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Lieve mensen,

Niet lang na de dood van Augustinus in 430 schreef
Possidius, die lange tijd met Augustinus in een
kloostergemeenschap bij de bisschopskerk van Hippo
Regius woonde, de eerste biografie over zijn bisschop.
Hij schrijft daarin, als ervaringsdeskundige, dat degene die
Augustinus hadden zien en hóren preken hier meer profijt
van hadden dan degene die “slechts” zijn werk gelezen hadden. Augustinus
schreef zijn preken nooit uit en dat er van de ongeveer 6000 preken nog zo’n
600 bewaard gebleven zijn, is te danken aan de “notarii”, snelschrijvers, die in
opdracht van Augustinus zelf of in opdracht van derden opschreven wat hij à
l’improviste verkondigde. Voor de lezer van vandaag zijn die preken nog
verrassend actueel en bedenk wel: hij leefde rond het jaar 400!
Zo hebben de lezers van ”Trouw” in 2006 uit een 20-tal “mooiste preken ooit”
van verschillende predikers, een preek van Augustinus als “winnaar” gekozen
die in deze tijd zo gehouden zou kunnen worden.
(Uit: van aangezicht tot aangezicht van Aurelius Augustinus).

Ook zijn commentaar op de eerste brief van Johannes sprak mij erg aan.
Voor de samenvatting van deze brief gebruikte hij deze woorden:
Dilige et quod vis fac (Heb lief en doe wat je wilt).

En “doe wat je wilt” betekent niet “doe maar raak” want hij legt het verder uit:

Voor eens en altijd word je een kort bevel gegeven: heb lief en doe wat je wilt.
Zwijg je, zwijg dan uit liefde. Spreek je, spreek dan uit liefde. Wijs je op
fouten, doe het uit liefde. Ontzie je iemand, doe het uit liefde. Draag de bron
van de liefde in je hart, want uit de liefde kan niets anders dan goed
voortkomen.”

Augustinus wijst ons de weg: pas de woorden: “heb lief en doe wat je wilt” in
je dagelijkse leven in. We kunnen onszelf vele malen per de dag de vraag
stellen:
“Is wat ik nu doe liefdevol”? Dat zou onze dagelijkse ego-check kunnen zijn.
Het houdt je bij de les, of beter: het houdt je ego bij de les- en die les hebben
we allemaal te leren: het is onze levenslange les in liefde.

Greet Bakker
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27e jaargang nr 8 november-december 2017
*********************************************************************************************

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij
anders aangegeven.

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 m.m.v. het Ecclesiakoor
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

19 november 09.30 Negende zondag van de herfst (groen)
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst
Ouderling: hr. D.-J. Knol
Diaken: mw. T. Bakker
Collectant: Tim Verheij
Collecten: 1. Swanenburghs hofje

2. Alg. diaconale doelen/noodhulp
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark

Koster: hr. T. Eykelboom
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. D. Griffioen
Koffiedienst: mw. P. Havenkamp en mw. N. van de 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
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26 november 09.30 Eeuwigheidszondag (wit)
Voorganger: ds. J.P. Koning
Ouderling: hr. B. Kwast
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Henriette Maitland
Collecten: 1. St. Hand in hand, Ghana

2. Diaconie
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark

Koster: hr. G. de Graaff
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. G. de Graaff
Nevendienst: mw. E. Visser en mw. M. Hop
Koffiedienst: mw. L. Schepers en hr. T. Rozendaal
Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

3 december 09.30 Eerste Advent (paars)
Voorganger: ds. David van Veen
Ouderling: mw. G. Bakker
Diaken: mw. T.Kwakernaak
Collectant: Sander Verheij
Collecten: 1. Tear Fund

2. Jeugdwerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark

Koster: hr. M. ten Haaf
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. T. Verheij
Nevendienst: mw. C. Schrier en mw. J. Klomp
Koffiedienst: mw. A. Hoonhout
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

10 december 09.30 Tweede Advent (paars)
Voorganger: ds. David van Veen
Ouderling: mw. J. van Galen
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Ingo van Oldenborgh
Collecten: 1. St. Remer

2. Kerk
Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
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Koster: hr. G. Schouten
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: mw. M. Homan en mw. A. Knol
Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
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
Provider: Bijeenkomst voor jongeren vanaf 16.00 uur in jeugdruimte

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 12 nov. . 09.30 u. Provider *
18.00 u. SUNDAYS

dinsdag 14 nov. 20.00 u. ZinSpelen met Peter en
Stephan Meyers, Jaarthema *

zaterdag 18 nov. 20.00 u. Eindfeest “geef om de Ark” *
maandag 20 nov. 14.30 u. Ouderenmiddag, hr. v.d. Brink,

brandweer *
20.00 u. Gesprekskring “Samen op

zoek” bij Pia Verstoep
dinsdag 21 nov. 20.00 u. oefenen Taizéliederen met

Dirk Jan Warnaar *
donderdag 23 nov. 18.00u. maaltijd *

20.00 u. Taizéviering met broeder
Sebastiaan uit Taizé *

zondag 26 nov. 09.30 u. Provider *
maandag 27 nov. 20.00 u. meditatie
donderdag 7 dec. 10.00 u. Leerhuis
zondag 10 dec. 09.30 u. Dienst met PASSIE *

09.30 u. Provider *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer
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Kopij-inleverdata Arkade (voor 10.00 uur) Verschijningsdata Arkade
27 november 7 december
22 januari 1 februari

5 maart 15 maart
16 april 26 april
22 mei 31 mei
25 juni 5 juli

Inleveren voor Arkade:
Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) 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).

Van de redactie

Beste mensen,

Wij zijn als redactie natuurlijk heel blij met de vele bijdragen die telkens weer
worden aangeboden voor publicatie in ons kerkblad. Op deze manier wordt
Arkade ook een echt gemeenteblad. Voor de bijdragen gelden wel enkele
spelregels, en gezien onze ervaringen de laatste maanden is het wellicht goed
die nog eens te herhalen :

 Tekstbijdragen aanleveren in platte tekst (dus zonder opmaak !), met
een regelafstand 1, het liefst in lettertype Arial, lettergrootte 11. Inleveren
kan alleen in .doc of in .docx. Inleveradres :
jeanette.eykelboom@hotmail.com

 Geschreven of getypte tekstbijdragen inleveren bij Jeanette
Eykelboom, Brunel 6

 Kopij inleveren uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00
 Illustraties, foto’s en logo’s moeten apart worden aangeleverd, het

liefst in ‘jpg, waarbij voor foto’s een minimale groote wordt gevraagd van
500 kB, zodat bij publicatie nog iets van de voorstelling zichtbaar is.
Inleveradres : j.g.krul@hetnet.nl

 Roosters tijdig inleveren bij jan3.boonstra@planet.nl

Als iedereen een handje helpt en zich aan deze regels houdt, scheelt dat de
redactie heel veel werk (en soms ook ergernis..).
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de redactie,
Hans Krul
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Vanuit de pastorie

Lieve mensen,

Het is dit keer wat vreemd schrijven vanwege de
ongelijktijdigheid der dingen, want er zal nog wel het één
en ander gebeuren tussen dit moment van schrijven en het moment dat u dit
leest. In ieder geval kan ik u wel zeggen dat ik - op dit moment van schrijven -
een beroep verwacht van de protestantse wijkgemeente De Veste in Gouda.

