hopelijk gaan er dan ook veel
mensen bieden.
Vrijdagavond 29 september is er kijkavond in de Ark. Dan moeten alle
stukken, kavels geheten, in De Ark staan.
In die week gaan we alles verzamelen. Daarbij hebben we wel wat hulp
nodig! U kunt helpen door de spullen te verzamelen en de Ark in te richten
en na de veiling weer op te ruimen. Verder wordt natuurlijk koffie
geserveerd, liefst weer met eigen gebakken taarten voor de verkoop.
Voor de verkoop op zaterdagmiddag hebben we een professioneel
veilingmeester in de arm genomen. We willen ook een veilingboekje gaan
maken met foto’s van een aantal kavels van de verschillende onderdelen.
En er komt een flyer van de veiling om overal te verspreiden. We hebben
ook iemand ingeschakeld om alles op de website en Facebook te zetten
en in allerlei kranten e.d.
We houden u op de hoogte! Als u wilt helpen kunt u zich alvast
aanmelden bij Truus Bakker. Ook voor vragen kunt u bij daar terecht.
Namens de financiële commissie,
Truus Bakker-Amelink
Tel. 0182-395245, email: bakkeramelink@gmail.com
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Activiteiten van de commissie financiën
Terugblik Koningsdag
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde Koningsdag, waarbij weer
veel mensen De Ark bezocht hebben.
Met een aantal dames hebben we ongeveer 40 bloemstukjes gemaakt. Er
waren veel taarten en cakes gebakken, er was verkoop van planten en een
deel verkoopmarkt. In de kuil waren spelletjes voor de kinderen. Het eerste
uur zat de loop er nog niet zo in, mede omdat het straatje voor De Ark
afgesloten was. Gelukkig kwam het later goed op gang en was het flink druk.
Er is veel taart, cake, koek en koffie verkocht!
Ook de verkoop van de bloemstukjes verliep goed evenals de verkoop van de
planten en de verkoopmarkt. Dit was ook te danken aan de gratis planten die
we kregen van het bedrijf van Tim! We hadden gelukkig voldoende leiding om
alles te bemannen en de spelletjes te begeleiden.
De opbrengst was ruim €1800,Iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedankt!
Namens de financiële commissie,
Truus Bakker-Amelink
Seizoen afsluiting Jong Belegen Zondag 25 juni 2017
Als afsluiting van het seizoen
houden we een lunch op de plas.
Na de viering ‘s ochtends, willen we
met z’n allen de Reeuwijkse
Plassen op voor een lunch naar het
welbekende “American party”principe: iedereen neemt wat te
eten en te drinken mee en dat delen
we.
Voor de boten willen we hetzelfde
doen: als iedereen een vaar- of
drijfmiddel meeneemt, komt het
vast goed. Heb je slechts zwembandjes? Geen probleem: dan kun je vast met
iemand meevaren.
Namens Jong Belegen,
Tim van Eekelen
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De Ouderenmiddagen in april en mei 2017 en in seizoen 2017-2018
Nu we op 15 mei de laatste ouderenmiddag hebben gehad in De Ark is
het goed om even terug en vooruit te kijken.
Op dinsdag 25 april was ons gemeentelid, tevens fysiotherapeut Wilco
van Wensveen onze gastspreker. Hij heeft het gehad over bewegen en
heeft ook het belang van bewegen zeker voor ouderen toegelicht en
benadrukt. Het bijzondere was dat we deze ouderenmiddag vanwege de
grotere ruimte gebruik maakten van het liturgisch centrum. Dat was dan
ook wel nodig om dat Wilco de aanwezige ouderen niet alleen vertelde
over bewegen maar ons allemaal ook liet bewegen, met handdoeken, met
ballen enz. En dat ook nog in verschillende teams. Het mooie was dat
iedereen kon meedoen.
Op maandag 15 mei was de laatste ouderenmiddag voor de
zomerperiode. Onze gastspreker was de heer Nico Broer uit
Schoonhoven. Hij is momenteel voorzitter van de Protestantse Classis
Gouda, en een groot liefhebber van en deskundige op het gebied van
kathedralen in Engeland. Hij heeft ons meegenomen in een boeiend
verhaal over geschiedenis, bouw, inrichting, de Anglicaanse kerk,
kathedralen in Engeland en alles wat daarover te vertellen is. Ook stond
hij stil bij de liturgie en tradities in de kathedralen en de geloofsbeleving
daarbij. Ook dit was een goed bezochte en zeer boeiende
ouderenmiddag.
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In mei en juni a.s. gaan we als voorbereidingsgroep aan het werk met het
programma van de ouderenmiddagen vanaf het najaar 2017 tot april-mei
2018. Mocht u suggesties hebben voor het seizoen 2017-2018, dan
