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In het boekje Hoop van de Protestantse Kerk vond ik
dit gedicht over Hoop van Václav Havel. Hij leefde van
1936 tot 2011 en werd de eerste president van Tsjechië
van 1993 tot 2003.
Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop: als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
In deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.
Václav Havel
Truus Bakker-Amelink

3
27e Jaargang

oktober-november 2017

******************************************************************
WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij
anders aangegeven.
8 oktober 09.30 Derde zondag van de herfst (groen)
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
mw. C. Bos
Diaken:
hr. R. Donselaar
Collectant:
Robin van Loo
Collecten:
1. Pauluskerk Rotterdam
2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. G. De Graaff
Muziek:
hr. A. Bakker
Beamer:
hr. G. de Graaff
Nevendienst: mw. S. van de Graaf en mw. C. Schrier
Koffiedienst:
mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
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
Provider:
Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren
15 oktober 09.30 Vierde zondag van de herfst (groen)
Voorganger : ds. H.T. Vollebregt te Den Haag
Ouderling:
hr. P. Verheij
Diaken:
mw. T. Bakker
Collectant:
Koen de Wit
Collecten:
1. Chr. onderwijs Peru
2. Diaconie
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. M. ten Haaf
Muziek:
hr. D. Broere
Beamer:
hr. A.-J. Wagensveld
Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. A. Knol
Koffiedienst:
mw. S. van Elk en mw. T. Schrier
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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22 oktober 09.30 Vijfde zondag van de herfst (groen)
Voorganger:
dr. J.G. Mooi te Hoogmade
Ouderling:
mw. J. Timmers
Diaken:
hr. T. van Eekelen
Collectant:
Barbera Coehoorn
Collecten:
1. Dorcas
2. Pastoraat eigen gemeente
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
hr. M. ten Haaf
Muziek:
hr. M. Spits
Beamer:
hr. H. Krul
Nevendienst: mw. M. Hop en hr. J. Groenendijk
Koffiedienst:
mw. A. en hr. F. van den Heuvel
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
29 oktober 09.30 Zesde zondag van de herfst (groen)
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
mw. E. Eijkelboom
Diaken:
mw. T. Kwakernaak
Collectant:
Leon van Oldenborgh
Collecten:
1. Ned. Bijbelgenootschap
2. Kerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
Koster:
mw. J. Vermeulen
Muziek:
hr. T. Alders
Beamer:
hr. J. Burger
Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. E. Visser
Koffiedienst:
mw. H. Schrier en hr. P. Verheij
Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. A. Bakker
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 een bijeenkomst voor jongeren
5 november 09.30 Zevende zondag van de herfst (wit)
Gedachteniszondag
Voorganger:
ds. David van Veen
Ouderling:
hr. J. Boonstra
Diaken:
mw. T. Lavies
Collectant:
Lucas Visser
Collecten:
1. Geraldstichting
2. Diaconie
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
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Koster:
hr. F. van den Heuvel
Muziek:
hr. J. Kooiman
Beamer:
hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. C. Schrier en mw. S. van de Graaf
Koffiedienst:
mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn
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
12 november 09.30 Achtste zondag van de herfst (groen)
Oecumenische viering in De Ark
Voorganger:
ds. David van Veen en RK pastor en/of oec. werkgroep
Ouderling:
mw. J. van Galen
Diaken:
hr. R. Donselaar
Collectant:
Jelle Hop
Collecten:
in overleg met oec. werkgroep
Koster:
hr. J. Burger
Muziek:
hr. D. Broere
Beamer:
hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. A. Knol en mw. M. Homan
Koffiedienst:
mw. A. Verkade en mw. N. van de Wolf
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
Provider:
Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren
*********************************************************************************************

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.
donderdag

5 okt.

vrijdag
zaterdag
zondag

6 okt
7 okt
8 okt

10.00 u.
19.30 u.
18.45 u.
12.00 u.
09.30 u.
18.00 u.

Leerhuis
Amnesty International, film *
Jeugdclub
Workshop Polefitness *
Provider *
SUNDAYS
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dinsdag

10 okt

20.00 u.

donderdag
maandag

12 okt
16 okt

19.45 u.
14.30 u.

zaterdag
woensdag

21 okt
25 okt

13.00 u.
20.00 u.

donderdag

26 okt

20.00 u.

zaterdag
zondag
maandag
donderdag
vrijdag

28 okt
29 okt
30 okt
2 nov
3 nov

20.00 u.
09.30 u.
20.00 u.
10.00 u.
20.00 u.

zondag

12 nov

dinsdag

14 nov

09.30 u.
18.00 u.
20.00 u.

woensdag
maandag

15 nov
20 nov

20.00 u.
14.30 u.

donderdag

23 nov

20.00 u.

ZinSpelen, met Piet van
Midden, jaarthema *
Zingen voor Israël *
Ouderenmiddag, met Pieter
en Tineke Lavies, Z-Afrika *
Sorteermiddag Dorcas *
Gesprekskring “Samen op
zoek” bij Jan en Ditty Peek
Vrijwilligers Pastoraat bij
rampen *
“Paulus”, Laus Deo *
Provider *
Meditatie, ds. David
Leerhuis
Concert voor Allerzielen, met
Erika Waardenburg *
Provider *
SUNDAYS
ZinSpelen, met Peter en
Stephen Meijers, jaarthema *
Jeugdraad *
Ouderenmiddag, met hr. A.
van den Brink, brandweer
Taizéviering met broeder
Sebastiaan *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer
Kopij-inleverdata Arkade
30 oktober
27 november

Verschijningsdata Arkade
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,
Zondag 24 september was de startzondag en is alles
formeel van start gegaan. Formeel, want veel was al
bezig…. In ieder geval gaan we dit jaar met de laatste Vijf Geboden
samen onderweg. De Geboden waarin het vooral draait om de verhouding
tussen ons mensen. Ik wijs u vast op de boeiende en uitdagende lezingen
die ook ZinSpelen rondom deze Geboden heeft bedacht. En ik daag
vooral de jongeren en de Jong Belegengroep uit om ook eens naar zo’n
lezing te komen!
Ik denk ook nog even terug aan de dienst op zondag 3 september waar
we samen avondmaal mochten vieren. De cantorij heeft toen prachtig
gezongen en aan het einde van de dienst mocht ik zingend de zegen
geven. Dat vond ik best spannend om te doen, maar wilde het graag eens
proberen. In veel liederen en tafelgebeden in het nieuwe liedboek is de
voorganger namelijk ook de voorzanger, dus ik vond dat ik er maar eens
aan moest geloven. Fijn dat het goed ging en dank voor uw support.
Ongetwijfeld zal het de komende tijd nog eens gebeuren…..
In deze Arkade vindt u ook het in memoriam van Janny Zwart-Martens.
Op vrijdag 15 september hebben we samen afscheid van haar genomen.
We denken aan haar familie en ook aan anderen in onze gemeente die
moeilijke en zware tijden meemaken. Dat God hen daarin mag bijstaan.
Een vreugdevol bericht is dat ik het huwelijk mocht bevestigen van
Jacoline den Toom en Remy Sanders op dinsdag 19 september. Jacoline
en Remy komen uit een heel verscheiden kerkelijke achtergrond en
hebben in de Ark een pleisterplaats gevonden. We wensen hen Gods
zegen toe op hun verdere weg.
Bijzonder was maandagavond 18 september toen de kerkenraden van
Reeuwijk bij elkaar kwamen voor een inspirerende avond. Het is goed om
te zien hoe de Ichthuskerk, de Ark en de kerk van Sluipwijk de laatste tijd
steeds meer samen op trekken. Op deze avond ging het over de toekomst
van de kerk. Zelf heb ik in de laatste oecumenische viering hierover
gepreekt naar aanleiding van een boek van Stefan Paas, Vreemdelingen
en Priesters. Als kerkenraad hebben we besloten iedere vergadering een
hoofdstuk terug te laten komen en dit samen te bespreken.