Dat beroep komt op het moment dat ik precies 10 jaar bij u mag zijn als uw
predikant. Mijn gezin en ik voelen ons dan ook erg thuis bij u in de Ark.
Tegelijkertijd is een voorganger ook altijd een voorbijganger en is het goed
voor gemeente en predikant als de bakens weer eens verzet worden. Wat
natuurlijk een fijne bijkomstigheid is, is dat de Veste dichtbij is en wij in die zin
dichtbij Reeuwijk zouden blijven. Ongetwijfeld kan ik er meer over zeggen als
u dit leest, maar zoals gezegd, er is een ongelijktijdigheid met dit moment van
schrijven.

Ik kijk op dit moment ook vooruit naar november en de Adventsperiode. Op
10 december, 2e Advent, zal het Passie-koor zingen in de dienst en op
donderdag 23 november komt broeder Sebastiaan uit Taizé naar Reeuwijk.
Daar zijn we best trots op, want hij doet een paar plaatsen aan in Nederland.
Inmiddels zijn er ook veel contacten met de regio die wij ook tijdens de viering
op 23 november in de Ark hopen te ontmoeten.

De dinsdag daaraan voorafgaand - 21 november - willen we met zoveel
mogelijk mensen de liederen vast meerstemmig oefenen onder leiding van
Dirk-Jan Warnaar. En denk vooral niet dat dit alleen voor jongeren geldt.
Iedereen mag komen.

Op vrijdag 24 november is er tevens een gesprek met voorgangers uit de
regio en wil ik zelf ook eens verkennen of we op het vlak van Taizé-vieringen
niet ook met andere kerken kunnen gaan samenwerken. Met een paar kerken
samen kun je zo iedere maand bijvoorbeeld een viering aanbieden. In oktober
in de Ark, in november in Bodegraven, in december in de Veste, etc.

In deze Arkade vindt u ook het in memoriam van Bert Hopman. Voor velen
een bekend en vertrouwd gezicht. Op donderdag 12 oktober namen we
afscheid van hem. Ook een nieuwe oproep voor de gesprekskring en wel de
tweede! De eerste gesprekskring  draait inmiddels en naar ik begrijp wordt er
enthousiast van het geloof gedeeld.
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Voor deze gesprekskring zat echter de huiskamer vol en daarom start er in
het nieuwe jaar een tweede groep. U kunt zich opgeven.

Tussen alle tijden in wensen wij u Gods zegen toe vanuit de pastorie.

Ds. David van Veen

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

Bij de vieringen

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.

Zondag 19 november - 9e zondag van de herfst
Matteüs 25: 31-46
God ziet het verschil
De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen.
Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van
vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen
mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was
het’, zegt Jezus. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’
Drs. A.Z. de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 26 november - 10e zondag van de herfst
Matteüs 25:1-13
Vol verwachting
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes,
ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees
waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer;
je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt,
zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen!
Ds. Jaap Koning gaat voor.
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Zondag 3 december - 1e Advent
Jesaja 40:1-11
Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze
vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God
woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal
voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 10 december - 2e zondag van Advent
m.m.v. van het koor Passie
Jesaja 2:2-5
Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel
zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar
naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het
overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. Het
koor Passie zingt en ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 17 december - 3e zondag van Advent
Opening van het Zevende Gebod
Jesaja 35:1-10
Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien.
Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land
dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes
op hun wangen. Dat is een begin! Ook openen we in het kader van ons
jaarthema over de Tien Geboden in deze dienst het Zevende Gebod
‘Gij zult niet echtbreken’. Een Gebod dat vaak misverstaan is. Hoog tijd om
daar eens bij stil te staan.
Ds. David van Veen gaat voor.

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

In memoriam

Op 9 oktober overleed ons gemeentelid Gijsbertus (Bert) Hopman in de
leeftijd van 92 jaar. Hij woonde aan de Treebord 102 in Reeuwijk.

Boven de kaart stond geschreven: Na een vol en bewogen leven is onze lieve
vader, schoonvader, opa en grootvader, verhalenschrijver, sportman,
historicus op 9 oktober na een kort ziekbed in alle rust ingeslapen.
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Een zin die goed omschrijft hoe bijzonder Bert was, hoe veelzijdig, hoe erg
we hem missen. Ook in de Ark was Bert een bekend en vertrouwd gezicht.
Bert was de man van het eerste uur van onze gemeente die toen nog
Bruggemeente heette en heeft veel voor de Ark betekend.

Maar ook op tal van andere gebieden heeft Bert zijn sporen verdiend en was
hij actief. Gelukkig kunnen we er nog veel van nalezen want Bert schreef, ook
over zijn eigen leven. Maar we zullen het missen hoe hij die verhalen ook
steeds zelf weer vertelde. Hoe het was om voor TBC naar Zwitserland te
moeten? Over de reizen die hij maakte. Het honkbal bij Feyenoord. Zijn
interesse voor Amerika. Hoe het was om die Elfstedentocht te rijden en in het
donker de schaatsen onder te binden?

Op donderdag 12 oktober hebben wij in de Ark met een kerkdienst van Bert
afscheid genomen. Bert was een gelovig man. De dag voor zijn sterven las ik
aan zijn bed van psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt
heeft. Een psalm die bij Bert paste want hij hield van de bergen. Maar wie de
bergen kent, kent ook de dalen. En zeker ook Bert. Ook Bert heeft verloren
aan het leven. Ook daarom stond er boven de rouwbrief van het lied waarvan
hij hield en dat hem kracht gaf: Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God. Hij
blijft aan mijn zij in ’t wisselende lot.”

Zo hebben wij van Bert afscheid genomen in het vertrouwen dat hij samen
met die andere pelgrims onderweg is gegaan naar het nieuw Jeruzalem.
Om samen met hen te zingen: “ Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt
heeft. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in
eeuwigheid” (psalm 121: 1,2, 8)

Moge het zo zijn.

Ds. David van Veen
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Uit de kerkenraad

Aan het begin van de kerkenraadsvergadering gaan we door met onze
bezinning naar aanleiding van het boek van Stefan Paas, dit keer over de
vraag wat ‘missionair zijn’ betekent in een seculier Nederland.

We bespreken het werk van de commissies financiën en onderhoud. Hans
Rootert kondigt aan dat begin november in de muur tussen de tussenzaal en
de kerkenraadskamer een doorbraak wordt gemaakt. Dat is het begin van de
werkzaamheden aan de beide zalen, die dit najaar hun beslag zullen krijgen.
Eind oktober is er een gesprek in kleine kring om de plannen voor de kerkzaal
nog eens tegen het licht te houden. Daar is nog even de tijd voor, want de
kerkzaal staat voor volgend jaar op de rol. Overigens zullen de plannen voor
de kerkzaal, als die eenmaal ver genoeg vorm hebben gekregen, ook nog
eens in breder verband, op een soort gemeenteavond worden gepresenteerd.

De toestand van de kozijnen is nog wat slechter dan voorzien. In de
onderhoudsbegroting was voorzien dat de helft van de kozijnen binnen korte
tijd zou worden vervangen. Grondige inspectie heeft uitgewezen dat praktisch
alle kozijnen moeten worden vervangen. Dat kost € 160.000,-. Vervanging
door kunststof kozijnen zou nog € 30.000,- duurder uitkomen. Daar zien we
dus vanaf.