houden we ons aanbevolen. We gaan ervan uit dat we dan ook weer op
maandagmiddagen de ouderenmiddagen houden, een enkele
uitzondering daar gelaten. De ouderenmiddagen zijn er één maal per
maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden
gewoonlijk gehouden in de tussenzaal van De Ark.
Alle oudere gemeenteleden en andere belangstellenden heten wij dan dus
opnieuw van harte welkom op onze ouderenmiddagen op het liturgisch
centrum van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook
gasten zijn van harte welkom!
Voor vervoer kan worden gezorgd.
We willen ook graag ons cateringteam bedanken dat ook dit seizoen
gereed stond met koffie, thee en drankjes en hapjes.
Wij hopen van harte u te ontmoeten in De Ark. Namens de
voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,
Jan Boonstra
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Restauratie van Sluipwijkse kerk gereed
Van de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente te
Sluipwijk ontvingen wij het
vreugdevolle bericht dat de
restauratie van de kerkzaal
en het herstel van de
fundering van de kerk met
Pinkster gereed zijn. De
gemeente hoopt op eerste
Pinksterdag de kerkzaal
weer in gebruik te nemen.
In de week erna zijn er
verschillende activiteiten om dit te vieren. Op woensdagavond 7 juni is er
een sing in, het zou leuk zijn als de jeugd uit buurgemeenten zich
uitgenodigd voelt hierbij te zijn en mee te zingen.
Op donderdagavond 8 juni is er een klassiek concert, waarbij het orgel
centraal staat, daarnaast zullen ook andere vormen van muziek ten
gehore worden gebracht. Ook hiervoor vragen we om de aandacht van de
liefhebbers van muziek.
Zaterdagmorgen 10 juni is er open huis voor iedereen met belangstelling
voor de kerk en hoe het is geworden. En dat is waarschijnlijk heel
verrassend. Van buiten is de kerk gebleven zoals het was, maar binnen
treft u een totaal veranderd interieur aan.
In de Reeuwijkse bladen bereikt u ook dit nieuws, maar het leek goed om
dit ook via Arkade bekend te maken en u voor de verschillende activiteiten
uit te nodigen.
Vanuit onze gemeente willen wij onze buurgemeente in Sluipwijk van
harte geluk wensen met het voltooien van deze ingrijpende restauratie,
waarvan wij hopen dat de gemeente er weer vele jaren mee vooruit kan.
Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra
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Huwelijk
Woensdag 14 juni a.s. treden Tim Rozendaal en Linda Schepers in het
huwelijk.
De huwelijksdienst zal worden geleid door Ds. David van Veen in de
Bonaventurakerk te Woerden om 19.30 uur.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Het is wellicht goed om te vermelden dat parkeren rond de kerk lastig is
maar dat P&R Polanerbaan (gratis) op 5 minuten loopafstand ligt.
Tim en Linda
Bedankt
Zoals veel van u inmiddels wel weten, hetzij via een
rondzendmail, hetzij uit de krant of anderszins, heb ik
op 26 april een lintje gekregen en ben benoemd tot lid
in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding
kwam echt als verrassing, ik had geen enkel
vermoeden tot het moment waarop onze zoon en
dochter ons mee loodsten naar het ‘Huis van de Stad’
in Gouda.
Deze onderscheiding werd gegeven omdat men vond
dat ik die verdiend had voor verschillende activiteiten gedurende een
aantal jaren voor de kerk en de Reeuwijkse Wereldwinkel.
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Op 28 april werd mij een receptie aangeboden in De Ark namens de kerk
en de Wereldwinkel. Veel bekenden kwamen feliciteren en verwenden mij
met leuke, lekkere en zinvolle dingen voor zowel de geest als het lichaam.
Ook felicitaties via de post, mail en telefoon droegen bij aan de
feestvreugde. De huiskamer is op het moment dat ik dit schrijf een
bloemenzee.
Op deze plaats wil ik, ook namens mijn gezin, iedereen die heeft
meegewerkt aan deze festiviteiten, de voorbereidingen, op de dag zelf en
bij de receptie twee dagen later, zowel voor als achter de schermen, heel
hartelijk bedanken. Deze dagen zal ik niet licht vergeten.
Erna Eigeman
Bedankt
Op 11 maart j.l. heeft mijn vrouw een nare val gemaakt en daarbij 3 ribben
gebroken.
De hartverwarmende reacties vanuit de gemeente en de bloemen hebben
haar zeer goed gedaan.
Gaarne willen wij U voor Uw belangstelling hartelijk danken.