8

Vooruitkijkend vind u vast een aankondiging voor het concert rondom
Allerzielen op vrijdag 3 november. Ik ben bijzonder verheugd dat de
wereldberoemde harpiste Erika Waardenburg hieraan meewerkt. Iedereen
wordt stil van haar muziek en haar spel. Naast haar spel zullen we in
woord, beeld en ritueel stil staan bij onze overleden geliefden. Dit concert
is bedoeld voor alle mensen, nadrukkelijk ook voor de mensen van ons
dorp.
Donderdagavond 23 november kunt u ook vast in uw agenda zetten, want
dan komt broeder Sebastiaan uit Taizé naar Reeuwijk. Om 20.00 uur is er
een Taizéviering in de Ark waarin ik samen met hem zal voorgaan.
Inmiddels ben ik met Gouda, Bodegraven, Zoetermeer en de Ronde
Venen in gesprek, want het is bijzonder dat hij naar Nederland en
Reeuwijk komt en daar willen ongetwijfeld ook de jongeren uit de regio bij
zijn. Kortom: een avond om vast te noteren.
Vanuit de pastorie wensen wij u vrede en alle goeds,
Ds. David van Veen
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Bij de vieringen
Zondag 8 oktober - 3e zondag van de herfst
Lucas 14: 1-11
De beste plaats
Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet
meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te
worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede
plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de
eerste wordt.
Ds. David van Veen gaat voor.
Zondag 15 oktober - 4e zondag van de herfst
Matteüs 22: 34-46
Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je
gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart,
heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder
gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor
God ervaren. Daar word je vrolijk van!
Ds. H. Th. Vollebregt gaat voor.
Zondag 22 oktober - 5e zondag van de herfst
Matteüs 9: 1-8
Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u
vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat
op en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je
wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!
Dr. J.G. Mooi gaat voor.
Zondag 29 oktober - 6e zondag van de herfst
Matteüs 22: 1-14
Kom maar!
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor
zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren
zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat
uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?
De cantorij zingt en ds. David van Veen gaat voor.
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Vrijdag 3 november om 20.00 uur - Concert rondom Allerzielen
M.m.v. Erika Waardenburg (harp) en een leerling van de Academie voor
Muzikaal Talent
Rondom Allerzielen is er ’s avonds om 20.00 uur een concert in de Ark van
Reeuwijk. Erika Waardenburg speelt op de harp met waarschijnlijk een
leerling van de Academie Muzikaal Talent. De avond is als een bloemlezing
waarin muziek wordt afgewisseld met een gedicht, een verhaal, een woord
van ds. David van Veen en er is een ritueel waarmee u uw geliefden kunt
gedenken. Het thema is: een engel in de nacht.
Zondag 6 november - Gedachteniszondag
M.m.v. Erika Waardenburg (harp) en een leerling van de Academie voor
Muzikaal Talent
Genesis 4
In deze viering gedenken wij onze overledenen. Tijdens deze viering zullen
we voor hen een kaars aansteken en kunt u ook zelf een kaarsje ontsteken
voor wie u wilt gedenken. En ook Erika Waardenburg speelt met een nog
nader bekend te worden leerling. Zie elders voor meer informatie over Erika
Waardenburg. Ds. David van Veen gaat voor.
In deze dienst staan we ook stil bij het Zesde Gebod: Gij zult niet doodslaan.
Of zoals dat in de KRO-versie staat gesteld: ik wil leven. Als verhaal lezen wij
van Kain en Abel, een grondverhaal waarin het gaat over leven en dood, over
de kwetsbaarheid van een mensenleven.
Wij bieden ook gelegenheid aan gemeenteleden die een dierbare willen
gedenken die geen deel uitmaakten van onze gemeente en ook elders niet
worden herdacht. Natuurlijk kunt u voor hen, zoals voor alle anderen, een
kaarsje ontsteken in de ruimte die wij bieden voor persoonlijke gedachtenis,
maar misschien vindt u het fijn dat ook haar of zijn naam genoemd wordt bij
de overledenen van onze eigen gemeente. In dat geval vragen wij u of u dit
wilt doorgeven aan ouderling van dienst Jan Boonstra (0182-396117 of
jan3.boonstra@planet.nl). Het gaat dus om dierbaren die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden en niet elders in een kerkdienst worden genoemd.
Voor hen wordt dan ook een kaars ontstoken en wordt haar of zijn naam
genoemd.
Zondag 12 november - Oecumenische viering in de Ark
m.m.v. het Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten
Een oecumenische viering in de Ark. Het thema moet nog bekend worden en
voorbereid door de oecumenische werkgroep. Diaken Leon Everts gaat voor
samen met ds. David van Veen. Het Ecclesiakoor zal in deze viering zingen.
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In memoriam
Op donderdag 7 september 2017 overleed ons gemeentelid
Janny Zwart-Martens. Janny is 79 jaar geworden. Al even verbleef zij in
het ziekenhuis, maar leek aan de betere hand te zijn. Haar overlijden
kwam daarmee onverwacht en voelde als een schok. In gedachten zijn we
bij haar man, Martin, en hun dochter Margot en partner John en kleinkind
Merlijn en iedereen die haar lief was.
Op vrijdag 15 september hebben we in de aula van de IJsselhof te Gouda
afscheid van Janny genomen. Veel mensen hebben daar gesproken want
Janny was een echt mensen-mens. Zo zat ze in veel vriendengroepen en
clubs zoals de fietsclub en de tuinclub.
Janny was een zorgzame vrouw en wilde het heel graag goed doen voor
anderen. Voordat anderen het hadden kunnen bedenken stond zij als
eerste op. ‘Wil je koffie?‘ Reeuwijk was hierin voor haar een belangrijke
plaats. In Reeuwijk ademende Janny op en werd haar wereld na het
kleine flatje in Rijswijk groter, gevulder en kon zij van betekenis worden
voor velen van ons; vriendschappen, het delen van lief en leed.
Als we ons afvragen waar Janny die energie vandaan haalde? Als we ons
afvragen waar Janny opademde, ook als zij vele dingen te dragen had,
komen we uit bij haar tuin.
Want die natuur, dat bezig zijn in de tuin, dat was voor Janny een bron die
haar energie gaf en ruimte voor denken en leven. Niet voor niets stond er
op haar rouwkaart die afbeelding van die bloeiende grassen uit haar tuin.
Een beeld dat aansluit bij dat Bijbelse spreken dat leven sterker is dan de
dood, dat de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen, een tuin die
toch weer bloeien gaat.
Het is die God die Janny zocht.
Haar ziel hebben we toevertrouwd aan de Eeuwige.
Moge zij nu opademen in Zijn tuin,
aan de overkant van dit leven.
Ds. David van Veen
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Uit de kerkenraad
Onze eerste vergaderavond na de zomervakantie, op maandag 11
september, begint eerder dan anders: om 18.15 uur nuttigen we in de
tussenzaal gezamenlijk de maaltijd. Onder het eten bespreken we twee
onderwerpen: hoe gaan we om met mensen ‘aan de rand’ van onze
gemeente en we spreken over de gezamenlijke vergadering met de
kerkenraden van de twee andere PKN-kerken in ons dorp: de hervormde
gemeente van Reeuwijk en de hervormde gemeente van Sluipwijk, op
maandag 18 september.
Het eerste onderwerp zal zeker tijdens een kerkenraadsvergadering nog
verder aan de orde komen: het verdient meer aandacht, ook omdat het zo
veelzijdig is. Mensen raken om heel verschillende redenen ‘buiten beeld’:
ze blijven weg vanwege een ruzie, of omdat iets hen dwars zit, ze blijven
weg omdat de dienst hun niet aanspreekt, of omdat ze op zondagmorgen
ook nog andere dingen te doen hebben. En wij? Allereerst merken we het
vaak niet meteen op als iemand gaandeweg niet meer in de dienst komt.
Bovendien: iedereen heeft het recht zelf te besluiten al dan niet naar de
kerk te gaan. En we willen wel belangstellend bij iemand informeren hoe
het gaat, maar we willen niet de indruk wekken dat iemand zich moet
verantwoorden voor zijn/haar afwezigheid. Kortom, hierop komen we
terug.
De kerkenraadsvergadering zelf begint met een moment van bezinning.
Tijdens de vergadering worden vaak, noodzakelijkerwijs, zoveel ditjes en
datjes uitgewisseld, dat het zelden komt tot een wat diepgaander gesprek
over geloofszaken. David doet de aftrap voor de bezinning door iets te
vertellen over het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en Priesters, die
uitlegt hoe de kerk ‘licht voor alle volken’ kan zijn. In ieder geval niet door
steeds krampachtig te blijven zoeken naar succes. In de oecumenische
dienst in Reeuwijk Dorp zal David hier verder op ingaan.
Binnenkort gaat de onderhoudsploeg weer aan de slag: eerst wordt de
consistorie aangepakt en aansluitend de tussenzaal. De kerkzaal staat
voor volgend jaar op de rol. Dat biedt nog de gelegenheid goed na te
denken over de verdere uitwerking van de plannen.
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We evalueren het verloop van de kerkdiensten tijdens de zomerperiode.
De vraag aan de voorgangers in die weken om zo mogelijk een wat meer
‘interactieve’ aanpak te volgen, heeft zeer verschillende resultaten
opgeleverd. De oudste van deze voorgangers, ds. Hemstede, ging
enthousiast met de microfoon op stap de kerkzaal in. Voor verschillende
kerkgangers moeten we, als we weer met de stoelen gaan schuiven, nog
eens goed kijken hoe we het geluid beter kunnen krijgen.
We zijn erg blij met het werk dat de contactpersionen in onze gemeente
verrichten, nu onder begeleiding van Caroline Bos. Des te belangrijker dat
de vacatures voor enkele wijken weer worden vervuld.
Ik noemde al de gezamenlijke vergadering met de andere Reeuwijkse
kerkenraden, op maandagavond 18 september, in de Ichthuskerk. Dit is
nieuw. Op moderamenniveau spreken we elkaar van tijd tot tijd en we
hadden in een verder verleden wel eens een gezamenlijke
kerkenraadsvergadering met de hervormde gemeente Reeuwijk. Maar
met z’n drieën zijn we niet eerder bijeengeweest. Ds. Tekelenburg opende
deze bijeenkomst en heette ons van harte welkom. Na een korte
voorstelronde was het woord aan emerituspredikant Bert de Leede, die
lang heeft gewerkt aan de vorming van predikanten op het Theologisch
Seminarium Hydepark. Het thema van zijn inleiding was: waar komt het de
komende tijd op aan voor de protestantse kerk en haar gemeenten.
Daarover gingen we vervolgens in kleine, gemengde groepen in gesprek.
De herkenning over en weer was onmiskenbaar. Natuurlijk zijn er tal van
verschillen tussen onze kerkelijke gemeenten. Des te belangrijker, dat we
elkaar tijdens zo’n avond herkennen als medebroeders en-zusters in de
Heer. David van Veen sloot de avond in de kerkzaal af met het lezen van
enkele psalmen die ook in de Benedictijner abdij in Doetinchem een
bijzondere plaats hebben in de vieringen.
Bert Kwast
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Van de diaconie
Beste gemeenteleden,
Onderstaand de opbrengsten van de collectes:
27-08 Open Doors
27-08 Pastoraat
03-09 Stichting Puree
03-09 Kerk