We bespreken de activiteiten van de afgelopen weken en kijken vooruit naar
komende activiteiten. Er ligt een aantal voorstellen voor het beeld en geluid,
waaronder een groot verrijdbaar scherm, dat ook in de tussenzaal te
gebruiken is en waardoor bijvoorbeeld koren op het podium ook kennis
kunnen nemen van wat op de beamer staat. Voor de voorganger en voor de
organist zullen twee schermpjes worden aangeschaft, zodat ook zij kunnen
zien wat er op het grote scherm staat. En ten slotte het voorstel om onze kerk
aan te sluiten op kerkdienstgemist.nl. De kerkenraad gaat met deze
voorstellen akkoord, met dien verstande dat de aansluiting bij
kerkdienstgemist.nl nu meteen kan worden geregeld. De overige maatregelen
kunnen worden meegenomen in de verdere verbouwing.

De vergadering was deze keer betrekkelijk vroeg afgelopen.

Bert Kwast
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Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:
10-09   Domino inloophuis € 192,16
10-09   Pastoraat € 134,80
10-09   Extra collecte Sint Maarten € 389,70
17-09   Oecumenische viering Reeuwijk Dorp
24-09   Jaardoel: School van onze dromen € 378,05
01-10   MAF € 200,87
01-10 Kerk € 136,49
08-10   Pauluskerk € 490,95
08-10   Noodhulp € 185,65

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
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Van de diaconie

Als diaconie zijn we bezig met het collecterooster voor volgend jaar.
Ons nieuwe jaardoel is inmiddels bekend: “De school van onze dromen in
de Oekraïne.” Op de startzondag heeft u daar informatie over gekregen
van een medewerker van Kerk in Actie die daar nauw bij betrokken is.

Naast ons jaardoel, hebben we ook een aantal zogenoemde A-doelen:
goede doelen waarbij één van onze gemeenteleden rechtstreeks
betrokken is. Deze doelen steunen we vaak al meerdere jaren en
voorafgaand aan de collecte wordt over deze doelen regelmatig een
presentatie gegeven. Denk o.a. aan Hand in Hand community, Health and
Education Ghana, Op Gelijke Voet, en Protestants Christelijk Onderwijs
Peru.

In een eerdere Arkade hebben we al gevraagd om suggesties voor een
nieuw A-doel. We zoeken dus naar doelen waar u een duidelijke band
mee heeft. Daarnaast zien we graag tweemaal per jaar een toelichting om
zo de gemeente er goed bij te betrekken. Dit levert het betreffende doel
ook een podium op voor meer bekendheid. Mocht u suggesties hebben
dan horen we dat graag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tim van Eekelen of bij mij.

Hartelijk groet namens de diaconie,
Truus Bakker-Amelink
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Van de diaconie

Beste Mensen,

Het was alweer de vijfde keer dat de diaconie
een kledinginzamelactie heeft gehouden voor
Dorcas.

Na 4 weken verzamelen hebben we op
zaterdagmiddag 21 oktober alle kleding
gesorteerd en in zakken gedaan. Het was een
gezellige middag met elkaar. Inmiddels zijn

sommigen al deskundig op dit
gebied, omdat ze er altijd bij zijn
en was de klus snel geklaard.
Het is en blijft geweldig om te
zien wat er weer binnen is
gekomen, en wat er uiteindelijk
naar Dorcas gaat.

Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk dank namens Dorcas en
de diaconie.

Hartelijke groet van uw doe-diakenen
Tineke Lavies en Tineke Kwakernaak
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Klusclub de Breevaart

Misschien wat voor U?

In Reeuwijk-Bodegraven bestaat sinds enige tijd een vereniging van
55-plussers. Het doel van de klusclubleden is te helpen bij het oplossen
van praktische problemen die zich kunnen voordoen in en om het huis.
Denk daarbij aan klusjes zoals: ophangen van een lamp, in elkaar zetten
van meubilair, klein schilderwerk, terras schoonmaken, vervangen van
een kraan, hulp bij het op orde brengen van de administratie, ophangen
van een plank of schilderij, vervangen van een stopcontact enz.
De werkzaamheden dienen zich te beperken tot kleine klussen waarbij
gedacht moet worden aan een maximale tijdsduur van 3 tot 4 uur.

Hoe werkt het?

Leden kunnen een klus aanvragen door te bellen naar   06-838 633 63 of
een mail te sturen naar de breevaart@gmail.com. De coördinator zoekt
iemand op met de juiste vaardigheden voor die klus en neemt contact op
met de aanvrager. De kosten voor een klus zijn € 7,50 per uur. De klusser
ontvangt een deel als onkostenvergoeding, eventuele reiskosten, gebruik
gereedschap e.d.

In de Ark liggen in de hal folders van deze klusclub en daarin kunt U
verdere informatie vinden! U kunt ook een mail sturen naar de secretaris.
Email: secretarisbreevaart@gmail.com. De website is:
www.klusclubdebreevaart.nl.

Hartelijke groet, namens de diaconie
Truus Bakker-Amelink
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Van het kerkelijk bureau

Overleden:
9  oktober 2017: hr. G. Hopman, Treebord 102, 2811
EA (wijk B)

Ingeschreven:
mw. M.H.A. Brouwer-Viscaal, Kaarde2/218, 2811PZ (wijk F) uit
Prot. Gem. Almelo
hr. en mw. Van der Hoeven-de Bruijn, Poelruit 82, 2811SX (wijk F) uit
Prot. Gem. Moordrecht-Gouderak
mr. E.R. van Wijk, Douwes Dekkerstraat 37, 2811XL (wijk C) uit
Prot. Gem. Assen
mw. A. Hoonhout-Nieuwstraten, Armstronglaan 16, 2811SR (wijk A)
gastlid gewijzigd in lid

Verhuisd:
mw. Y.P. van Duijn, van Melde 11, 2811WC (wijk B) naar
Raadhuisweg 91, 2811HW (wijk D)
mw. C. Köhler-van Schoondrager, Treebord 19/114, 2811EA (wijk F) naar
Ronsseweg 410/210, 2803ZX Gouda
mw. K. van Starkenburg-Hiemstra, Treebord 19/16, 2811EA (wijk A) naar
Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda
mw. A.N. Kooij-Graveland, Treebord 19/4, 2811EA (wijk B) naar
Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda

Verhuisd en overgeschreven
mw. M.C. Veenstra van Bunchestraat 49, 2811SK Reeuwijk (wijk C) naar
Prot. Gem. Purmerend,

Erna Eigeman, ledenadministrateur

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.
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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.

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

Lezingen in De Ark

De volgende ZinSpelen avond is op 14 november.

De juristen Peter Meijers en
zoon Stephan Meijers geven
samen de ZinSpelen lezing
over het Zesde Gebod: Gij
zult niet doden; Ik wil leven.