Inmiddels gaat het haar weer erg goed.
Gonnie en Ton Alders
************************************************************************************
Theologische vorming gemeenteleden en geïnteresseerden
3-jarige basiscursus
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de
Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de
Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden
(TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de basiscursus TVG verzorgt.
Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw
"De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op
maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 september resp. 5
september 2017.
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De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante
vakken wordt gedoceerd: elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der
Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis
(drs. J. Robbers);
één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. J.E.
Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer),
Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel) en gedurende twee jaar: Dogmatiek
(drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs.
E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J.
Haafkens).
De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de
schoolvakanties.
Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een
kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee
samenhangt, is van harte welkom.
De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming
van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang
voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het
enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en
waardevolle cursus voor iedere belangstellende.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld,
e-mail: tvgrotterdam@online.nl , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167536671.
************************************************************************************
Concert: Het GouweHart Orkest met Anna Britala
Op zondagmiddag 11 juni speelt het GouweHart Orkest weer een concert
in De Ark. Deze keer staat het virtuoze vijfde vioolconcert van W.A.
Mozart op de lessenaar. De concertmeester van het orkest, Anna Britala,
zal soleren.
Het GouweHart Orkest speelt sinds 2013 twee maal per jaar toegankelijke
klassieke concerten in De Ark, steeds op zondagmiddagen.
Elke instrumentgroep in het orkest heeft een professionele aanvoerder.
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Zij spelen samen met de vergevorderde amateurmusici.
Het orkest wordt geleid door Jacques van der Meer, die vele jaren als
contrabassist werkte in de authentieke uitvoeringspraktijk en als dirigent
steeds het beste uit iedere speler haalt.
Het orkest is ondergebracht in een stichting met als doel om klassieke
kwaliteitsmuziek bereikbaar te maken voor een brede doelgroep. Dat doet
het door de toegangsprijs laag te houden en kinderen mogen gratis naar
binnen.
Naast het vioolconcert wordt de eerste fuga uit Das Wohltemperiertes
Klavier van J.S. Bach gespeeld, de bekende serenade voor strijkers van
Elgar en de zeer onbekende symfonie van Michael Haydn (de broer van
Joseph). Het is heel goed mogelijk dat dit mooie werk op 11 juni voor het
eerst in Nederland wordt uitgevoerd.
Anna Britala werd geboren in
Letland en begon op
zesjarige leeftijd met
vioolspelen. Zij studeerde in
2013 af als Bachelor aan het
Conservatorium van
Amsterdam en in 2016
voltooide ze haar Master of
Music aan het Utrechts
Conservatorium.
Zij heeft reeds gespeeld in
concertzalen als Royal Albert
Hall, Wiener Philharmonie, Concertgebouw en Ziggo Dome. Anna Britala
werkte samen met grote artiesten, waaronder Daniele Gatti, Frank Peter
Zimmermann, Christoph Eschenbach, Kent Nagano en Michael Buble.
Naast het spelen in orkesten treedt ze op met haar crossover strijkkwartet
“Quintessences”. Anna speelt regelmatig met het Radio Philharmonisch
Orkest.
Zondag 11 juni: 15.00 uur
Toegang: € 12,- inclusief consumptie en programmaboekje
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Leesrooster juni-juli 2017
(Nederlands Bijbelgenootschap)
28 mei-3 juni
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