€ 149,35
€ 118,00
€ 1.303,70
€ 210,45

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 meestal
binnen een week of twee 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 de diaconie
Elk jaar kiest de diaconie een jaardoel dat we willen ondersteunen.
Het ene jaar in de omgeving, het andere jaar ver weg. Vorig jaar hebben
we de Non-Foodbank Gouda ondersteund met een financiële bijdrage,
maar we zijn ook op bezoek geweest om te helpen. Daarnaast heeft de
Non-Foodbank ook een kledingcontainer op het terrein van De Ark
geplaatst, die zeer succesvol blijkt.
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Dit jaar hebben we ervoor gekozen om in het buitenland kinderen te
ondersteunen die anders in de verdrukking dreigen te komen: de School
van onze Dromen in Oekraïne.

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne
worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt
gezinsvervangend huis te zijn. In een land waar 60% van de bevolking
onder de armoedegrens leeft, is er weinig geld.
Zo ook in het stadje Vynnyky in het Westen van Oekraïne.
Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs
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in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen:
het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was
onverschillig ten opzichte van de kinderen.

Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School van onze Dromen
Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet
zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen.
Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen
opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers.
Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en
gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die
zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een
veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.
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Tijdens de startzondag op 24 september heeft mevrouw Lin Tjeng van
Kerk in Actie ons verteld over deze school, waar ze ook zelf op bezoek is
geweest. Dit seizoen zullen we nog vaker aandacht besteden aan dit
project en hier ook voor collecteren.
Mocht u specifiek voor dit doel een gift willen overmaken aan de diaconie,
vermeld dan “School van onze Dromen” bij de omschrijving.
Alvast hartelijk dank.
Tim van Eekelen, Secretaris Diaconie
Kleding inzameling Dorcas
Beste Mensen,
Zoals u in de vorige Arkade heeft kunnen lezen zijn we inmiddels gestart
met de kleding-inzamelactie voor Dorcas.
In de Flyer hieronder ziet u waar u terecht kunt om uw kleding e.d. in te
leveren.
Voor vragen over de actie kunt U mij altijd bellen op 06 25526590.
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Dan ben ik nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te
helpen met het sorteren.
Dit is zaterdag 21 oktober vanaf 13.00 uur in de kerk. Altijd heel gezellig
en vele handen maken licht werk. Hiervoor kunt u zich opgeven via de
mail tinekekw@outlook.com
Alvast bedankt.
Hartelijke groet van de doe-diakenen
Tineke Kwakernaak en Tineke Lavies
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Van het kerkelijk bureau
Overleden:
7 sept. 2017: mw. J. Zwart-Martens, Semmelweislaan
30, 2811 CL (wijk B)
Getrouwd:
6 sept. 2017: hr. E.D. Möckelmann, Sterremos 38, 2811 GZ (wijk D)
19 sept. 2017: Remy Sanders en Jacomijntje Margaretha den Toom,
Nansenstraat 27, 2806 HK Gouda
Verhuisd:
mw. S. van de Graaf en Lucas Sirre, van Rossinistraat 12, 2807 HK
Gouda naar Bodegraafsestraatweg 147 g, 2805 GN Gouda (bijft wijk E)
hr. A. Prinsenberg, van Dorus Rijkersstraat 11 naar Verzorgingshuis De
Hanepraij, kamer 10, afd. Kajuit, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda
Uitgeschreven:
fam. G. van der Laan, Abeelhof 5, 3465 TL Driebruggen (wijk E)
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
Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage ALTIJD uw
registratienummer vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van
Kerkbalans.
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Bloemendienst
In de vorige Arkade meldde ik dat Dimaranca na jarenlang trouwe dienst
gaat stoppen met de bloemendienst. Nogmaals dank aan Dimaranca die
het circa 25 jaar gedaan heeft en zo dus heel wat bezoekjes heeft
afgelegd en mensen blij gemaakt heeft. Want dat zijn wel onze
ervaringen. De ouderen en of zieke gemeenteleden zijn blij met de
bloemen en ons bezoek. Gelukkig heeft Tiny van Vuuren zich, tijdens de
startzondag, aangemeld als nieuwe dame voor de bloemendienst. We zijn
blij dat Tiny deze taak op zich wil nemen. Van harte welkom!
Namens de bloemendienst,
Truus Bakker-Amelink
************************************************************************************

10 oktober:
Gij zult niets begeren dat van uw naaste is – ik ben dankbaar
De Tien Geboden leveren vrijheid op.
Andere goden maken slaven van je.
Geld, bezittingen, carrière, aanzien, en
dergelijke. Maar de Geboden willen je
juist vrijheid geven. Ze reguleren het
leven zo dat je als vrije mensen kunt
leven met elkaar. Heb gewoon God lief
en de ander en je wordt vrij! Vindt U
dat vreemd?
Dr. Piet van Midden doceert
Hebreeuws aan de Universiteit van
Tilburg en is emeritus predikant van de
gereformeerde PKN kerk te
Bergambacht.
Hij is auteur van o.a. het boek Oersoep en Overvloed, het verschil tussen
het geloof in de historische en wetenschappelijke betrouwbaarheid van de
bijbel en de inzichten van de natuurwetenschap. Geloof in God heeft geen
natuurkundig bewijs nodig.
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Zoals natuurwetenschap niet op een godsbewijs zit te wachten.
Ook schreef hij de Groeibijbel, een aantal kinderbijbels afgestemd op
diverse leeftijdsgroepen, 7 in totaal.
Wij zien hem graag komen om zijn visie te geven op deze thema’s.
Er zijn folders gedrukt om de avonden van ZinSpelen onder de aandacht
te brengen. Ze liggen bij de uitgang van De Ark.
Wij zien u graag op deze inspirerende avond. We beginnen om 20.00 u.
Toegang € 5,-.
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagensveld
www.pgdeark.nl
Kindernevendienst
Tijdens de startzondag, voorafgaand
aan de kindernevendienst, speelde
dominee David een potje ganzenbord
met de kinderen voorin de kerk.
Hij veranderde eigenhandig de regels.
Nou, alle kinderen waren het ermee
eens. Regels zijn nodig om het gezellig
te houden. Dominee David legde uit dat
je zo ook de Tien Geboden moet zien.
In de kindernevendienst hoorden we een
ander verhaal over regels.
Toen we daarover doorpraatten, stelden we de vraag wat de kinderen
goede regels vinden. Ze gaven de prachtige antwoorden: “lief zijn voor
elkaar” en “vrede na ruzie”.
De tegenvraag wat ze slechte regels
vinden, vonden ze moeilijker te
beantwoordden. Met een beetje hulp:
“de regel hoe laat we naar bed
moeten”.
Genoeg geluisterd en gepraat.