Doden is zo oud als de
mensheid zelf. Volgens de
Hebreeuwse Bijbel begon
het doden met broeder
tegen broeder en vervolgde
het met volk tegen volk. Toen het Joodse volk de Tien Woorden ontving,
gebood God hen voortaan niet meer te doden; het Zesde Woord. Toch
hield het daarbij niet op, de doodstraf werd opgenomen in de wetgeving
van Israël en het volk voerde diverse oorlogen met omliggende volkeren,
tot het zelf steeds opnieuw in ballingschap kwam te verkeren. Onder de
Romeinse overheersing stond een pacifistische Messias op die liefde
predikte jegens vijanden. Hoe verhield deze prediking zich tot de eerdere
praktijk van zijn volk? Hoe dachten de tijdgenoten van Jezus, de rabbijnen
en filosofen over doden, de waarde van het leven en het hiernamaals?
Daar zal het eerste deel van de lezing over gaan.
Toen het christendom aan de macht kwam, zou men verwachten dat het
doden en de oorlogen zouden stoppen. Integendeel.
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Om de macht van de kerk zeker te stellen, werd moord één van haar
belangrijkste instrumenten. We kennen ze allemaal; de kruisvaarders, de
inquisitie en de brandstapels. Lang daarna brak in West-Europa eerst de
Verlichting en daarna het (post-)Modernisme aan. De mens stond
voortaan centraal en er deden zich twee hoofdontwikkelingen voor. Men
werd kritisch ten opzichte van de doodstraf, maar minder kritisch ten
opzichte van andere praktijken die de dood tot gevolg hadden; zoals
abortus en euthanasie. Het zelfbeschikkings-recht van de mens werd de
norm. Paus Johannes Paulus II noemde het “the culture of death”. Hoe
kijken wij als christenen aan tegen ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld
voltooid leven? Komt ons rechtssysteem nog enigszins overeen met de
bedoeling van het Zesde Woord? Daar zal het tweede deel van de lezing
over gaan.

Mr. Peter Meijers (vader), werkt als advocaat te Gouda en is onder meer
werkzaam op de rechtsgebieden strafrecht en gezondheidsrecht met een
bijzondere belangstelling voor de relatie tussen religie, kerk,
levensbeschouwing en het recht en het kerkelijk recht.

Mr. Stephan Meijers (zoon), werkt als jurist bij een rechtsbijstandverlener op
het gebied van het omgevingsrecht en onderwijsrecht. Hij geeft gastlessen
aan politici en studenten over dezelfde rechtsgebieden. Naast zijn werk
studeert hij theologie met als specialisatie ethiek en geeft hij gastlezingen in
kerken over de worteling van het christendom in het jodendom.

Het belooft weer een boeiende avond te worden!
Dinsdag 14 november. Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.

Commissie ZinSpelen - lezingen in de Ark van Reeuwijk
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagensveld
www.pgdeark.nl

Het Leerhuis

Het  Leerhuis heeft boek ‘Erfenis zonder Testament’ bijna uit.
Met dit korte bericht over onze studie en boekbespreking van het vorig jaar in
september gekozen  mooie boek over de filosofische overwegingen bij de
Tien Geboden, breng ik u - desgevraagd - graag op de hoogte van  ‘hoe ver
we zijn’.
We studeren thuis; de maandelijkse bespreking is altijd op de eerste of
tweede donderdagmorgen van de maand.
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Wanneer u dit leest, hebben wij inmiddels op 2 november j.l. het hoofdstuk
over het Negende Gebod:
‘gij zult geen valse getuigenis spreken’, afgerond. Net als in de oktober-
bijeenkomst over het gebod ‘gij zult niet stelen’ (de dief is juist diegene, die
alles zelf houdt),  blijft het steeds weer spannend en verrassend hoe wij ook
nu voor ons eigen leven en samenleven in een moderne tijd uit die Tien
Woorden -die het hart van de Thora vormen- zoveel wijze en actuele
levenslessen kunnen vinden, richtlijnen voor nu; zo’n kleine 3000 jaar later!

Dat komt ook en vooral door de in ieder hoofdstuk aanwezige commentaren
van diverse filosofen, waaronder ook die van Hans Achterhuis; naast filosoof
tevens theoloog, een ideale combinatie!
Hij is één van de twee boeiende schrijvers; de  andere schrijver is Maarten
van Buuren en de hoofdstukken hebben ze onderling verdeeld.

Niet elk hoofdstuk was even gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Maar onder
kundige leiding van David hebben wij er dit jaar toch veel bij geleerd. Wel is
het erg jammer, dat je zo snel zoveel moois en zoveel wijsheid zomaar weer
kunt vergeten!

Op de laatste bijeenkomst, donderdag 7 december, sluiten we de bespreking
van dit boekwerk af.
Maar in het nieuwe jaar gaan we opnieuw ‘leren’. Mogelijk starten we  al op
11 januari met een minder dik boek van hoogleraar Frits de Lange:  Heilige
Onrust; Een pelgrimage naar het hart van de religie. Een definitieve
startdatum en ook deze boekkeuze moet echter nog in overleg worden
bepaald. U hoort dat later.

Met hartelijke groet, Anneke Rothuizen, Bram Schuman

Van het pastoraat : Contactpersoon voor wijk B4

We zijn verheugd u te melden dat mevrouw H.A. Verweij-van Gemeren zich
bereid heeft bevonden om de Contactpersoon-functie te gaan vervullen. Dit is
goed nieuws en in het bijzonder voor de mensen uit wijk B4, te meer omdat er
een lange tijd geen contactpersoon voor handen was. Deze wijk bestaat uit
de straten Zoetendijk, Treebord, Zonnedauw, Thorbecke-, Roland Holst- en
Semmelweislaan.  We wensen Herma al het goede toe in deze rol van
contactpersoon.

Caroline Bos,
Ouderling Pastoraat
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Nieuwe gesprekskring

Beste gemeenteleden,

Op de oproep voor een nieuwe gesprekskring in de Arkade van juli is
enthousiast gereageerd, d.w.z. dat er in september een groep met de
naam "Samen op zoek" met 12 deelnemers is gestart.
Omdat de bijeenkomsten thuis plaatsvinden is 12 personen een maximum
aantal.
Er zijn nog enkele mensen die zich hebben gemeld om deel te nemen
waardoor het idee is ontstaan een tweede kring te vormen.
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.
Deze groep wil starten op 10- of 11 januari en probeert één keer per
maand bij iemand thuis bijeen te komen tot het voorjaar.
Hoe de avonden vorm gaan krijgen wordt met de geïnteresseerden
besproken tijdens de eerste bijeenkomst.

Opgeven kan bij Anne en Tineke van Urk
Mail: a.vanurk@hetnet.nl

Wij kijken uit naar uw/je komst.

Anne en Tineke van Urk

Kindernevendienst

Kom naar het feest!

In de Kindernevendienst van 29 oktober
hebben wij ons eigen feestje gevierd met
een chocolade-bananentaart! Niet dat er
iemand jarig was maar omdat de vertelling
van deze dag over feest ging. Wanneer is
het feest, komen al je vriendjes dan ook of
mis je wel eens iemand? Twijfel je wel
eens of je naar een feest moet gaan?
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Als je een uitnodiging hebt ontvangen kun je dan ook zeggen dat je hier
eigenlijk helemaal geen zin in hebt? En heb je zelf weleens geholpen om
een feestje voor te bereiden en wat vond je daar leuk aan?
Een gezellige ochtend gehad met creatieve, grappige en herkenbare
verhalen over feest.

Monique Hop

Provider

We hebben er inmiddels weer drie
bijeenkomsten opzitten.
De eerste bijeenkomst was de startbijeenkomst
waarbij we gezellig met elkaar hebben ontbeten.
Daarna hebben we nagedacht over een Gebod welke goed bij ons zelf
paste.
Een leuke dienst met jong en oud door elkaar.