2 Johannes
3 Johannes
Ezechiël 8:1-18
Ezechiël 9:1-11
Ezechiël 10:1-22
Ezechiël 11:1-13
Ezechiël 11:14-25

18-24 juni
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Psalm 41
Matteüs 9:18-26
Matteüs 9:27-34
Matteüs 9:35-10:4
Matteüs 10:5-15
Matteüs 10:16-23
Johannes 3:22-36

4-10 juni
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Psalm 87
Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:19-33
Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11: 1-24
Romeinen 11:25-36

25 juni-1 juli
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Matteüs 10:24-33
Jesaja 28:1-13
Jesaja 28:14-29
Jesaja 29:1-8
Jesaja 29:9-16
Jesaja 29: 17-24
Jesaja 30:1-14

11-17 juni
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Johannes 2:23-3:13
Johannes 3:14-21
Matteüs 8:2-13
Matteüs 8:14-22
Matteüs 8:23-34
Matteüs 9:1-8
Matteüs 9:9-17

2-8 juli
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Jesaja 30:15-26
Jesaja 30:27-33
Jesaja 31:1-9
Matteüs 10:34-11:1
Matteüs 11:2-15
Matteüs 11: 16-30
Psalm 13

40
Predikant :
Voorzitter
kerkenraad :
Scriba :
Ouderling :
Jeugdouderling :

ds. D. van Veen

’t Kerkestuk 107

300425

de Lange Krag 25
Oudeweg 78
Bloeme 11
Gravekoopsedijk 1a
Graaf Florisweg 71-4 Gouda
Kon. Wilhelminastraat 31

399797
393342
396117
395335
785908
751139

hr. E. Kwast
mw. J.G. Timmers
hr. J. Boonstra
mw. J.P. van Galen
mw. M.A. Burger
mw. E.M. Eykelboom
Pastorale ouderling :
mw. C.E. Bos
mw. M. Bakker

Semmelweislaan 29
Kievitsbloem 32

06-38969837
06-10478175

College van diakenen :
mw. G.E. Bakker (voorz)
hr. R. Donselaar
mw. C.S. Kwakernaak
hr. T.C.W. van Eekelen
mw. T. Lavies

Kamille 19
Waterdekmos 7
Berkenbroek 25
Semmelweislaan 14
’t Kerkestuk 34

395245
580315
393981
06-53899757
394238

College van kerkrentmeesters :
Ouderlingenhr. D.J. Knol (voorz.)
Kerkrentmeester : hr. A. Bakker (secr.)
mw. E. Eigeman
hr. R. Maitland
mw. H. Schrier
hr. J.M. Walrave
hr. J. Rootert
mw. A. Hoonhout

H. de Grootstraat 35
Kamille 19
Bleulandweg 456 Gouda
Dr. A. Scheygrondlaan 18
Haarmos 42
A. Schweitzerstraat 21
Kamille 13
Armstronglaan 16

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :
wijk A :
mw. K. de Graaff
Bloeme 15
klara.degraaff@hetnet.nl
wijk B :
mw. Y. de Wit
Zoetendijk 20
witr@xs4all.nl
wijk C :
mw. L. Kamer
Melkdistel 26
loes.kamer@planet.nl
wijk D :
mw. A. Vink
Bodegraafsestraatweg 155
h.vink1@hetnet.nl
wijk E :
mw. J. Verkaik
Haarmos 40
verkaik.member5@freeler.nl
wijk F :
mw. L. Warmenhoven
Poelruit 17
lonnekewarmenhoven@gmail.com

301008
395245
393416
396963
393569
391213
395272
392639
396059
394735
395303
394009
395368
394487

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven
aan :
mw. E. Eigeman
Bleulandweg 456 Gouda
393416
Redactie Arkade : mw. J. Eykelboom
Bezorging Arkade : mw. en hr. Vermeulen

Brunel 6
Kon. Wilhelminahof 4

Website : www.pgdeark.nl

395645
394088