22

Tijd voor actie.
Een aantal kinderen vinden het
heerlijk om te kleuren, knippen en
plakken. En ze zijn er heel goed in!
Een aantal kinderen spelen veel liever
een spelletje. Vandaag was dat
natuurlijk ganzenbord. In goed
overleg met elkaar veranderden ze de
regels. Niet het aantal ogen optellen,
maar vermenigvuldigen.
Jonneke Klomp
Provider
Beste Providers,
Hierbij een overzicht van de data van de Providerbijeenkomsten.
We vinden het fijn als jullie deze data met ons mee willen vieren.
8 oktober:
Sander en Marti
29 oktober: Sander en Erwin
12 november: Edwin en Eline
26 november: Wilco en Erwin
10 december: Kerstbijeenkomst (met z’n allen)
14 januari:
Edwin en Eline
28 januari:
Marti en Erwin
11 februari: Sander over zijn ervaringen in Tanzania (nader te bepalen
wie en hoeveel van ons er daarbij aansluiten)
11 maart:
Wilco en Edwin
25 maart:
Marti en Eline
8 april:
Wilco en Marti
22 april:
Erwin en Wilco
27 mei:
Edwin en Eline
10 juni:
Slotactiviteit (met z’n allen)
Tot dan,
Wilco, Marti, Eline, Edwin, Sander en Erwin
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Jeugdclub
Hiep Hiep Hoera, afgelopen vrijdag 22 september, was het feest op de
Jeugdclub. De jeugdclub bestaat namelijk 10 jaar en dat moest uiteraard
gevierd worden. We hebben met elkaar een hele gezellige avond gehad,
en gaan nog even door zo.
Japco Steenbergen is gestopt als leiding, maar Wouter Kwakernaak is
daar voor in de plaats gekomen en daar zijn zeker de kinderen, maar ook
wij, heel erg blij mee.
Ben je tussen de 7 en 12 jaar en vind je het leuk om een keertje te kijken?
Kom gerust!
Onze volgende avond is 6 oktober en we starten om 18.45 uur.
Groetjes van Tineke, Danielle, Sandra , Hugo en Wouter
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Jeugdraad
Vanuit de jeugdouderlingen vast een vooraankondiging voor de
jeugdraad-vergadering. De jeugdraad is samengesteld uit afgevaardigden
van de jeugdgroepen binnen onze kerk. De jeugdraad-vergadering vindt
15 november plaats om 20.00 uur in de kerkenraadskamer van De Ark.
Mochten er punten zijn die jullie graag besproken willen hebben, dan kun
je dat mailen naar de3jeugdouderlingen@hotmail.com
Alvast bedankt.
Namens de 3 jeugdouderlingen,
Esther Eijkelboom
************************************************************************************
Vrijdag 3 november om 20.00 uur
Concert rondom Allerzielen
M.m.v. Erika Waardenburg (harp)
Thema: een engel in de nacht
Tijdens dit concert speelt Erika
Waardenburg
op
de
harp
met
waarschijnlijk een leerling van de
Academie Muzikaal Talent. De avond is
als een bloemlezing waarin muziek
wordt afgewisseld met een gedicht, een
verhaal, een schilderij, een woord van
ds. David van Veen en er is een ritueel
waarmee u uw geliefden kunt gedenken.
Erika Waardenburg
Erika is één van de meest
vooraanstaande Nederlandse
harpisten, met een naam die bekend
is over de hele wereld.
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Na haar studie aan de conservatoria van Utrecht en Brussel, bij Edward
Witsenburg en Susanna Mildonian, studeerde zij cum laude af met de
hoogste onderscheidingen: de ‘Premier Prix’ en de ‘Prix d’Exellence’.
Op 23 jarige leeftijd won zij het prestigieuze ‘Internationale Gaudeamus
concours’ voor hedendaagse muziek en de ‘Vriendenkrans’ van het
Concertgebouw te Amsterdam
Erika Waardenburg treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland; als
soliste met werken voor harp en orkest met o.a. dirigenten als: David
Porcelijn, Graham Jenkins en Ernest Bour; met velerlei
kamermuziekensembles, maar ook door het geven van recitals.
Heel bijzonder was haar optreden bij de uitvaart van Prinses Juliana
(2004).
Haar passie geldt eveneens het onderwijs. Erika Waardenburg is
hoofddocent harp aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam, en zij
is gastdocent aan de Sibeliusacademie in Helsinki. Zij mag zich in een
grote belangstelling verheugen. Tevens verzorgt zij Masterclasses voor
gevorderde harpisten in binnen- en buitenland. De kroon op haar
docentschap is de door haar gestichte “Jong-talentklas”. Zeer jonge
harpisten behalen onder haar leiding een ongekend hoog niveau.
Meer informatie: www.erikawaardenburg.com
*********************************************************************************************

Broeder van Taizé bezoekt De Ark

Vooraankondiging bezoek broeder Sebastiaan uit Taizé aan Reeuwijk dit
najaar. Het programma ziet er als volgt uit:
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Donderdag 23 november Ark van Reeuwijk
18.00 uur
eenvoudige maaltijd en gesprek met jongeren en broeder
Sebastiaan
20.00 uur
avondgebed in de stijl van Taizé
Vrijdag 24 november Ark van Reeuwijk
09.00 uur
gesprek met voorgangers, oudsten, kerkelijk werkers etc en
broeder Sebastiaan
************************************************************************************
Jong Belegen –30 + wordt Gglas