De tweede bijeenkomst hebben we het gehad over het “nieuwe” Gebod
Zes, ik wil leven.
Hierin hebben we het gehad over vrij willen zijn en te kunnen doen wat
jezelf wilt en welke strubbelingen kom je hierbij tegen en wat mag je van
de samenleving verwachten.
Vormt dit dan een reden om juist wel of juist niet je droom achterna te
jagen.
Een gezellige bijeenkomst met 8 tieners die leuke antwoorden en
gesprekken opleverde.
Op 28 oktober hadden we de derde bijeenkomst waarin het verhaal van
Kaïn en Abel centraal stond.
Met 6 tieners hebben we gesproken over het “oude” Zesde Gebod: Gij zult
niet doden. De vraag waarom worden er moorden gepleegd, kon
beantwoord worden door o.a. haat, jaloezie, wraak en geld.
De duidelijke moorden komen vaak in het nieuws maar valt roekeloos
rijgedrag, het aanbieden van een sigaret, pestgedrag, drugsgebruik ook
onder de categorie moord?
De tieners hadden hier een duidelijke nee als antwoord.
Je vermoordt namelijk niet iemand maar met hetgeen je doet of aanbiedt
neem je wel een risico dat iemand door jouw toedoen komt te overlijden.
Ook de vraag of je met woorden iemand kon vermoorden is nog ter sprake
gekomen.
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Echter bovenstaande onderwerpen slokten de tijd op zodat we hier niet
verder op hebben kunnen doorgaan.

Na afloop zijn we terug de kerk ingegaan om met elkaar de zegen te
mogen ontvangen.

Alle drie de bijeenkomsten ontpopten zich tot een levendige discussie
waarbij de tieners vooral het woord voerden.

Dank aan alle tieners die hieraan hebben bijgedragen.
Tot de volgende Provider op 12 november. Deze staat onder leiding van
Edwin en Eline.

Groet namens, Edwin, Eline, Erwin, Marti, Sander en Wilco.

Hieronder nog even de data voor de komende Provider bijeenkomsten
van 2017:
12 november: Edwin en Eline
26 november: Wilco en Erwin
10 december: Kerstbijeenkomst (met z’n allen)

Erwin Griffioen

Jeugdclub

Alweer even geleden maar zeker het vermelden waard: Wat een
spetterend eindfeest met lekker eten en actieve spelletjes bij de familie
Van Urk, om erna te vertrekken naar de familie Kwakernaak. Hier verder
gefeest, natuurlijk gezwommen, (weinig) geslapen, om moe maar voldaan
huiswaarts te gaan.

De eerste clubavond in september was een jubileum: 10 jaar Jeugdclub!
De kinderen hebben t-shirts mogen versieren, dit is het resultaat:
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Op 6 oktober vertrokken we naar het Kennedybos om het favoriete
Levend Stratego te spelen. Leuk en spannend dat het al wat vroeger
donker werd!

In de najaarsvakantie hebben de thuisblijvers heerlijk gezwommen in
Alphen. Iets te laat terug, maar volop genoten. Door de nieuwe manier
van communiceren via de app werden de ouders/verzorgers van het latere
tijdstip op de hoogte gesteld, prettig en makkelijk!

We willen iedereen weer bedanken voor zijn/haar komst en gezelligheid.
Tot de volgende keer, eventueel met vriend of vriendin erbij!

Hartelijke groet namens de Jeugdclub,
Sandra Verweij

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

Een punt achter onze actie? Maak er een dubbele punt van

Ruim anderhalf jaar hebben we actie gevoerd onder het motto Geef om
De Ark. En u hebt gegeven! Het officiële startschot van de actie was
tijdens de gemeentevergadering op 19 april vorig jaar, maar de fraaie
collectebussen stonden toen al enkele maanden bij de uitgang van de
dienst. Onze financiële commissie had als opdracht meegekregen om
voor het einde van 2017 € 200.000,- bijeen te brengen voor het
onderhoud en de verfraaiing van De Ark.
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We hebben daarom ons slotfeest gepland voor zaterdag 18 november. Er
zullen ook daarna nog wel wat bedragen binnenkomen, maar ik hoop dat
ons eindresultaat ongeveer op € 270.000,- uitkomt. Daarmee hebben we –
met hulp van velen – ruimschoots aan onze opdracht voldaan. Dat stemt
dankbaar en hoopvol. Tussen alle sombere bespiegelingen over de
toekomst van de kerk mogen we dit blijk van betrokkenheid van onze
kerkelijke gemeente toch echt wel als een lichtpuntje noteren. “Tel uw
zegeningen”, om het met lied 256 van Joh. de Heer te zeggen.

We kunnen terugzien op anderhalf jaar met niet alleen veel vrijgevigheid,
maar ook met tal van activiteiten: een sponsorloop, een chique diner
- dit keer dus “voor ons” - de zwaar gesponsorde Elfstedentocht van
Gerwin en Menno op de Weissensee, een taartenbakactie, een concert
van Vivace, twee veilingen en een sponsorduik met een kleine 30
deelnemers en waarbij David maar liefst 68 keer aantikte. En niet te
vergeten de intekenlijsten aan het prikbord met een waaier aan
activiteiten. Sinds afgelopen zondag hangt er op het prikbord ook weer
een uitnodiging van Marie Françoise en Kees voor een couscousmaaltijd
aan de Beatrixstraat. Ik hoop dat we dit soort kleinschalige activiteiten
samen zullen blijven ontwikkelen, ook los van een financieel doel. Want
daar worden we qua saamhorigheid niet minder van.

Met een gehoopte opbrengst van ongeveer € 270.000,- en een lening, een
zgn. bouwdeposito, van € 80.000,- kunnen we onze plannen tot uitvoering
brengen. De meest actuele begroting van Hans Rootert c.s. komt uit op
€ 340.000,-. Daarin zijn de meevallers tot nu toe verwerkt. Zo zijn de
kosten van het dak iets lager uitgekomen dan begroot. Daar tegenover
staan ook tegenvallers: uitgavenposten waarop we op dit moment niet
hadden gerekend, of kosten die juist hoger uitvielen dan verwacht. In die
categorie valt de kwaliteit van de raamkozijnen.

We hadden erop gerekend dat de helft van de kozijnen aan vervanging
toe was, maar bij een grondige inspectie bleek de toestand van de
kozijnen veel slechter dan verwacht. We moeten dus alle kozijnen
vervangen en dat gaat ons in totaal € 160.000,- kosten. Dat is de grootste
kostenpost in ons project van onderhoud en verfraaiing van De Ark.

Zoals gezegd: de plannen kunnen we uitvoeren, maar op enig moment
moet de lening wel eens worden terugbetaald.



25

Daarom doen wij een beroep op u allen: hebt u de komende jaren een
meevaller of kunt u anderszins iets missen, denk dan ook aan de kerk.
Laat het college van kerkrentmeesters ook de komende jaren niet
tevergeefs een beroep op ons doen.
Mag ik daarom alvast een suggestie doen? Op zaterdag 18 november
vieren wij het al genoemde slotfeest. Truus schrijft daar meer over in dit
nummer van Arkade. Kom met ons meevieren en geef ons – als dat kan –
een laatste cadeautje mee, een extra financieel duwtje in de rug.
De collectebussen zullen die avond voor het laatst bij de uitgang staan.
U kunt daar een envelop met inhoud deponeren. Als u dat liever doet kunt
u ook direct een bedrag op onze rekening overschrijven: NL88 RABO
0354919628 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark, en onder vermelding
van “onderhoudsactie”. Zo zetten we niet een punt achter onze actie,
maar een dubbele punt. Een steun in de rug, waar de onderhoudsploeg
mee verder kan.

