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Schenk eens een glimlach 
 

Het kost niet zoveel een glimlach te schenken, 
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 
In ’t hart van de mens, die je zomaar ontmoet. 
 
Het kost niet zoveel om je hand uit te steken. 
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 
Een dankbare blik is vaak een beloning, 
ook al was de moeite voor u maar heel klein. 
 
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen 
voor de mens om je heen in zijn vreugde of verdriet. 
Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander, 
of is die ander je naaste soms niet? 
 
Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder. 
Of alleen maar de zachte druk van een hand. 
’t Is vaak voor de ander of hij even 

in een klein paradijs is beland. 
 
Het kost maar zo weinig om een ander te geven 
iets wat je zelf toch zo graag ontvangt. 
Liefde! Alleen maar door wat weg te schenken, 
krijg je terug, meer dan je verlangt. 
 
O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten. 
Die arm om je schouder, de hulp die je bood. 
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig. 
Maar in wezen is het ontzaglijk groot. 
 
Jeannette Eykelboom 
 
(Overgenomen uit BijEen, Kerkblad van de Protestantse Gemeente Boskoop) 
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27e jaargang nr 5      juli – september 2017 

**************************************************************************************** 

Welkom bij onze vieringen 
 
Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij 
anders aangegeven. 
Van 16 juli tot en met 20 augustus 2017 maken we geen gebruik van de beamer. 
Er is dan een zondagsliturgie en de kerkzaal staat in de opstelling gelijk aan die in 
de Stille Week. 

 
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: hr. J. Groenendijk en mw. J. Klomp 
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 

 
16 juli 09.30 Vierde zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: ds. J. van de Meent, Utrecht 
Ouderling: hr. J. Boonstra     
Diaken:  mw. T. Bakker 
Collectant: Barbera Coehoorn 
Collecten: 1. St. Epafras 
  2. Kerk   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  mw. J. Vermeulen 
Muziek:  hr. J. Kooiman 
Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie 
Nevendienst: mw. S. van de Graaf 
Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers 
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 
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23 juli 09.30 Vijfde zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: ds. H. van Veen, Bodegraven 
Ouderling: mw. G. Bakker     
Diaken:  hr. R. Donselaar 
Collectant: Leon van Oldenborgh 
Collecten: 1. Wilde Ganzen 
  2. Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. J. Burger 
Muziek:  hr. T. Alders 
Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie 
Nevendienst:  mw. M. Homan 
Koffiedienst:  mw. T. van Urk en mw. G. Bakker 
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 

 
30 juli 09.30 Zesde zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp 
Ouderling: hr. J. Boonstra     
Diaken:  mw. T. Bakker 
Collectant: Lucas Visser 
Collecten: 1. Unicef 
  2. Diaconie   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. de Graaff 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Beamer:  geen, gebruik van zondagsliturgie  
Nevendienst:  mw. A. Knol 
Koffiedienst:  mw. S. van Elk en mw. T. Schrier 
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 

 
6 augustus 09.30 Zevende zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: dr. J. G. Mooi, Hoogmade 
Ouderling: hr. D.-J. Knol     
Diaken:    hr. R. Donselaar 
Collectant: Jelle Hop 
Collecten: 1. St. Vluchteling 
  2. Alg. diakonale doelen/noodhulp   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. Schouten 
Muziek:  hr. A. Bakker 
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Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie 
Nevendienst: mw. D. Griffioen 
Koffiedienst:  hr. F. en mw. A. van den Heuvel 
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 
 
13 augustus 09.30 Achtste zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: ds. J. G. Meijnhardt, Leersum 
Ouderling: hr. P. Verheij     
Diaken:     mw. T. Kwakernaak 
Collectant: Tim Verheij 
Collecten: 1. Rode Kruis 
  2. Kerk   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. de Graaff 
Muziek:     hr. Ton Alders 
Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie  
Nevendienst:  mw. S. van de Graaf 
Koffiedienst:  hr. P. Verheij en mw. H. Schrier 
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 
 
20 augustus 09.30 Negende zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: ds. David van Veen  
Ouderling: mw. E. Eijkelboom     
Diaken:     mw. T. Lavies 
Collectant: Henriette Maitland 
Collecten: 1. Leger des Heils 
  2. Diaconie   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. M. ten Haaf 
Muziek:     hr. J. Kooiman 
Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie  
Nevendienst:  mw. J. Klomp en mw. M. Hop 
Koffiedienst:  mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn 
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 

 
27 augustus 09.30 Tiende zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: drs. L. J. Koning-Polet, Gouda 
Ouderling: mw. J. G. Timmers     
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Diaken:     hr. T. van Eekelen 
Collectant: Sander Verheij 
Collecten: 1. St. Open doors 
  2. Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. Schouten 
Muziek:  hr. M. Spits 
Beamer: hr. B. Kwast 
Nevendienst:  mw. C. Schrier en mw. D. Griffioen 
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 
 
3 september 09.30 Elfde zondag van de zomer (groen) 
Viering Avondmaal 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. C. Bos     
Diaken:     mw. T. Bakker 
Collectant: Ingo van Oldenborgh 
Collecten: 1. St. Puree 
  2. Kerk   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  mw. J. Vermeulen 
Muziek:     hr. A. Bakker 
Beamer: hr. H. Krul 
Nevendienst:  mw. M. Homan en mw. E. Visser 
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 

 
10 september 09.30 Twaalfde zondag van de zomer (groen) 
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst 
Ouderling: hr. B. Kwast     
Diaken:     hr. T. van Eekelen 
Collectant: Jitse van Eekelen 
Collecten: 1.Inloophuis Domino 
  2.Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. F. van den Heuvel 
Muziek:     hr. D. Broere 
Beamer: hr. J. Burger 
Nevendienst:  mw. M. Hop en mw. S. van de Graaf 
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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 
 
********************************************************************************************* 

 
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. 
 
zondag  20 aug. 11.00 u. Fietstocht Zevenhoven * 
dinsdag  05 sep. 20.00 u. Presentatie werk van de Raad 
      voor Psychiatrie en   
      Levensvragen * 
donderdag 07 sep. 10.00 u. Leerhuis * 
maandag 18 sep. 14.30 u. Ouderenmiddag met Adri de  
      Keijzer “Tijd” * 
zaterdag-zondag 26-27 augustus       Bruisend Reeuwijk,  

presentatie kerken  
      

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer 
 

 
Kopij-inleverdata Arkade (voor 10.00 uur) Verschijningsdata Arkade 
28 augustus       7 september 
25 september       5 oktober 
30 oktober       9 november 
27 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 

 
Langzamerhand is het rustiger geworden in de 
gemeente, maar lang waren er nog avonden, 
afsluitingen en ging het over ons nieuwe kerkgebouw. 
Zo was er de zwemactie in de Fuut waar ook ik zelf 
aan mocht meedoen. In een half uur tijd zwommen een aantal 
gemeenteleden zoveel mogelijk baantjes. Ik zelf tikte de 68 baantjes aan 
en voor sommigen die mij gesponsord hadden voor € 5,- per baantje was 
dat wel even slikken…. 
 