Op zondag 17
september werd het
startschot gegeven
voor het nieuwe
seizoen van
Jong Belegen-30+.
De naam Jong Belegen-30+ is bijna 10 jaar geleden gekozen voor de
groep dertigers uit onze gemeente die, zoals u weet, allerlei activiteiten en
bijeenkomsten organiseren.
Na een decennia zijn wij allemaal een beetje “doorgerijpt” en is de
behoefte ontstaan om met een nieuwe naam verder te gaan
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Tijdens de barbecue waarmee het seizoen werd geopend hebben wij een
andere naam gekozen. Alle aanwezigen hebben een suggestie
ingeleverd. Het idee van Heleen kreeg de meeste stemmen.
Zij heeft deze heerlijke wijn gewonnen!
De nieuwe naam is geworden: Gglas
G oede
G esprekken
L euke
A ctiviteiten
S aamhorigheid
Vriendelijke groet van Tim, Jonneke, Marc en Monique
************************************************************************************
De Ouderenmiddagen gaan verder
Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode en de eerste ouderenmiddag op
18 september gaan ook onze ouderenmiddagen weer verder.
Op maandagmiddag 18 september 2017 aanvang 14.30 uur was de eerste
ouderenmiddag van het seizoen 2017-2018. Het onderwerp was een
presentatie van Hr. Adri de Keijzer over de tijd. Nadat we begonnen met
enige woorden van Prediker 3 (alles heeft zijn tijd) ging Adri de Keijzer met
ons in op vragen als: Hoe laat is het? Tegenwoordig leven we nogal met de
klok, om niet te zeggen dat de klok ons regeert. Hoe meten we de tijd?
De lezing begon bij het natuurlijke ritme van dag en nacht en volgt de
ontwikkelingen in het steeds nauwkeuriger meten van tijd. Dan de werkwijze
van internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van
de exacte tijd. Allerlei apparatuur om de tijd te meten kwam aan de orde.
Tenslotte was er een tip waar we als gewone mensen de meest exacte tijd
kunnen vinden. Dit werd zeker een interessante ouderenmiddag.
Op maandagmiddag 16 oktober aanvang 14.30 uur luisteren we graag
naar onze gemeenteleden Pieter en Tineke Lavies. Zij weten boeiend te
vertellen over hun recente ervaring van drie maanden wonen en werken in
Zuid-Afrika: het beheren van een lodge (vakantiepark) in de provincie
Limpopo.
Daarbij over alles wat daar bij hoort: de afgelegen ligging, de gasten, de
medewerkers, de dieren in het natuurreservaat enz.
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Noteert u ook alvast de daarop volgende datum maandag 20 november, ook
aanvang 14.30 uur. Dan komt hr. van de Brink van de Brandweer ons
vertellen over brandveiligheid en de vermindering van het risico op brand; een
nuttige en uiterst praktische lezing.
Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen. Deze middagen vormen
een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente.
Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is
welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee.
Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met
een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, er is
een interessant verhaal van een gemeentelid of de middag is in het algemeen
belangwekkend.
Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma,
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk
drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en
-heren dat.
De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en ze beginnen om
14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de
tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. Het bijzondere is dat we
in de serie van dit seizoen in december 2017 het tienjarig jubileum hopen te
vieren: in december 2007 was de eerste ouderenmiddag.
Bij de ouderenmiddagen is ook altijd een volledig programma van
2017-2018 beschikbaar.
Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het
seizoen 2017-2018 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de
tussenzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en
gasten zijn van harte welkom!
Voor vervoer kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink,
tel. 0182-394009 maar voor 16 oktober Maarten ten Haaf,
06-19917464.
Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,
Jan Boonstra
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Workshop Polefitness
Altijd al trucjes willen leren in de paal op een sportieve manier?
Grijp nu je kans! Ik organiseer samen met Polefitness Reeuwijk een
workshop om tegelijkertijd de onderhoudsfonds van De Ark te sponsoren.
De workshop vindt plaats op 7 oktober 2017.
Tijdstip is 12.00 uur tot ±13.30 uur
Locatie: Pascalstraat 13F in Reeuwijk
Maximaal aantal deelnemers is 30
(mannen & vrouwen).
Kosten: €12,50
Geef je op bij esther.eijkelboom@hotmail.com
Liefs, Esther Eijkelboom
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Vanuit de werkgroep pastorale zorg bij rampen in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk
Deze werkgroep bestaat uit vijf leden van verschillende kerken in onze
gemeente. Ds. Bram Tack te Bodegraven is de voorzitter en vanuit
Reeuwijk neemt ondergetekende deel.
Net als vorig jaar zullen wij weer een avond voor vrijwilligers houden.
Dit gebeurt op donderdag 26 oktober 2017. Wij zullen te gast zijn in De
Schouw bij de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder, Dorp 24, 3466 LE
Waarder, van 20.00 tot 22.00 uur. De inloop is vanaf 19.40 uur.
We gaan dan in gesprek met enkele hulpverleners die destijds betrokken
waren bij de opvang bij het schietincident in een winkelcentrum in Alphen
aan de Rijn. Zij zullen met ons hun ervaringen delen en ons adviezen
geven voor onze rol. Het zal weer een interactief programma zijn.
Mocht u belangstelling hebben voor deze werkgroep? We zijn altijd op
zoek naar leden van kerken die beschikbaar willen zijn als een luisterend
oor voor inwoners van onze gemeente die onverhoopt worden getroffen
door een calamiteit.
Jan Boonstra
Zomer periode
Enkele overdenkingen van een betrokken kerklid
Beste broeders en zusters,
Ik had deze bijdrage geschreven net na de vakantie, maar was helaas te
laat voor de deadline van Arkade. Daarom een verlate terugblik op
afgelopen zomer en zomaar enkele opmerkingen over zaken die mij de
afgelopen tijd bezig hielden.
De zomerperiode is weer ten einde gekomen. Als het goed is, is de accu
weer flink opgeladen. Uiteraard heeft iedereen de zomer anders beleefd.
Eén en ander wordt wel duidelijk uit de verhalen die te horen zijn tijdens
het gezellig koffiedrinken na de viering(en). Wat een verschil toch met
vroeger toen Luxemburg (met de Kever) al een hele reis was en
nauwelijks in 1 dag berijdbaar!
Dat de zomerperiode weer ten einde loopt is uiteraard ook aan de
vieringen zelf te merken.
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De opstelling van de stoelen is weer als vanouds en de beamer (of een
vervangend exemplaar) weer in gebruik. Bij de avondmaalviering van 3
september was de kerkzaal weer goed gevuld. Ook waren er een aantal
oude en nieuwe gasten onder ons. Fijn ook was het feit dat de ouderling
van dienst hen aan het begin van de viering hartelijk welkom wenste. Ik
zie dat dit enorm wordt gewaardeerd.
De zomervieringen kenden dit jaar een aantal nieuwigheden in reactie op
het evalueren van vorig jaar. De wat “intiemer“ stoelplaatsing en ruimte
voor interactieve momenten tijdens de viering zijn naar mijn mening goed
uitgevallen. Daarbij kwam nog dat dit jaar in het bijzonder ook de
voorgangers inspirerende en boeiende voordrachten hielden. Verandering
van smaak doet in deze ook duidelijk eten. Het was boeiend om eens wat