Rest mij alle gevers en alle medewerkers hartelijk te danken: we hebben
hiervan samen een succes gemaakt. En dan bedank ik ook onze
commissie. Miranda, Petra, Monique, Truus en Menno: we hebben een
mooie tijd samen gehad. De sfeer in de club was goed, niemand was te
beroerd de handen uit de mouwen te steken en het resultaat was niet
slecht. Bedankt!

Bert Kwast

Eindfeest in De Ark

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 18 november sluiten wij (voorlopig) onze acties af voor het
onderhoudsfonds van onze Ark. We doen dit met een feestje in De Ark,
waar alle gemeenteleden van harte welkom zijn!
Eigenlijk verwachten we gewoon iedereen.
We hebben in circa twee jaar tijd € 284.000,- , inclusief de toezeggingen
gehaald en daar mogen we met elkaar trots op zijn! We zijn er nog niet
door de tegenvaller dat alle kozijnen vernieuwd moeten worden, maar
voorlopig stoppen we met onze acties.

Het feest begint om 20.00 uur en duurt tot 23.30 uur. We beginnen met
koffie en taart. Als u wat wilt bakken zou dat fijn zijn.
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U kunt dat opgeven aan Monique of aan mij. De email van Monique is:
dehopjes@freeler.nl en mijn email is: bakkeramelink@gmail.com. Daarna
komt er een professionele tafel-goochelaar! Hij zal iedereen verbazen met
zijn trucs. Hij loopt langs de zitjes die in de “kuil “ en langs de bovenrand
staan.
Als zijn act afgelopen is gaan we met de voetjes van de vloer op de
dansvloer, muzikale verzorging door Jelle Hop. De entree en de koffie en
taart zijn gratis, evenals de heerlijke hapjes later op de avond.
De drankjes kosten maar €1, - en zijn door middel van fiches te koop.

Wilt u nog een extra bijdrage leveren voor het fonds dan kunt u uw gift in
de box doen.

We hopen dat iedereen komt en dat het een gezellig avond wordt!

Namens de financiële commissie, Bert Kwast, Miranda Burger, Monique
Hop, Menno Coehoorn en Truus Bakker-Amelink

Komt u ook zingen?

In deze Arkade valt te lezen dat broeder Sebastiaan uit Taizé de Ark komt
bezoeken. Dat is op donderdag 23 november. Ook is er dan een
Taizéviering.
Omdat we graag de liederen meerstemmig willen zingen, oefenen we
deze liederen op dinsdagavond 21 november om 20.00 uur in de Ark
onder leiding van Dirk-Jan Warnaar.

Heel graag nodig ik u daarvoor uit. Jong en ouder!

Komt u ook zingen?

Ds. David
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donderdag 23 november 2017
Ark van Reeuwijk

Taizéviering en bezoek broeder Sebastiaan uit Taizé

In november bezoeken twee broeders van Taizé Nederland. Een van hen
is de Nederlandse broeder Sebastiaan. Op 23 november zal hij in
Reeuwijk op bezoek zijn. Tijdens een eenvoudige maaltijd kun je hem
ontmoeten en is er aansluitend een viering in de stijl van Taizé om 20.00
uur. Leuk als je Taizé kent, maar zo niet, een mooi moment om met Taizé
eens kennis te maken en dat gewoon in Reeuwijk!

Voor de maaltijd kun je opgegeven bij Esther via de mail:
de3jeugdouderlingen@hotmail.com.

Ook nodigen we je uit voor dinsdag 21 november om 20.00 uur omdat
we dan o.l.v. Dirk-Jan Warnaar alvast de liederen meerstemmig willen
instuderen. Leuk als je komt!

Programma
Dinsdag 21 november Ark van Reeuwijk
20.00 uur instuderen Taizéliederen o.l.v. Dirk-Jan Warnaar.

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
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Gglas

Op zondag 29 oktober kwamen wij na
de kerkdienst bij elkaar in de zo mooi
gerenoveerde jeugdruimte in De Ark.
We verdiepten ons in het Zesde
Gebod nadat we met elkaar nog een
kop koffie hadden gedronken en bijgepraat. In kleine groepjes stelden we
elkaar de vraag: “Wat betekent het Zesde Gebod
voor jou?”. En lazen we interviews met bekende
Nederlanders die deze vraag voor henzelf
beantwoorden. Interessant om te ervaren vanuit
hoeveel gezichtspunten éénzelfde vraag

beantwoord kan worden en
hoeveel nieuwe inzichten je op kunt doen.
We sloten ons samenzijn af met een gezamenlijk
lunch. Iedereen had wat lekkers meegebracht.
Soep, brood, smeersels, vruchtensalade en taart.
Ja, we hebben het goed met elkaar!

In de reservetijd vroegen we iedereen nog even met ons mee te denken
over een leuke alternatief voor het chique diner, want op het hoogtepunt
moet je stoppen. Wat een ideerijke groep. Er werden heel wat suggesties
aangedragen. Dat gaat zeker goed komen.

Marc, Monique, Tim en Jonneke
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De Ouderenmiddagen in november en december

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode en de eerste ouderenmiddag
op 18 september gaan ook onze ouderenmiddagen weer verder.

Op maandagmiddag 16 oktober luisterden we met veel genoegen naar
onze gemeenteleden Pieter en Tineke Lavies. Zij wisten 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, het improviseren, de medewerkers, de dieren in het
natuurreservaat enz. Daarbij hadden zij boeiende afbeeldingen. Het was
een mooie middag, waarvoor wij Tineke en Pieter nogmaals dank zeggen.

Op maandag 20 november aanvang 14.30 uur is de volgende
ouderenmiddag. Dan komt dhr. Van de Brink van de Brandweer ons
vertellen over brandveiligheid en de vermindering van het risico op brand;
dit wordt een nuttige en uiterst praktische middag.

Op maandag 18 december aanvang 14.30 uur zijn we samen met onze
predikant Ds. David van Veen. Gewoontegetrouw staat deze
ouderenmiddag in het teken van Advent en Kerst. We houden deze
middag op het liturgisch centrum van de kerkzaal. Tevens vieren we met
deze ouderenmiddag het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen in
De Ark.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze bijeenkomsten. 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 het 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.
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De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en 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. Bij de
ouderenmiddagen is ook altijd een volledig programma van de
ouderenmiddagen 2017-2018 beschikbaar.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het
seizoen 2017-2018 van harte welkom op onze ouderenmiddagen, 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.

Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

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.

Op 26 oktober 2017 namen Jan Boonstra en Caroline Bos vanuit onze
gemeente deel aan de jaarlijkse avond voor vrijwilligers in De Schouw bij
de PKN Gereformeerde Kerk van Waarder.