In de zomer hoop ik dat iedereen op adem komt wat de acties betreft, 
hoewel een aantal individuele initiatieven nog bezig zijn. In ieder geval 
komt er na de zomervakantie nog een grote veiling met echte serieuze 
spullen. In de herfst zullen we dan met een groot feest gaan afsluiten. 
Maar ik ben dankbaar voor zoveel creatieve inzet van iedereen. 
 
In de zomer zullen de stoelen in de kuip staan, zoals dat ook met de Stille 
Week het geval is. Omdat er vaak minder mensen zijn, is deze opstelling 
wat intiemer en hopen wij dat er ook meer interactie is tussen de 
voorganger en de gemeente.  Aan het einde van de zomer, op zondag 27 
augustus, neemt ook ds. Erick Versloot afscheid als predikant van zijn 
gemeente in Waarder. Persoonlijk heb ik veel mogen optrekken met Erick 
en ook in de samenwerking met onze Ark zullen we hem gaan missen. 
Ook vanaf deze plaats bedank ik Erick daarvoor en wensen wij hem veel 
zegen toe in zijn nieuwe gemeente in Mijdrecht. 
 
Na de zomer gaan we ook weer verder met ons jaarthema over de Tien 
Geboden. ZinSpelen komt met een aantal boeiende en verrassende 
lezingen. Ook het Leerhuis gaat tot december nog verder met het boek 
over de Tien Geboden. U kunt altijd aanschuiven op de 1e 
donderdagochtend van de maand. 
 
Ik wijs u ook nog even op een verslag van de reis naar Taizé met onze 
jongeren. Dat heeft een hoop gezelligheid en onderlinge band gegeven, 
maar ook is het altijd bijzonder om te merken dat alle jongeren in de 
diensten iets hebben mogen beleven aan hun geloof. Iedere keer zie ik 
weer hoe waardevol dat voor hen is. Een herinnering voor de rest van hun 
leven. Dank ook aan u allen dat u hen daarin ook financieel hebt willen 
ondersteunen.   
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Ook heb ik met 3 bruidsparen de relatiecursus afgerond. Ik mag zeggen 
dat die cursus goed is aangeslagen en gewaardeerd. Samen je relatie 
bekijken en horen hoe anderen dat beleven. Ook hoorden we van Bijbelse 
verhalen en grondwoorden rondom deze thematiek. Bij voldoende paren 
zal ik dit in het nieuwe seizoen zeker weer aanbieden. 
 
Voor ons gezin betekent deze zomerperiode allereerst even op adem 
komen. Paola heeft ook weer een jaar van haar studie afgerond en zal na 
de zomer nog één jaar moeten volgen. Zij volgt een opleiding dat in het 
verlengde ligt van haar werk als kinderpsycholoog en 
gedragswetenschapper. In september zal ik zelf ook met het  2e gedeelte 
van mijn opleiding ‘contextueel pastoraat’ verdergaan. Het komende jaar 
ligt de nadruk op de supervisie. Volgend voorjaar hopen wij dan beiden 
klaar te zijn. 
 
Maar eerst is het vakantie. Die vakantie begint met het jaarlijkse 
Vlielandkamp waarvan mijn vrouw al jarenlang de kok en coördinator is. 
Een kamp voor kinderen van Jeugdzorg en Jeugdformaat. Zelf bouw ik 
dat kampement altijd op en af met een groep mannen van onze eigen 
stichting met tipi-tenten. Daarna gaan we ook zelf nog op vakantie. Dit jaar 
gaan we kamperen in Noorwegen en zijn de Lofoten in het hoge noorden 
het doel. In de volgende Arkade hoop ik u dus over de Midzomernachtzon 
te berichten… 
 
Vanuit de pastorie wens ik u alle goeds, 
Ds. David van Veen 
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Bij de vieringen 
 
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. 
 
Zondag 16 juli - 4e zondag van de zomer 
Lucas 5:1-11 
Een stap verder 
De hele nacht hebben de leerlingen gevist en niets gevangen. Nu zegt 
Jezus dat ze hun netten nog eens uit moeten gooien. En ze doen het. 
Omdat Jezus iets in hen wakker roept, een geloof en vertrouwen dat 
blijkbaar ergens zit. ‘Geloof mij maar,’ lijkt hij te zeggen. En als ze dat doen, 
gebeurt het wonder: de netten zijn bijna te vol om te kunnen bevatten. 
Ds. J.H. van de Meent gaat voor. 
 
Zondag 23 juli - 5e zondag van de zomer 
Matteüs 5:17-26 
Vier mannen en een zieke vriend 
Voor de vier zondagen in de zomervakantie bieden we drie pagina’s aan: 
Voorbereiden, Vieren en vertellen en het werkblad (uit Kleur in de Kerk). 
Deze zondag lezen we het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend. 
Wat doe jij voor je vrienden? 
Ds. Henk van Veen gaat voor. 
 
Zondag 30 juli - 6e zondag van de zomer 
Marcus 8:1-9 
Genoeg voor iedereen 
Deze zondag gaat het over de zeven broden en wat vissen; is dat 
genoeg? Jezus spreekt het dankgebed uit en dan is het genoeg. Waar 
mensen inbrengen wat ze kunnen bijdragen en God om hulp vragen, is er 
voor iedereen genoeg. 
Ds. H.J. Hemstede gaat voor. 
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Zondag 6 augustus - 7e zondag van de zomer 
Matteüs 7:24-27 
Het huis op de rots 
Deze week wijken we af van het oecumenisch leesrooster (Matteüs 7:15-
21) en kiezen we voor de verzen die daarna komen, over de wijze man die 
zijn huis bouwt op de rots. 
Dr. J.G. Mooi gaat voor. 
 
Zondag 13 aug - 8e zondag van de zomer 
Lucas 16:1-9 
Het plan van de rentmeester 
Deze week lezen we het verhaal van de rentmeester. Het is niet eerlijk wat 
hij doet. Toch wordt hij geprezen omdat hij slim gehandeld heeft. Wat is slim, 
wat is oneerlijk?  
Ds. J. G. Meijnhardt gaat voor. 
 
Zondag 20 augustus - 9e zondag van de zomer 

Lucas 19: 11–28 
Jezus vertelt de gelijkenis van de koning en de drachmen. In de oude 
vertaling staat hier ‘talenten’. Maar wat wordt daar nu precies mee bedoelt? 
Ds. David van Veen gaat voor. 
 
Zondag 27 augustus - 10e zondag van de zomer 

Lucas 18:9-14 
Kijk mij nou! 
In de lezing van vandaag komen we twee mensen tegen die aan het bidden 
zijn. De farizeeër dankt God omdat hij niet zo is als de andere mensen. De 
tollenaar durft niet eens omhoog te kijken en vraagt God om genade. Met 
een beetje zelfvertrouwen is niets mis; het gaat pas mis als je jezelf hoger 
aanslaat dan een ander en die ander daarom minacht. 
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor. 
 