andere invalshoeken te leren kennen. Dat vergroot inzicht en kennis.
Enkele highlights uit de zomerdiensten waren zonder meer onderwerpen
als “wie is de naaste “, de opdracht van Leviticus 19 en de persoon van
Jezus Christus. In die laatste laat zich het verschil met andere
godsdiensten duidelijk en ontegenzeggelijk afmeten.
Door hem te volgen in (letterlijk) doen en laten wordt de boodschap in
gelijkenissen als die van de Goede Herder en de Barmhartige Samaritaan
eigenlijk een eenvoudig opdracht. Daardoor neem je als het ware deel
(al) aan het eeuwige leven. De wetgeleerde (de theoreticus die het
allemaal wel goed weet) kreeg simpelweg een spiegel voorgehouden.
Zo eenvoudig en duidelijk kan het zijn hield één van de gastvoorgangers
ons voor. Ik denk dat hij simpelweg gelijk heeft. Hoe verschillend
opvattingen echter kunnen zijn blijkt ook wel uit de aandacht die de
kranten kenden bij het recente overlijden van Harry Kuitert op 8
september 2017 (op 92-jarige leeftijd).
Boven een korte necrologie in de NRC van 11 september stond de regel:
“Theoloog die Bijbel en God betwistte. Begonnen als predikant te
Scharendijke heeft hij daar de watersnoodramp meegemaakt (Dominee,
het wordt ons door geen vreemde aangedaan“), bekoelde zijn relatie met
de kerk in de loop der jaren steeds verder. Zijn theologie bracht veel
beroering in Gereformeerde kringen.
Desondanks bleef ook hij op zijn eigen wijze zoeken naar woorden voor
het onzegbare.
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Zelf ben ik zo vrij te wijzen op het boek “Jezus “ van auteur Hans Kung dat
boeiend (genoeg) is om te lezen.
Deze zomer mochten wij zelf met het gezin weer een oecumenische
dienst meemaken in de Abdij van Boscodon. Het is hartverwarmend om te
zien hoe iedereen daar welkom is en ook aan de sacramenten ten volle
mag en kan deelnemen. Er zijn onder de gasten verschillende
kerkgenootschappen (ook uit ons land) vertegenwoordigd waarbij
opvallend veel gezinnen met (jonge) kinderen. De kinderen vormen op
enigerlei moment een kring rond het altaar waarbij de voorgangers dan
hand in hand tussen de kinderen gaan staan. Het is te zien dat de meeste
kinderen (na enige aarzeling) daar volop van genieten. En hun ouders
idem dito.
Naast de fijne vieringen hebben er het afgelopen jaar ook voordrachten
plaatsgevonden in het kader van ons jaarthema. Eminente sprekers
hebben daar hun visie over uiteenlopende aspecten uitgesproken. Zij die
in de gelukkige omstandigheid waren om alle avonden bij te wonen
hebben zonder enige twijfel genoten van de diepgang van de diverse
presentaties. De rode draad die steeds weer terugkeerde in de
voordrachten is dat er ook een andere kijk op rijkdom bestaat. Inherent
aan een andere wijze van (be)leven en in het leven staan.
Hoewel een aantal sprekers niet direct een christelijke geloofsovertuiging
aanhangen kwam hun opvatting, visie en opdracht soms wel opmerkelijk
dichtbij de woorden en opdrachten van de Bijbelse Jezus.
Opmerkelijk was dat velen al met al toch een optimistische ondertoon in
hun verhaal kenden. Wij hebben niet alleen goede rentmeesters nodig,
wij zijn het zelf. De recente natuurrampen waar ook ter wereld, de plastic
soep in de oceaan, de vele kinderarbeid etc. (de lijst lijkt wel langer en
erger dan ooit) drukt ons keihard op de noodzaak het roer om te gooien.
Onze “wereldse” gemeente streeft naar een energieneutrale
leefomgeving. Ook vanuit onze eigen kerk worden initiatieven
ondernomen dan wel zijn reeds gerealiseerd. Meer dan ooit is ieder
initiatief van groot gewicht. Is het niet voor ons zelf, dan wel voor ons
nageslacht.
Dit brengt mij op het komende jaar waar (zie de aankondiging) de
commissie ZinSpelen er wederom in is geslaagd erudiete en
aansprekende sprekers vast te leggen.
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Ik verwacht (met de commissie) uiteraard op een goede opkomst en
boeiende avonden. Met het verschijnen van deze Arkade is ook de
startzondag achter de rug. Naast de hoop op een goede opkomst
verwacht ik uiteraard ook dat het tweede deel van het jaarthema weer net
zo veel inspiratie en actiebereidheid zal genereren als dat het afgelopen
jaar het geval is geweest.
Ook de veiling en het slotfeest staan nog op het programma. In de Bijbel
begint één van de eerste optredens van Jezus te Kana. Laat ons dat een
richtsnoer zijn bij de laatste activiteiten in het kader van een tot nu toe
(financieel) zeer succesvol traject voor het Onderhoudsfonds. Maar laten
wij vooral ook het glas gaan heffen op de enorme en alom gewaardeerde
inzet van de vele vrijwilligers.
Zonder handen en voeten zou de renovatie nooit zo mooi geworden en al
zo ver zijn gevorderd.
Ik kijk uit naar 18 november, het grote Slotfeest!
Menno Coehoorn
Mo(nu)mentje – Fort Liberia
Deze zomer kampeerden we in de oostelijke Pyreneeën, vlak bij Villefranchede-Conflent, een kleine stad in het dal van de Têt. In de tijd van koning
Lodewijk XIV, toen Frankrijk bezig was met de versterking van zijn
buitengrenzen viel het oog op deze prachtige plaats voor een vesting, zeker
omdat het dal zich op die plek sterk vernauwt. Zijn bouwmeester Vauban
kreeg dan ook de opdracht hier iets moois neer te zetten.
Wie Frankrijk doorkruist komt regelmatig
vestingwerken tegen die onder zijn leiding zijn
gebouwd, ontworpen of verbeterd. Vauban is een
soort keurmerk voor onneembare vestingen.
Sébastien le Prestre, seigneur de Vauban werd
geboren in 1633, ging op 17-jarige leeftijd het leger
in, en werd op 22-jarige leeftijd benoemd tot
koninklijk ingenieur. Tussen 1653 en 1659 nam hij
deel aan 14 belegeringen en werd hierbij diverse
malen gewond. Vanaf 1662 kreeg hij de opdracht
steden en legerplaatsen te versterken, te beginnen
met Rijsel (Lille).
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Tussen dit jaar en 1704 zijn onder zijn
leiding meer dan 85 forten,
vestingsteden en versterkingen aan de
grenzen van het toenmalige Frankrijk
verrezen. Twaalf hiervan staan
tegenwoordig op de monumentenlijst
van de UNESCO, zoals Arras,
Besançon, Blaye, Briançon en het fort
Libéria boven Villefranche-de-Conflent.
Dit fort is zo’n 200 meter boven het
stadje gebouwd als extra versterking.
De klim ernaartoe is over een steil
bergpad, terug kun je via de trap-vande-duizend-treden, die de overdekte
verbinding vormt tussen het fort en de stad.
Als je het fort bekijkt, besef je dat
Vauban inderdaad een onneembare
vesting voorstond, die eeuwenlang de
zuidgrens van Frankrijk zou kunnen
bewaken. Maar hij hield geen rekening
met de ontwikkelingen in de eeuwen na
hem. Honderd en zes jaar nadat de
laatste steen was gelegd bleek het
garnizoen slecht toegerust voor de
verdediging (onvoldoende wapens en
geen munitie), zodat de Spaanse troepen het fort (en de stad beneden)
gemakkelijk konden innemen.
Dat kun je Vauban natuurlijk niet verwijten. Het geeft echter wel aan dat het
niet voldoende is om een gebouw neer te zetten. De generaties erna hebben
een verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het gebruik. Willen we een
dergelijke verantwoordelijkheid wel
nemen als het bijvoorbeeld om een
kerk gaat ? Of is het belang van een
gebouw net zo lang houdbaar als de
eerste verflaag ? In hoeverre er- of
ontkennen we hierbij de overtuigingen
en de inspanningen van onze
voorouders ?
In de tijd van de hagenpreken had je dit dilemma niet….
Kees van der Does
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Amnesty International werkgroep Reeuwijk
organiseert op donderdag 5 oktober een film- en
discussieavond Amnesty toen en nu in Het Huis van
Alles Reeuwijk Brug.