Na een openingswoord van Piet Boerefijn kwamen drie hulpverleners
betrokken bij het dramatische schietincident in Alphen aan de Rijn in april
2011 aan het woord. De heer André van Oudenaarden was ambulance-
medewerker en de predikanten Meindert Burema en Herma Kamphuis zijn
predikanten van De Bron, direct aan het winkelcentrum gelegen. Zij
hadden allemaal een boeiend relaas over hun ervaringen, zowel direct na
het incident als in de opvang daarna.
Naast de aanvankelijke chaos, de schokkende ervaringen met
overlevenden, naaste verwanten en omstanders, kwam ook de omgang
met de media uitgebreid aan de orde. Luisteren, samenvatten en
doorvragen bleken van groot belang in de omgang met de slachtoffers en
andere betrokkenen.
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We hopen nooit nodig te zijn bij een incident als dat in Alphen. Toch is het
voor alle leden van onze werkgroep en de vrijwilligers goed te horen hoe
zo iets in de praktijk kan gaan en waarmee je te maken krijgt.

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

Mo(nu)mentje - Hatraf

Begin september 1972 was ik in
Algiers, op weg naar mijn eerste
baan. Daar ontving ik op een dag
een telegram waarin verzocht
werd me met spoed in Saïda te
melden. Nog onbekend met de
gewoontes van het land pakte ik
dus mijn koffers en nam de
eerste trein naar het westen. Na
wat avonturen bereikte ik
uiteindelijk de Directie van
Landbouw van de Wilaya (provincie) Saïda op zaterdagmorgen om elf uur.
Daar bleek inderdaad  dat de urgentie nog ver te zoeken was : de
directeur was al met weekend. Ik werd daarom door iemand meegenomen
naar een hotel. Een koloniaal gebouw in het centrum tegenover de
markthal. Die kamer zou voor meer dan twee maanden mijn onderkomen
blijven.
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De volgende dag stond ik op mijn balkon
naar de drukte te kijken, toen iemand mij
riep. Het was mijn toekomstige baas,
Abdelkrim Hatraf, onderdirecteur planning
en studies, die me de stad wilde laten zien.
Samen hebben we urenlang door het
centrum van de stad gelopen, waarbij ik
uitleg kreeg over gebouwen, kennis maakte
met de kruidenier, de kapper, de
groenteboer, de slager, de winkelier die wol
verkocht (en waar ik een trui kon laten
maken), het postkantoor,de bioscoop en het stadhuis. Ook liepen we
langs het complex woningen in aanbouw waar ik straks zou gaan wonen.
En natuurlijk moest ik vertellen waarom ik naar Saïda kwam, hoe mijn
familie in elkaar stak, of ik al getrouwd was, en hoe de stad mij beviel. Het
belangrijkste vond ik op dat moment eten, want ‘echte’ restaurants was ik
nog niet tegen gekomen. Abdelkrim presenteerde mij daarom
gelegenheden waar je klaargemaakt voedsel kon verkrijgen, en wel tegen
heel schappelijke prijs (bijvoorbeeld 10 dinar = € 3,00 voor een bord witte
bonen in tomatensaus met een stukje vlees).

In de jaren die volgden heb ik veel
profijt gehad van die eerste
wandeling. Niet alleen kende ik nu
het stratenplan van het centrum,
maar ook de manier van leven in
die stad. We ontmoetten veel
mensen, en omdat ik met een
bekend figuur was, werd ik snel
geaccepteerd als vreemdeling.
Door omstandigheden ben ik na
4,5 jaar uit Saïda weggegaan,

maar denk nog vaak aan die jonge collega van de eerste dag. Zonder zijn
uitnodiging had mijn inburgering (in velerlei opzicht) veel meer tijd gekost.
Openheid naar vreemdelingen blijkt daarvoor een noodzakelijke instelling.
Daar kunnen we hier nog wel eens een voorbeeld aan nemen.

Kees van der Does
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GOUWESTAD RADIO, KERK IN DE BUURT

Rooster Meditatieve Momenten  4e kwartaal 2017  (maand december)

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

dec

3 Jan van den Brink 9.30 1e Advent: Vreugde van de
engelen
Mw. Drs H.Stafleu

Kunstzinnig Councelor te
Gouda

10 Geert Hein 9.30 2e Advent: Vreugde van de herders
Mw. J. Koop-van de Watering

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua

17 Aty Veldhuizen 9.30 3e Advent:
Vreugde van Jozef en Maria
Ds. J. Verboom

Protestantse Wijkgemeente
Oostpoort

24 Willem Pronk 9.30 4e Advent:
Vreugde van de Drie Wijzen
De heer A.Bijl

Protestantse Wijkgemeente
De Veste

25 Theodoor Schipper 9.30 Vreugde van Kerstmis
Mw. Ds. Kim Magnee-de Berg

Federatie van Samenwerkende
Kerkgenootschappen
Gouda e.o.

31 Alle presentatoren 9.30 Jaarwisseling
Ds. F. Bos

Hervormd emeritus predikant
te Waddinxveen

Kort verslag van de vergadering van de Protestantse Classis Gouda,
gehouden  op 11 oktober 2017 te Sluipwijk. Aanwezig:
42 afgevaardigden. Van 13 gemeenten was geen afgevaardigde
aanwezig.

Opening
De preses heet iedereen welkom. Na het gezamenlijk zingen van Psalm
68: 7 gaat hij voor in gebed en leest vervolgens Genesis 26: 12-25. Net
als zijn vader trekt Izaäk rond in het land van de Filistijnen op zoek naar
water. God zegent hem; hij wordt een man van aanzien. Omdat de
Filistijnen jaloers worden, trekt hij naar het dal van Gerar en maakt de
waterputten van zijn vader weer open, die de Filistijnen dichtgegooid
hebben en hij graaft nieuwe putten. God speelt een grote rol in zijn
dagelijkse leven.
Dit is te vergelijken met de reformatie.
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De kerkhervorming greep ook terug op het verleden. Men probeerde de
bron, de Bijbel, te ontdoen van alle vuil waardoor hij dicht was gaan zitten,
zodat levend water weer opborrelde. Luther ontdekte dat hij daardoor
weer in contact kon komen met God: Jezus is het levende water; wie
daarvan drinkt, zal nooit meer dorst hebben, maar zelf ook een bron
worden.
We zingen samen Gezang 653: 1, 3, 6 en 7.

Begroting 1 januari – 1 mei 2018
De begroting, opgesteld tot 1 mei 2018 omdat daarna de nieuwe structuur
ingaat, wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

Verslag van de synodevergadering 22 en 23 september 2017 door de
heer M.J. Tekelenburg.
Belangrijkste onderwerp was de wijziging van de kerkorde deel I voor Kerk
2025. Na de consideraties zijn aanpassingen gedaan aan het eerste
voorstel: de classispredikant zal niet de voorzitter zijn van de nieuwe
classis en de positie van de ringen wordt versterkt. De wijzigingen zijn
unaniem aanvaard.
De classis Gouda gaat met die van Alphen a/d Rijn, Den Haag, Leiden,
Katwijk en Zoetermeer de Classis Zuid-Holland Noord vormen met in
totaal 105 gemeenten en 178 standplaatsen van predikanten.

Teleurstelling wordt uitgesproken. Voor enkele gebieden is dit een goede
oplossing, omdat er nu niet voldoende menskracht is voor de afvaardiging
naar de classes. Jammer dat geen uitzondering is gemaakt, voor regio’s
die wèl goed functioneren. Gevraagd wordt of er een reactie naar de
synode kan worden gestuurd, waarin wij dit uiten met de vrees dat de
afstand van gemeenten tot de landelijke kerk hierdoor te groot wordt.