Zondag 3 september - 11e zondag van de zomer  
Viering van het Heilig Avondmaal 
Matteüs 17: 14-20 
Geloof als een mosterdzaadje. Dat is wat wij vandaag horen in de 
evangelielezing. Ook vieren wij samen avondmaal.  
De cantorij zingt en ds. David van Veen gaat voor. 
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Zondag 10 september - 12e zondag van de zomer 
Matteüs 18: 15-20 
Hoe ga je met elkaar om in de gemeente? Ook als een broeder of zuster 
tegen je zondigt? Over zulke praktische vragen gaat het vandaag. 
Drs. A. Z. de Velde Harsenhorst gaat voor. 
 
************************************************************************************ 
 
Uit de kerkenraad 
 
Esther Eijkelboom opent de kerkenraadsvergadering van 12 juni  met de 
boodschap: “laat je talenten je richting bepalen”, uit Gods plan voor jou. 
 
In een brief vragen Ineke Polet en Herma Kamphuis, beiden werkzaam in 
Gouda als geestelijk verzorgers bij GGZ Rivierduinen, aandacht voor de 
“Goudse Raad voor Levensvragen en Psychiatrie”, een platform om 
verbindingen te leggen tussen mensen met psychische kwetsbaarheid en 
verschillende geloofsgemeenschappen. Elders in deze Arkade is een stuk 
van hen opgenomen waarin ze onder andere om vrijwilligers vragen. 
 
We hebben ook een brief ontvangen van een gemeentelid, die aandacht 
vraagt voor de toegangsprijs voor de lezingen van ZinSpelen. Kan het niet 
gastvrijer door het vragen om een vrijwillige bijdrage, bijvoorbeeld voor het 
onderhoud van De Ark. We hebben de briefschrijver uitgelegd wat voor 
overwegingen voor ons en voor de commissie ZinSpelen een rol spelen. 
Eén daarvan is dat we met deze lezingen onze ambities duidelijk hebben 
verhoogd en – zeker met een deel van het lezingenprogramma – 
uitdrukkelijk op een breder publiek mikken: ook op mensen die geen lid 
van onze gemeente zijn. Dat betekent soms dat we meer kosten moeten 
maken om sprekers aan te trekken. Bovendien bestaat daardoor het 
publiek deels uit mensen die niet financieel aan onze gemeente bijdragen 
en op wie wij op deze manier een bescheiden beroep doen. Ook voor 
andere activiteiten vragen we af en toe een specifieke bijdrage 
(bijvoorbeeld de acceptgiro voor de Arkade en de deelnemersbijdrage 
voor het HOP-koor), maar we erkennen dat dit een onderwerp is om 
steeds goed in de gaten te houden. 
 
Laat ik meteen overstappen naar een ander onderwerp dat in deze 
vergadering aan de orde kwam, en waarover we ook in volgende 
vergaderingen op terug zullen komen.  
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Het college van kerkrentmeesters constateert dat een aantal mensen jaar 
in, jaar uit een financiële bijdrage toezegt (de VVB, de “vaste vrijwillige 
bijdrage”), maar die vervolgens niet betaalt. Een deel van deze mensen 
betaalt alsnog na een rappel, maar anderen blijven in gebreke. En weer 
een andere groep reageert in het geheel niet op de jaarlijkse brief over 
kerkbalans en VVB. Over één ding zijn we het allemaal hartelijk eens: wie 
geen geld heeft of in geldnood zit, hoeft zich hierdoor geen moment 
aangesproken te voelen. Maar kennelijk zijn er ook leden van onze 
gemeente – en dat beperkt zich niet tot één of twee mensen – die wel geld 
hebben, maar geen cent aan de kerk bijdragen. Dat schept scheve 
verhoudingen, omdat  daardoor een bovenmatig beroep wordt gedaan op 
mensen die wél bijdragen en omdat we daardoor noodzakelijke activiteiten 
moeten laten liggen. We zullen de komende tijd samen met de 
kerkrentmeesters nadenken over hoe we hiermee om willen gaan. 
 
Met de financiën voor onderhoud en renovatie gaat het goed. Ook 
daarover elders in dit nummer meer. Inmiddels ziet de jeugdzaal er 
prachtig uit. De onderhoudsgroep geniet even van een welverdiende rust, 
om na de vakantie verder te gaan met de kerkenraadskamer en de 
tussenzaal. De inrichting van de jeugdzaal staat model voor wat er in de 
andere zalen staat te gebeuren. 
 
We kijken terug op een geslaagde Taizéreis, die in het najaar een vervolg 
krijgt met een bezoek van broeder Sebastiaan aan Reeuwijk. We kijken 
vooruit naar twee huwelijken, op 14 juni van Tim Rozendaal en Linda 
Schepers en op 1 juli van Freek Bakker en Lisa Schmidt. We feliciteren 
beide bruidsparen en wensen hen een lang en gelukkig leven samen. 
 
We eindigen de kerkenraadsvergadering op tijd: het is onze laatste 
vergadering voor de zomervakantie: een goede aanleiding op nog even na 
te praten aan de bar. 
 
Bert Kwast 
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Van de diaconie 
 
Beste gemeenteleden, 
Informatie over de collecten volgt de volgende uitgave van Arkade. 
 
Collectebonnen 
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening 
NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. 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. 
 
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 
 
 
Van het kerkelijk bureau 

 
Gedoopt: 4 juni 2017 

Johannes Gerardus Slappendel, geboren 1 januari 
2017, Esdoornstraat 27, 2851 TJ Haastrecht (wijk E) 
Fenne Jasmijn Neeleman, geboren 20 maart 2017, 
Snippedrift 1, 2811 AH Reeuwijk (wijk A) 
 
Getrouwd: 
14 juni 2017: Tim Rozendaal en Linda Schepers, van Brederodestraat 22, 
2811 XH (wijk C) 
1 juli 2017: Freek Bakker en Lisa Schmidt, de Bullstraat 74, 2522 WR Den 
Haag (overgeschreven naar PG wijkgemeente Laak ’s Gravenhage) 
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Verhuisd: 
hr. F.A. Derks, van Valeriaan 11 (wijk B) naar Kaarde 2a/354, 2811 PZ 
(wijk F) 
 
Verhuisd en overgeschreven: 
hr. G.F. Bakker en mw L.M. Schmidt, van Kievitsbloem 32 (wijk B) naar 
De Bullstraat 74, 2522 WR ’s-Gravenhage (Prot.Gem. ’s Gravenhage) 
hr. M.C. Douma, Reewal 1 c (wijk C) naar Lopikersingel 5, 2871 AP 
Schoonhoven (Prot.Gem. Schoonhoven-Willige Langerak) 
 
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. 
 
************************************************************************************ 
 
ZinSpelen-lezingen in De Ark van Reeuwijk 

 
In het komende seizoen gaan we verder met de lezingen over de Tien 
Geboden. 
Er is al veel werk verzet, met eerst het brainstormen en vervolgens met 
het uitnodigen van prominente sprekers voor het seizoen 2017-2018. 
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De voorlopige data voor het seizoen 2017 – 2018 zijn hieronder 
aangegeven; schrijf deze data s.v.p. alvast in uw agenda. 
 