Film
Amnesty! When they are free
Deze documentaire (70 min.) is een coproductie van de VARA en de BBC uit
2011 ter gelegenheid van het toen 50- jarig bestaan van Amnesty
International.
Het verhaal van Amnesty begon in 1961 met een initiatief van de Britse
advocaat Peter Benenson voor twee Portugese studenten die vast zaten
omdat ze in een restaurant kritiek hadden geuit op de toenmalige premier van
Portugal: António de Oliveira Salazar.
In de documentaire wordt onder meer stilgestaan bij de vraag waarom
Amnesty Nelson Mandela niet als gewetensgevangene erkende en wie er
aangesproken moet worden op schendingen van mensenrechten als er geen
erkende regering in functie is.
Aansluitend is er over Amnesty anno nu, tegen een achtergrond van
mensenrechten die steeds meer onder druk lijken te staan. Niet alleen in
landen als Rusland of Egypte en wellicht ook Amerika maar ook in ons eigen
land. Het veilig maken van ons land tegen mogelijke terroristische acties
brengt sommigen er toe te pleiten voor het beperken van de internationale
afspraken over Mensenrechten. Preventief opsluiten van mogelijke
verdachten, verdergaande èn privacybeperkende dataopslag, e.d. zijn
maatregelen die door hen noodzakelijk worden geacht.
Hoe kan Amnesty International te midden van deze veranderingen zich
daadkrachtig en helder blijven inzetten voor de Rechten van de Mens?
We hopen dat u allen komt!
De deur van het Huis van Alles Reeuwijk Brug, Van Staverenstraat 39, is om
19.00 uur open. Om 19.30 uur begint het programma.
Als u nog meer wilt weten dan kunt u mailen naar
amnestyreeuwijk@outlook.com
Namens de Amnesty werkgroep.
Groeten Nikki van Loo
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Zingen voor Israël
Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert de Stichting Christenen voor
Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Dorpskerk, Oude Markt
1 in Bodegraven. De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor
Israël” en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang
zijn.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Katwijks Jong Mannenkoor
“Sjir El Shaddaï” onder leiding van André Hobo en door twee gemengde
koren t.w. Chr. Regiokoor “Adonai” uit Waddinxveen en door Chr. Regiokoor
“Adoramus” uit Hazerswoude. Deze twee koren staan onder leiding van
Peter Burger en zullen gezamenlijk optreden met pianobegeleiding van Kees
de Bruin. De organist Arjan Wouters begeleidt het Katwijks Jong Mannenkoor.
Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. De avond wordt geopend
door ds. C.J. Overeem.
Ds. Kees van Velzen zal een korte meditatie houden.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte
worden gehouden voor het project “Breng de Joden thuis”. Er is gelegenheid
om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.
Jannie Nell
“Paulus”
Op 28 oktober 2017 geeft COV Laus Deo een jubileumconcert in de prachtige
St. Janskerk in Gouda. Uitgevoerd zal worden het oratorium “Paulus“ van
Felix Mendelssohn Bartholdy.
Het koor wordt begeleid door het orkest “Ars Musica”.
Solisten:

Bernadeta Astari, sopraan
Anne-Marieke Evers, alt
Frank Fritschy, tenor
Frans Fiselier, bas

Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Gerben Budding.
Toegangsprijs: € 25,- p.p.
Met vriendelijke groet,
Margreeth van Dijk
namens COV Laus Deo Gouda
margr.vdijk@planet.nl
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RTV Gouwestad
Redactie Kerk in de Buurt
p/a Aty Veldhuizen-Konijnendijk
Groenhovenweg 129
2803 DC GOUDA
tel.: 516868/e-mail: aagje.veld@kpnmail.nl
De zendmachtiging van RTV Gouwestad moet opnieuw verlengd worden.
Dit is nooit een probleem geweest, maar deze keer is er een concurrent.
Een commerciële zender, die ook deze machtiging wil hebben.
Aangezien er per gemeente maar één zendmachtiging afgegeven kan
worden, is er nu een probleem ontstaan.
RTV Gouwestad maakt al 35 jaar verschillende programma’s en probeert
daarmee zoveel mogelijk alle leeftijden en alle doelgroepen te bereiken en
binnen Gouda zoveel mogelijk luisteraars per doelgroep aan zich te
binden.
Gouwestad biedt een scala aan programma’s voor elk wat wils.
Er is muziek, country, gospel, pop en klassiek, sport, politiek, Arif, het
programma voor en door Marokkanen, Het Weekend-in, Kerk in de Buurt,
Gouwestad Magazine met de bekende Gouwenaar of Gewoon Groen een
programma over duurzaamheid.
Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur is er Gouds
nieuws afgewisseld met muziek.
Gouwestad TV maakt per week een programma van een half uur en elke
dag is er nieuws op de kabelkrant.
De commerciële zender heeft een programmering bestaande uit
popmuziek afgewisseld met nieuwsberichten, zowel door de week als in
het weekend.
Het is onze verwachting dat er geen plaats meer zal zijn voor doelgroep
programma’s, zoals Kerk in de Buurt.
Dit programma dreigt daardoor na 32 jaar te verdwijnen.
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GOUWESTAD RADIO, KERK IN DE BUURT
Rooster Meditatieve Momenten 4e kwartaal 2017 Kerk in de Buurt
contactpersoon: Aty Veldhuizen-Konijnendijk, Groenhovenweg 129, 2803
DC Gouda, tel.: 516868, e-mail: aagje.veld@kpnmail.nl
dd

presentatie

tijd

voorganger

bijzonderheden

1

Aty Veldhuizen

9.30

Mw. Ds.C. Dahmen

Hervormde Kerk Berkenwoude

okt.

8

Geert Hein

9.30

De heer G.A. Robben

Rooms Katholiek Geestelijk Verzorger

15

Jan van den
Brink

9.30

Mw. N. Verburg

Federatie Gouda en Omstreken

22

Aty Veldhuizen

9.30

De heer J. Fondse

Lector Oud Kath. Kerk Parochie
H. Johannes de Doper

29

Willem Pronk

9.30

Ds. U.G.M. Doedens

Protestantse Wijkgemeente Westerkerk

Jan van den
Brink

9.30

Pastoor H. Schoon

Oud Katholieke Kerk Parochie

Geert Hein

9.30

nov
5

12

H. Johannes de Doper
De heer D.A. de Jong

Prot. Geestelijk Verzorger Zorgpartners
Midden-Holland

19

Aty Veldhuizen

9.30

De heer D. van Dijk

Zelfstandig Gemeente Adviseur/
wijkgemeente Oostpoort

26

Willem Pronk

9.30

Mw. Ds. M.A.H. Six-van
Wienen

Protestantse Gemeente Benschop
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Leesrooster oktober-november
(Nederlands Bijbelgenootschap)
1-7 oktober
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Matteüs 20:29- 21:9
Matteüs 21:10-22
Matteüs 21:23-32
Ezechiël 18:1-13
Ezechiël 18:14-20
Ezechiël 18:21-32
Ezechiël 19:1-14

22-28 oktober
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

8-14 oktober
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Ezechiël 20:1-12
Ezechiël 20:13-26
Ezechiël 20:27-38
Ezechiël 20:39-44
Ezechiël 21:1-12
Ezechiël 21:13-22
Ezechiël 21:23-32

29 oktober-4 november
zondag:
Genesis 14:1-12
maandag:
Genesis 14:13-24
dinsdag:
Genesis 15:1-21
woensdag:
Psalm 65
donderdag:
Psalm 116
vrijdag:
Matteüs 21:33-44
zaterdag:
Matteüs 21:45-22:14

15-21 oktober
zondag:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

Ezechiël 21:33-47
Ezechiël 22:1-16
Ezechiël 22:17-31
Psalm 135
Jeremia 7:1-15
Jeremia 7:16-28
Jeremia 7:29-8:3

5-11 november
zondag:
Psalm 38
maandag:
Matteüs 25:1-13
dinsdag:
Matteüs 25:14-30
woensdag:
Matteüs 25:31-46
donderdag:
Matteüs 24:1-10
vrijdag:
Matteüs 25:1-14
zaterdag:
Matteüs 23:27-39

Jeremia 8:4-17
Jeremia 8:18-23
Jeremia 9:1-15
Jeremia 9:16-25
Genesis 11:27-12:9
Genesis 12:10-13:1
Genesis 13:2-18
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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
Moerweide 111
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