Dinsdag 10 oktober       :  Algemene inleiding over de tweede tafel van  
            de Tien Geboden 
Dinsdag 14 november      :  6e gebod: Gij zult niet moorden  – ik wil leven 

Dinsdag 19 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 
 
**deze datum is veranderd; de lezing stond op 12 december in de Arkade 
van juni-juli; de verandering is in verband met het feit dat priester-
hoogleraar Antoine Bodar komt spreken over het 7e gebod. De Commissie 
Zinspelen had hem al vaker uitgenodigd maar steeds schikte het niet, hij 
woont namelijk in het Vaticaan in Rome. Zodoende moet een lezing 
samenvallen met zijn verlof naar Nederland.  
Dat is dan ook de reden dat de datum is veranderd. 
 
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. 
 
Namens de Commissie “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”. 
Anne van Urk, Albert-Jan Wagensveld, Ton Schreuders 
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Beste Leerhuisbezoekers, 
  

In een zomerse ontmoeting hebben Anneke en ik vorige week de 
komende najaars-bijeenkomsten van ons Leerhuis vastgelegd. 
Daarbij via mail-contact e.e.a. uiteraard ook met David afgestemd. 
  
Onze verdere studie en bespreking van het boek  'Erfenis zonder 
testament' zal als volgt gaan plaats vinden: 
  
Op 7 september het Zevende Gebod: 'Gij zult niet echtbreken'. Dit 
hoofdstuk begint op blz. 163 en bevat o.a. het overspel-verhaal van Tamar 
en Juda uit Genesis 38 en een lange tekst over de band en liefde tussen 
Tristan en Isolde. 
  
Op 5 oktober het Achtste Gebod: 'Gij zult niet stelen'.   Een mooie 
behandeling van Hans Achterhuis met herontdekking van de meent. 
Vanaf blz. 183. 
  
Op 2 november het Negende Gebod: 'Gij zult geen valse getuigenis 
spreken'. Hoofdstuk begint op blz. 203. 
  
Op 7 december de slot-bespreking van het boek met het Tiende Gebod: 
'Gij zult niet begeren'. 
  
We willen dan ook de studie feestelijk afsluiten rondom de bar met een 
'hapje-drankje'  en daarbij een nieuw boekje kiezen voor bespreking in de 
eerste maanden van het nieuwe jaar 2018!                 
De bovengenoemde data zijn door David inmiddels al op de website van 
de Ark gezet. 
 
We wensen een ieder in de komende tijd het beste toe en hopen zeer dat 
we elkaar op 7 september in het Leerhuis weer zullen ontmoeten! 
Ook namens Anneke een hartelijke groet ,   
 
Bram Schuman 
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Contactpersonenavond 
 
Op 8 mei j.l. heeft de Contactpersonenavond plaats gevonden, deze keer 
met een hoge opkomst. Greet had een heerlijke appeltaart gebakken en 
Annie had de koffie en thee al klaar staan. 
 
We hebben met elkaar onderzocht wat het Liedboek zou kunnen 
betekenen binnen het pastoraat. De liedteksten, gedichten en gebeden 
kunnen daarvoor worden ingezet. 
Het was prettig dat David achtergrondinformatie kon geven over de 
teksten. 
Greet had een praatje over boeiende onderwerpen, eenzaamheid van 
Marinus van de Berg en over doelgroepen pastoraat ook in relatie tot de 
diaconie, die zij had gehoord op de Landelijke Pastorale Dag, j.l., 1 april in 
Gouda. 
 
Het was een leerzame en gezellige avond. 
 
Caroline Bos, 
Ouderling pastoraat. 
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Jeugdclub 
 
Dat is ook wel eens 
leuk, met zijn allen 
naar de Moerweide op 
de clubavond. Er 
waren op 2 juni 
verschillende 
activiteiten elders, dus 
de jeugdclub was iets 
uitgedund. Dat maakte 
de pret er niet minder 
om! De kinderen 
hebben heerlijk 
gespeeld en het spel 
Kub gedaan. 
 
 

Vrijdag 16 juni 
hebben we 
gezellig film 
gekeken, onder 
het genot van 
een hapje en 
drankje. We 
bekeken twee 
korte 
animatiefilmpjes, 
met in de 
hoofdrol Wallace 

met zijn trouwe hond Gromit. Wallace is een wat onhandige uitvinder die 
altijd geholpen wordt door zijn slimme hond Gromit. In ieder filmpje 
moeten de twee een probleem oplossen. 
 
Natuurlijk bedanken we alle kinderen weer hartelijk voor hun komst, dat 
we maar een gezellige afsluiting mogen hebben op 30 juni en 1 juli! 
 
Vriendelijke groet namens de Jeugdclub, 
Sandra Verweij 
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Geslaagde jongeren 
 
Na minimaal 4 jaar zweten en zwoegen, zijn er weer een aantal tieners 
geslaagd voor hun middelbare school diploma. 
Te weten: 
- Sarah van Amerom 
- Janne Slappendel 
- Esmay Griffioen 
- Tim Verheij 
- Bas de Wit 
- Yoëlle van Engen 
Wij feliciteren deze jongeren van harte met het behalen van het 
felbegeerde papiertje. Maaike van der Nat is vanwege 
gezondheidsredenen nog hard aan het strijden. Hopelijk haalt zij toch nog 
haar diploma. 
 
Mochten wij onverhoopt iemand over het hoofd hebben gezien, dan horen 
wij dat graag, zodat we ook daar nog een presentje namens de gemeente 
kunnen bezorgen. 
 
Namens de 3 jeugdouderlingen, 
Esther Eijkelboom, 
de3jeugdouderlingen@hotmail.com 
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Taizé reis 

 
Dinsdag 23 mei om 4.30 uur 's ochtends vertrokken we naar Taizé in 
Frankrijk. Op de heenreis was het vooral nog even bijslapen en we 
kwamen om 15.00 uur aan. Na de eerste instructies over hoe alles werkt, 
hadden we een mooi plekje uitgezocht voor onze tenten. Toen die waren 
opgezet was het alweer tijd voor het diner met als gevolg de avond 
kerkdienst. En zo kwamen we in ons ritme van de kerkdiensten. 
De volgende ochtend om 8.30 uur begon de ochtenddienst en daarna 
konden we in de rij voor het ontbijt. Na het ontbijt de bijbelgroep en  
moesten we af en toe schoonmaken (eten uitdelen of schoonmaken). Dat 
wisselden we af met een kerkdienst, de lunch, even vrije tijd, het 
avondeten en de laatste kerkdienst van die dag.  
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Het was wennen om je mobiel niet te gebruiken, maar het was daarom 
juist wel weer heel gezellig met de Reeuwijkse groep en de 3300 andere 
deelnemers.  
 
De vrijdagavonddienst was erg bijzonder. Je kon in de rij om een gebed te 
doen bij (op) het kruis. Daar kon je bidden voor iets wat je dwars zat of 
iets anders wat je wilde zeggen tegen God. Dit was voor iedereen een 
hele bijzondere ervaring. Je kon in de avond ook naar Oyak gaan. Dit is 
een plaats waar de jongeren samen kwamen om spellen te doen of 
muziek te maken. Het was een bijzondere ervaring. 
 
Namens de Taizé groep, 
Tim Verheij 
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Geef om De Ark 
 
Het gaat goed met onze financiële actie. Er is inmiddels ruim € 144.000,- 
op de rekening gestort. Als we daar de officiële toezeggingen (€ 72.950,-) 
bij optellen, dan is de totale stand nu ruim € 217.000,-. En er is nog 
sponsorgeld van het zwemfestijn onderweg, er komt nog geld van de 
veiling van 9 mei binnen en we hebben net een subsidiebedrag van de 
kringloopwinkel in Zoetermeer toegezegd gekregen. Als ik die bedragen 
meetel, dan gaan we de zomervakantie in met een tussenstand van 
€ 220.000,-. Dat is meer dan waarvan we begin vorig jaar durfden te 
dromen. En we zijn er nog niet… 
 
Ik hoor wel eens de bedenking dat we op het ogenblik wel veel met geld 
bezig zijn. Die constatering is helemaal waar. Maar dit wisten we al de tijd 
dat we uitkeken naar de koop van het andere deel van De Ark. Als dat 
moment aanbrak, zou er veel geld op tafel moeten komen: voor de koop 
en vervolgens voor onderhoud en renovatie. Dat was onvermijdelijk. En ik 
ben er trots op dat er nu zoveel activiteiten worden ontwikkeld, die niet 
alleen geld opleveren, maar die ons ook dichter bij elkaar brengen en die 
de samenhang in onze gemeente bevorderen: eten bij elkaar, samen de 
Plassen op of Gouda in – we hebben samen aardig wat fantasie en 
creativiteit getoond! We moeten er beslist over nadenken hoe we daarmee 
door kunnen gaan, ook als de financiële actie beëindigd is. 
 
Zo was ook het sponsorzwemmen een succes. Er waren twaalf 
zwemmers: jong en iets ouder, mannen/jongens en vrouwen/meisjes. Er 
was een half uur om baantjes te zwemmen en in dat half uur werd hard 
gewerkt. De meeste deelnemers kwamen tot 34, 36 of 38 baantjes, maar 
ds. David van Veen maakte er pas echt werk van: 68 keer tikte hij aan. 
Het sponsorgeld blijft nog steeds binnenkomen. Op het ogenblik is er ruim 
€ 2.400,- op de rekening gestort, maar dit bedrag zal de komende dagen 
nog zeker tot € 3.000,- oplopen. Alle zwemmers, sponsors en zeker ook 
ons zwembad De Fuut: hartelijk dank. 
 
Onze volgende activiteit is de veiling op zaterdag 30 september in De Ark. 
Truus Bakker heeft in de vorige Arkade op een rijtje gezet wat er gaat 
gebeuren op vrijdag 29 en zaterdag 30 september. Met waardevolle 
spullen voor de veiling kunt u nog steeds terecht bij Truus: tel. 0182 
395245, of per email: bakkeramelink@gmail.com. 
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Hoe tevreden we ook zijn met het resultaat van de financiële actie: we zijn 
er nog niet. Hans Rootert heeft op de gemeenteavond een begroting laten 
zien die oploopt tot € 340.000,-. Hij vertelde er toen onder meer bij dat de 
post voor de vervanging van de kozijnen was gebaseerd op de 
verwachting dat 50% van de kozijnen tussen nu en 2020 wordt vervangen. 
Inmiddels zijn de kozijnen nog eens geïnspecteerd. De conclusie is dat 
praktisch alle kozijnen aan vervanging toe zijn. Hoe en wat is nog 
onderwerp van onderzoek en overleg, maar de begroting zal nog verder 
omhoog moeten. 
 
Daarom blijven we een beroep u doen, en zeker op de mensen die zich tot 
nu toe afzijdig hebben gehouden en niet hebben bijgedragen aan de actie. 
Laat zien dat ook u geeft om De Ark en dat ook u niet wegloopt voor onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het rekeningnummer is NL88 RABO 
0354919628 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark, onder vermelding van 
“onderhoud”. 
 
Bert Kwast 
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De Ouderenmiddagen gaan op 18 september 2017 weer van start 
 
In Arkade nummer 4 hebben we aangegeven dat we als 
voorbereidingsgroep bezig zijn met het programma voor de 
ouderenmiddagen 2017-2018. Dat vordert. 
We gaan ervan uit dat we dit seizoen weer op maandagmiddagen de 
ouderenmiddagen houden, een enkele uitzondering daar gelaten. De 
ouderenmiddagen zijn er éénmaal 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. 
 
De eerste ouderenmiddag hopen we te houden op maandag 18 
september 2017. De heer Adri de Keijzer zal dan een presentatie houden 
over tijd onder de titel: Hoe laat is het? Meer hierover in de volgende 
Arkade. Maar noteert u 18 september 2017 al vast. 
 
Alle oudere gemeenteleden en andere belangstellenden heten wij dan dus 
opnieuw van harte welkom, meestal in de tussenzaal van De Ark, ook 
degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte 
welkom! 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
 
Wij hopen van harte u te ontmoeten in De Ark. Namens de 
voorbereidingsgroep ouderenmiddagen, 
 
Jan Boonstra 
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Nieuwe gesprekskring 
 
Beste gemeenteleden, 
Langs deze weg willen we laten weten dat we voornemend zijn een 
nieuwe gesprekskring te gaan starten. 
Een kring voor alle leeftijden waar we met elkaar in gesprek willen gaan 
over geloven in de breedste zin van het woord en wat we daaraan 
beleven. 
We willen in het seizoen 2017-2018 proberen één keer per maand bij 
iemand thuis bijeen te komen van september tot het voorjaar. 
Hoe de inhoud van de avonden precies vorm gaat krijgen is nog niet 
duidelijk. 
Dit willen we graag met geïnteresseerden bespreken tijdens de eerste 
avond die gepland is op donderdag 21 september bij één van ons thuis. 
 
Opgeven kan bij tinekelavies@gmail.com 

 
We kijken uit naar uw/je komst. 
 
David van Veen 
Hilde Schreuders 
Ton Schreuders 
Tineke Lavies 
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Fietstocht Meije/Zevenhoven 
   
Op zondag 20 augustus fietsen we via een mooie route naar Anneke 
Rothuizen in Zevenhoven. (Bij slecht weer wijken we uit naar zondag 10 
september) 
 
Het is een fietstocht van ongeveer 45 kilometer. 
Vanaf € 10,- per persoon kun je meefietsen! De opbrengst van de 
fietstocht is bestemd voor onze Ark.  Uw bijdrage kunt u storten op NL 88 
RABO 0354919628 Prot. Gemeente de Ark o.v.v. onderhoudsfonds. 
 

 

Geef je snel op want in de prachtige tuin van Anneke is plaats voor 
ongeveer 16 personen. 
foto: september 2016 
 
We vertrekken rond 11.00 uur vanaf de Ark. In de tuin van Anneke kunnen 
we onze zelf meegebrachte lunch opeten. Anneke zorgt voor koffie en 
thee en een lekker soepje. 
Opgeven kan via: 
frankenannelies@hotmail.com 

anneke.rothuizen@hetnet.nl 
 
Hartelijke groet van Anneke Rothuizen en 
Frank en Annelies van den Heuvel 
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Kledingcontainer Non-foodbank 

 
Enkele weken geleden heeft de Non-
foodbank Gouda en omstreken een 
kledingcontainer neergezet naast De 
Ark.  Hiermee zamelt de Non-foodbank gebruikte kleding, textiel en 
schoenen in. De plaatsing van de container op ons perceel was onderdeel 
van de ondersteuning die we de Non-foodbank geven als jaardoel voor 
2016/2017. 
 

Op vrijdagochtend werden de 
vrijwilligers van de Non-
foodbank hartelijk ontvangen 
door Truus Bakker, voorzitter 
van de diaconie, met een 

kopje koffie. Daarna kon het 
plaatsen beginnen. Eerst de 
bodem egaliseren en voorzien 
van tegels voor een stevige 
ondergrond. 
 
 
 
Toen de container op z’n plaats 
stond, bleek er meteen al 
belangstelling voor het gebruik 
hiervan. 
Ook de afgelopen weken is er al 
goed gebruik van gemaakt. Op 
enig moment was de container vol 
en werden zakken kleding er 
naast geplaatst. De Non-foodbank 
gaat de container nu wekelijks 
legen. 
 

Wil u meer weten over het werk 
van de Non-foodbank, kijk dan op: 
www.nonfoodbankgouda.nl 
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Bruisend Reeuwijk en de kerken 
 
Op 14 juni 2017 hadden de kerken in Reeuwijk in een goede sfeer hun 
halfjaarlijks overleg. De kerken in Reeuwijk dat zijn de RK 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder, de Hervormde Gemeenten van 
Reeuwijk en Sluipwijk, onze eigen Protestantse Gemeente De Ark en 
Christengemeente Elim. Sinds een paar jaar hebben we dit overleg, er zijn 
immers geleidelijk aan meer zaken gekomen waarmee alle kerken hebben te 
maken, Ik noem bijv. de pastorale zorg bij rampen vanuit de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, het jaarlijks overleg van het College van burgemeester 
en wethouders met alle kerken, de jaarlijkse Kerstgroet in de Kijk op Reeuwijk 
en het gezamenlijk en per kerk deelnemen aan het gebed voor de eenheid in 
januari. Verder is in de afgelopen tijd een flyer van alle kerken gerealiseerd 
voor de gasten in de huisjes van het nieuwe Landal Park. 
Ook wisselen we in dit overleg altijd onze wetenswaardige actualiteiten uit, 
zoals over de verbouwingen en renovaties die in alle vier kerkgebouwen 
plaats vinden of hebben plaats gevonden. 
 
Op 25 en 26 augustus is het Bruisend Reeuwijk, dat zich zal afspelen tussen 
De Brug en het winkelcentrum Miereakker. Ook de kerken zullen zich daar 
laten zien. Naar verwachting zullen we ons als geloofsgemeenschappen 
presenteren in De Ark op zaterdag 26 augustus en zal er op zondag 27 
augustus rond 12.00 uur een laagdrempelige viering/ontmoeting zijn bij De 
Brug. De plannen hiervoor worden deze maanden uitgewerkt, maar gezien 
het verschijnen van de volgende Arkade is het nuttig deze plannen nu al aan 
te kondigen. 
 
Truus Bakker-Amelink, Jan Boonstra 
 
 
Onderstaand stukje greep mij aan 
 
Voor Jou 
Dank je voor alles wat je voor mij hebt gedaan 
dank voor je glimlach toen ik ’t moeilijk had 
dank voor de arm die je om me heen wou slaan 
maar dank vooral , om dat je voor me bad 
 
(uit Glimlach in woorden. Nel Benschop} 
 
Martin Feenstra 
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Mo(nu)mentje – Visperterminen 
 
Ook in het Zwitserse Visperterminen hebben de inwoners als 
gemeenschap veel inspanningen moeten verrichten om hun dorp leefbaar 
te maken en te houden. Visperterminen ligt op 1340 m. hoogte, op de 
flank van een zijarm van de Rhône die bij Zermatt ontspringt. Ik heb het 
dorp leren kennen omdat daar Marie-Therese geboren was, die een paar 
jaar in Saïda werkte als kleuterjuf.  

 
Het Rhônedal was in vroeger tijd niet te bewonen vanwege de jaarlijkse 
watervloeden. Daarom  hebben de eerste mensen zich gevestigd aan de 
randen van het dal of zelfs verder bergopwaarts. Rond het dorp zijn 
sporen gevonden van bewoning sinds de IJzertijd (± 2500 jaar geleden). 
Iedereen leefde van de landbouw: kleine groentetuinen bij het hoofddorp, 
alpenweiden, waar in de zomer gehooid werd, boven het dorp, en 
wijngaarden tussen het hoofddorp en het dal.  
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Alle families hadden daarom drie huizen : een huis in Visperterminen, een 
huis op de alpenweide en een huis op de wijnhelling. Het betekende 
verhuizen al naar gelang het seizoen. De op het westen georiënteerde 
helling is prettig voor de wijnbouw: de Heida-wijn is afkomstig van de 
hoogste velden in Europa. Al snel ontdekten de bewoners dat, hoewel het 
prettig was hoog boven het Rhônedal te wonen, er tegelijk een gebrek aan 
water was. Daarom werden langs de helling waterkanalen aangelegd die 
reiken tot de plekken waar nog lang smeltwater naar beneden stroomt. 
Die dienden voor de irrigatie van de weiden, maar ook voor drinkwater. 
Tientallen kanalen zijn er in de loop der eeuwen aangelegd, in lengte 
variërend van enkele kilometers tot één van 17,5 km.  
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Deze begint op de Simplonpas, en voert dan via een tussendal en door 
een tunnel tot aan Visperterminen. Allemaal het resultaat van 
samenwerkende boeren.  

 
Dat de inwoners trots zijn op hun dorp blijkt uit het onderhoud van de oude 
kern, die bestaat uit houten huizen van meerdere verdiepingen op een 
stenen onderbouwing. En ook uit de nog steeds gebruikte klederdracht. In 
de winter wordt donkere kleding gedragen, met veel borduursels, maar in 
de zomer is de dracht veel kleuriger. Die overgang in het voorjaar is te 
zien in de Stille Week: tot en met zaterdag donkere kleding en op 
Paasmorgen feestelijk gekleurd.  

Het is echter geen verstarde gemeenschap. Ze hanteren waar mogelijk de 
modernste technieken, hebben levendige contacten met dorpsgenoten die 
ooit naar Zuid-Amerika zijn geëmigreerd, en weten hun Heida goed op de 
markt te zetten.  

 
Afgelopen september overleed Marie-Therese, ondanks haar optimisme 
over haar strijd tegen kanker, toch vrij plotseling. Zij werd opgebaard in de 
crypte van de dorpskerk, waar de volgende dag ook de uitvaartdienst 
werd gehouden. Na deze dienst is haar kist naar het dal gereden, waar 
een regionaal crematorium is gebouwd. Enkele dagen later is de urn naar 
het dorp gereden, zodat de familie die bij de kerk kon neerzetten. 
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Wegens de beperkte ruimte op de hellingen bij de kerk is jaren geleden 
door de dorpsgemeenschap besloten niet meer bij de kerk te begraven, 
maar een urnenmuur te handhaven. Andere dorpsgemeenschappen in de 
omgeving hebben die beslissing ook genomen 
Zo gesloten als een berggemeenschap vaak lijkt, zo open staat zij voor 
mogelijke veranderingen die zij moeten doorvoeren om als gemeenschap 
in stand te blijven. Behouden wat waardevol is voor de gemeenschap en 
aanpassen waar nodig of gewenst is. Het lijkt zo eenvoudig, maar het 
moet wel met bezieling gebeuren. 
 
Kees van der Does 
 

 

Mo(nu)mentje 
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Oproep 

 
Beste gemeenteleden, 
Aan mij is gevraagd te inventariseren hoeveel mensen in onze gemeente 
bevoegd/gekwalificeerd zijn, om een AED te bedienen. 
 
Een AED aanschaffen is namelijk een grote uitgave voor onze kerk en als 
er te weinig mensen zijn, die deze willen/kunnen bedienen, heeft het 
weinig zin. 
 
Dus zegt u ja, dat kan ik, dat wil ik,  stuur mij dan even een mailtje 
(jeannette.eykelboom@hotmail.com) dan kan ik dit doorgeven aan de 
desbetreffende personen en kunnen zij bekijken of dit de moeite waard zal 
zijn. 
 
Jeannette Eykelboom 
 
Oproep 
 
Al een aantal jaren help ik mijn overbuurvrouw van Afghaanse afkomst 
met het beter leren van Nederlands. Zij volgt ook een cursus Nederlands 
in Gouda. 
Voor het gemakkelijker opzoeken van zaken en het volgen van de cursus, 
heeft zij behoefte aan een gebruikte laptop waarmee zij internet kan ge-
bruiken, kan e-mailen en teksten kan bewerken. Misschien heeft een lezer 
van Arkade zo'n laptop beschikbaar? 
U kunt reageren naar Baukje Boonstra, e-mail baukjeboonstra@planet.nl 
of tel. 06-22006723. Bij voorbaat dank voor uw reactie. 
 
Baukje Boonstra 
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‘Goudse Raad voor Psychiatrie en Levensvragen’ 
 
Vanaf juni 2016 is er in Gouda een Raad voor Psychiatrie en 
Levensvragen. 
De beide geestelijk verzorgers Herma Kamphuis en Ineke Polet van GGZ 
Rivierduinen (locatie Thijsselaan in Gouda) komen met ongeveer 12 
mensen vanuit verschillende kerken en gemeenschappen regelmatig bij 
elkaar. 
We willen graag binnen geloofsgemeenschappen het gesprek over 
psychische kwetsbaarheid, en de levensvragen die daarmee gemoeid zijn, 
aan de orde krijgen. 
 
Mensen zijn kwetsbaar 
Meestal denken we bij “kwetsbaarheid” aan groepen mensen die een 
beroep op ons doen. 
Aan zieke mensen, mensen die verlies hebben meegemaakt, mensen die 
lijden onder kwaad dat hen is aangedaan. 
 
Zorg en verbondenheid 
Iedereen is van tijd tot tijd afhankelijk van de zorg van anderen. En dus 
zorgen we voor elkaar, zodat we zo goed mogelijk kunnen leven. 
We zijn geen onafhankelijke, autonome individuen; mensen zijn 
relationele wezens. 
Mensen zijn op elkaar aangewezen. 
 
Kwetsbaarheid en het goede leven 
Kwetsbaarheid is dus niet iets, dat verdwijnen moet. 
Kwetsbaarheid leert ons juist rekening met elkaar te houden. 
Kwetsbaarheid roept een houding van wederkerige welwillendheid op; van 
compassie. 
 
Christelijk mens- en wereldbeeld 
In het begin van de Bijbel klinkt al de vraag: Mens, waar ben je? Mens, 
waar is je broeder? 
In het Evangelie roept Jezus ons op, om elkaar lief te hebben, en te 
genieten van het volle leven.   
 
Vriendschappelijk huisbezoek 
Kerken zijn goed in bezoekwerk. De Raad voor Psychiatrie en 
Levensvragen is ook op zoek naar kerkvrijwilligers.  
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Mensen die eens een kort bezoekje willen brengen aan iemand die 
vanwege psychische kwetsbaarheid moeite heeft om een netwerk op te 
bouwen en/of te onderhouden. De geestelijk verzorgers bieden coaching 
aan, en ook een korte cursus (vier informatieve avonden) om wat wegwijs 
te raken in dit type bezoekwerk. 
 
Op 5 september a.s. zal er in de Veste (Ridder van Catsweg 300, Gouda) 
een avond zijn, waarin we het werk van de Raad voor Psychiatrie en 
Levensvragen presenteren. In september en oktober zal er ook een 
cursus gegeven worden. 
Graag starten we met u een zinvol gesprek over Kwetsbaarheid en 
Levensvragen. 
 
Met hartelijke groet, ook namens Herma Kamphuis, van Ineke Polet   
(reacties graag naar l.j.polet@hccnet.nl). 
 
Uit: Protestants Kerk Nieuws, 6 mei 2017 
 
 
Theologische vorming gemeenteleden en geïnteresseerden; 
driejarige basiscursus en korte cursussen 

 
In het seizoen 2017-2018 starten er weer driejarige basiscursussen 
theologische vorming: één op maandagavond 4 september en parallel 
daaraan één op dinsdagochtend 5 september a.s. Deze cursussen 
worden gegeven in kerkgebouw  “de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle 
aan den IJssel, (bereikbaar met de metro). Men komt wekelijks bijeen van 
september t/m mei, buiten de schoolvakanties. 
Op 28 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en 
geïnteresseerden die deelname overwegen. 
 
Tevens zijn er diverse korte cursussen (2-3 dagdelen) die dit seizoen 
gegeven worden door: 
 
Mw. drs.R.Oldenboom, “Wanneer is ons leven voltooid? En wat dan?” 
dinsdagochtend 5/9, 12/9 en 19/9 (2017) 
Dr. E. P. Meijering, “Wie is Jezus Christus? Eén vraag en vele 
antwoorden”, dinsdagochtend 26/9, 3/10 en 10/10 (2017); 
Drs. J. C. Blankers, “Luther, geld, goed en samenleven”, 
maandagavond 23/10 en 30/10 (2017) 
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Drs. A. S. J. Smilde, “Luther, geen droge dogmaticus maar een 
existentieel theoloog”,  dinsdagmorgen, 7/11, 14/11 en 21/11 (2017) 
D. J. C. de Bas, “Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”,  
maandagavond 4/12, 11/12 en 18/12 (2017) 
Drs. A. J. O. van der  Wal, “Mensen onderweg tussen gisteren en 
morgen: de Bijbelboeken Numeri en Deuteronomium nader bekeken”,, 
dinsdagmorgen 9/1, 16/1 en 23/1 (2018) 
Drs. J. E. Schelling, “Op reis door de kerkelijke kaart van Nederland”,   
dinsdagmorgen 6/2, 13/2 en 20/2 (2018) 
Mw. Drs. E. Schorer, “Rabbijnse Midrasj: koning David – herder, strijder 
en psalmist”,  dinsdagmorgen 13/3, 20/3 en 27/3 (2018) 
Drs. J. Robbers, “Prof. Dr. K.H. Miskotte, theoloog in de branding”,   
dinsdagmorgen 10/4, 17/4 en 24/4 (2018) 
 
De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk 
(v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op 
maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op dinsdagmorgen van 10.00 -
12.30 uur. 
 
Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden. 
 
Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee 
samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen. 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl 
Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, 
e-mail:  tvgrotterdam@online.nl of bellen met mw. Koole, tel. 0167-
536671.  
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Leesrooster juli-september  2017 
(Nederlands Bijbelgenootschap) 
 
2-8 juli 
zondag: Jesaja 30:15-26 
maandag: Jesaja 30:27-33 
dinsdag: Jesaja 31:1-9 
woensdag: Matteüs 10:34-11:1 
donderdag: Matteüs 11:2-15 
vrijdag: Matteüs 11: 16-30 
zaterdag: Psalm 13 
 
9-15 juli 
zondag: Jeremia 11:18-12:6 
maandag: Jeremia 12:7-17 
dinsdag: Jeremia 13:1-14 
woensdag: Jeremia 13:15-27 
donderdag: Jeremia 14:1-10 
vrijdag: Jeremia 14:11-22 
zaterdag: Jeremia 15:1-9 
 
16-22 juli 
zondag: Jeremia 15:10-21 
maandag: Matteüs 12:1-8 
dinsdag: Matteüs 12:9-21 
woensdag: Matteüs 12:22-32 
donderdag: Matteüs 12:33-42 
vrijdag: Matteüs 12:43-50 
zaterdag: Matteüs 13:1-15 
 
23-29 juli 
zondag:  Matteüs 13:16-23 
maandag: Matteüs 13:24-33 
dinsdag: Matteüs 13:34-46 
woensdag: Matteüs 13:47-58 
donderdag: Jesaja 32:2-8 
vrijdag: Jesaja 32:9-20 
zaterdag: Jesaja 33:1-16 
 
 

30 juli-5 augustus 
zondag: Jesaja 33:17-24 
maandag: Psalm 63 
dinsdag: Matteüs 14:1-12 
woensdag: Matteüs 14:13-21 
donderdag: Matteüs 14:22-36 
vrijdag: Matteüs 15:1-11 
zaterdag: Matteüs 15:12-20 
 
6-12 augustus 
zondag: Jeremia 16:1-13 
maandag: Jeremia 16:14-18 
dinsdag: Jeremia 16:19-17:8 
woensdag: Jeremia 17:9-18 
donderdag: Jeremia 17:19-27 
vrijdag: Jeremia 18:1-12 
zaterdag: Jeremia 18:13-23 
 
13-19 augustus 
zondag: Jeremia 19:1-15 
maandag: Jeremia 20:1-6 
dinsdag: Jeremia 20:7-18 
woensdag: Jeremia 21:1-10 
donderdag: Jeremia 21:11-22:9 
vrijdag: Jeremia 22:10-23 
zaterdag: Jeremia 22:24-23:8 
 
20-26 augustus 
zondag: Jeremia 23:9-24 
maandag: Jeremia 23:25-40 
dinsdag: Psalm 54 
woensdag: Matteüs 15:21-28 
donderdag: Matteüs15:29-39 
vrijdag: Matteüs 16:1-12 
zaterdag: Matteüs 16:13-20 
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27 augustus- 2 september 
zondag: Matteüs 16:21-28 
maandag: 1 Korintiërs 15:1-11 
dinsdag: 1 Korintiërs 15:12-28 
woensdag: 1 Korintiërs 15:29-49 
donderdag: 1 Korintiërs 15:50-58 
vrijdag: Psalm 27 
zaterdag: Matteüs 17:1-13 
 
 

3-9 september 
zondag: Matteüs 17:14-23 
maandag: Matteüs 17:24-18:9 
dinsdag: Galaten 1:1-12 
woensdag: Galaten 1:13-24 
donderdag: Galaten 2:1-14 
vrijdag: Galaten 2:15-21 
zaterdag: Galaten 3:1-14 
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Predikant :   ds. D. van Veen  ’t Kerkestuk 107   300425 
Voorzitter 
kerkenraad :   hr. E. Kwast  de Lange Krag 25   399797 
Scriba :    mw. J.G. Timmers Oudeweg 78   393342 
Ouderling :   hr. J. Boonstra  Bloeme 11   396117 
Jeugdouderling :     mw. J.P. van Galen Gravekoopsedijk 1a  395335 
    mw. M.A. Burger  Graaf Florisweg 71-4  Gouda 785908 
    mw. E.M. Eykelboom Kon. Wilhelminastraat 31  751139  
Pastorale ouderling : 

  mw. C.E. Bos Semmelweislaan 29       06-38969837  
    mw. M. Bakker  Kievitsbloem 32        06-10478175  
 
College van diakenen : 
    mw. G.E. Bakker (voorz) Kamille 19   395245 
    hr. R. Donselaar  Waterdekmos 7   580315 
    mw. C.S. Kwakernaak Berkenbroek 25   393981 
    hr. T.C.W. van Eekelen Semmelweislaan 14       06-53899757  
    mw. T. Lavies  ’t Kerkestuk 34   394238 
 
College van kerkrentmeesters : 
Ouderlingen-   hr. D.J. Knol (voorz.) H. de Grootstraat 35  301008 
Kerkrentmeester :   hr. A. Bakker (secr.) Kamille 19   395245 
    mw. E. Eigeman  Bleulandweg 456  Gouda  393416 
    hr. R. Maitland  Dr. A. Scheygrondlaan 18  396963 
    mw. H. Schrier  Haarmos 42   393569 
    hr. J.M. Walrave  A. Schweitzerstraat 21  391213 
    hr. J. Rootert  Kamille 13   395272 
    mw. A. Hoonhout  Armstronglaan 16   392639 
 
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen : 
wijk A :    mw. K. de Graaff  Bloeme 15   396059 
     klara.degraaff@hetnet.nl 
wijk B :    mw. Y. de Wit  Zoetendijk 20   394735  
     witr@xs4all.nl 
wijk C :    mw. L. Kamer  Melkdistel 26   395303 
     loes.kamer@planet.nl 
wijk D :    mw. A. Vink  Bodegraafsestraatweg 155  394009 
     h.vink1@hetnet.nl 
wijk E :    mw. J. Verkaik  Haarmos 40   395368 
     verkaik.member5@freeler.nl 
wijk F :    mw. L. Warmenhoven Poelruit 17   394487 
     lonnekewarmenhoven@gmail.com 
 
Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven 
aan :        mw. E. Eigeman  Bleulandweg 456  Gouda  393416 
 
Redactie Arkade :    mw. J. Eykelboom Brunel 6    395645 
Bezorging Arkade :  mw. en hr. Vermeulen Kon. Wilhelminahof 4  394088 
 

Website : www.pgdeark.n 