Doorstart SaGe in de Krimpenerwaard
In de Krimpenerwaard zijn in 2 Samenwerkingsprojecten verkenningen
gedaan. Een groepje mensen wil doorgaan met onderzoeken hoe
gemeenten elkaar kunnen versterken. De heer Braakhuis vertelt hierover:
De bedoeling is, vanuit SaGe, ontmoetingen te organiseren, plekken waar
gemeenten elkaar leren kennen. We willen aansluiten bij de Kerkendag
die eenmaal in de 2 jaar wordt georganiseerd: op 10 maart 2018! in
Schoonhoven.
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Om er achter te komen wat onze gemeenten bezighoudt, worden de
komende tijd bijeenkomsten georganiseerd voor ouderlingen, diakenen en
voor kerkrentmeesters, waarna de stuurgroep de uitkomsten ervan verder
uitwerkt om er op de kerkendag mee aan de slag te kunnen.

Consideraties Kerkordewijzigingen Deel II. – Concept brief
Er komt meer keuzevrijheid voor gemeenten. Dat betekent iets voor
kerkenraden. Het zou wenselijk zijn als daarvoor concrete handreikingen
worden gegeven, met een aanduiding van verschillende overwegingen die
bij de beslissingen kunnen helpen, zodat kerkenraden zelf de keuzes
kunnen maken.
De inleiding van de brief zal aangepast worden.

De conceptbrief wordt doorgenomen en op enkele punten aangevuld.

Rondvraag en Sluiting
De heer Veldhuizen noemt het feit dat het mogelijk is de classis in het
kerkgebouw in Sluipwijk te ontvangen, nadat er een grondige renovatie is
geweest. Dit is gerealiseerd in een kleine gemeente, met veel hulp van
buren van de kerk. Daarin voelt hij de werking van de Geest van God, die
zijn gemeenten niet in de steek laat. Hij leest Handelingen 28: 30 en 31:
we mogen nog steeds samenkomen om de lofzang gaande te houden. Na
het gezamenlijk zingen van Gezang 903: 1 en 6, wordt de vergadering
met gebed gesloten. .

M. Terpstra, scriba classis Gouda

Verslag Vergadering Generale Synode 22 september 2017

Vrijdag 22 september woonde ik voor het eerst als synodelid een
vergadering bij van de Generale Synode.  De aprilvergadering werd door
ds. Leonie Bos, de secundus bijgewoond, omdat ik in Israël was. In juni
maakte ik al een vergadering van de kleine synode mee, waarvan ik op
verzoek van het moderamen van de Generale Synode ook lid geworden
ben. De kleine synode vergaderde trouwens ook vrijdag 22 september en
wel ’s avonds na de Generale Synode.

De Synodevergadering van 22 september gaat de boeken in als een
synode waar belangrijke besluiten zijn genomen.
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De kerkordelijke voorstellen deel I voor Kerk 2025 werden in tweede
lezing voorgelegd en zijn door de synode vastgesteld. Kerkenraden en
classes hebben geconsidereerd op de door de synode aangenomen
eerste lezing.
Daarop zijn enige aanpassingen gedaan.
Zo zal de classispredikant niet meer de voorzitter van de classis zijn en
wordt de positie van de ringen binnen de classes, als plekken van
ontmoeting, bezinning en toerusting, versterkt. In de consideraties klonk
vaak moeite door met de sterkte reductie van het aantal classes, namelijk
van 75 naar 11 en over de classispredikant. Ook in de classis Gouda
leefde veel moeite op beide punten. Samen met een diakenafgevaardigde
uit Alblasserdam heb ik een motie voorbereid, waarin we de synode
vroegen te gaan voor 22 classes i.p.v. 11. Diaken Bas uit Alblasserdam
diende de motie in. Daar was ik blij mee omdat,  zoals geschreven, ik voor
het eerst als lid op de synode was.  Uit de reacties van het moderamen,
bij monde van dr. De Reuver en ook nog uit een reactie van ds. Giethoorn,
de voorzitter van de regiegroep Kerk 2025, was duidelijk dat de motie voor
hen aan een belangrijk deel van Kerk 2025 raakte. Het Nederlands
Dagblad van zaterdag 23 september meldde dat de motie in alle
toonaarden werd ontraden. We hebben de motie overeind gehouden. Er is
dus over gestemd. Slechts 8 synodeleden stemden voor. Daarin is
duidelijk dat de synode de kerkordevoorstellen voor Kerk 2025 draagt.
Door synodeleden zijn meer amendementen op wijzigingsvoorstellen van
de kerkorde ingediend. Dat betrof vaak detailpunten. Dan speelde wel:
Moet alles in de kerkorde strak vastgelegd of kun je ook dingen aan
bijvoorbeeld de nieuwe ringen zelf overlaten en kijken hoe één en ander
zich ontwikkelt. Voor dat laatste voelde ik vaak ook.
De synode heeft ook gestemd over twee wijzigingen van de kerkorde zelf,
de zogenaamde Romeinse artikelen.  Voor zo’n wijziging moet 2/3 van de
synode voor zijn. Een fundamentele wijziging betrof het feit dat niet meer
elke gemeente een afgevaardigde naar de classis hoeft te leveren. Ik
vond stemmen hierover lastig. Enerzijds zie ik in de lijn van de
geschiedenis de grote wissel die hier omgaat. Anderzijds besef ik heel
goed dat het niet gaat lukken vanuit elke gemeente een afgevaardigde in
de classis te krijgen. Sommige kerkenraden zijn daarvoor te gering bezet.
De kerkordewijziging op dit punt is unaniem aanvaard.
De synode heeft ook nog een gewijzigde regeling Permanente Educatie
aangenomen. Deze regeling is een vereenvoudiging van de voorgaande
regeling.
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Er waren synodeleden die een nog verdergaande vereenvoudiging wilden
maar wat nu voorlag was concrete uitwerking van dat waartoe de synode
al eerder besloten had.
Ook de generale regeling verkiezing leden Classicale Vergadering is
aanvaard. Deze verkiezing gebeurt via de ringen in een toch wel wat
ingewikkeld systeem. Omdat veel gemeenten tot de classes behoren kan
niet meer elke gemeente een afgevaardigde regelen en moet de
afvaardiging dus via zo’n systeem gekozen worden.
Het profiel Classis-predikant lag ook op tafel. Daarover konden
opmerkingen gemaakt worden, die meegenomen werden.
Op verzoek van het moderamen heb ik de Synodevergadering in de kapel
afgesloten. Het was toen inmiddels bijna 18.30 uur.
Aardig is om te melden dat de synode ook nog geïnformeerd is over De
Lutherse Wereld Federatie Assembly in Namibië en de WCRC General
Assembly in Leipzig. We werden dus nadrukkelijk ook bepaald bij de
wereldwijde kerk en de verbondenheid van de Protestantse Kerk
daarmee.
Bij de sluiting van de Synode heb ik opgegeven het lied: ‘God is getrouw
Zijn plannen falen niet’ met ook de regel: ‘Hij trekt met heel Zijn kerk van
land tot land’. In dat vertrouwen gaan we de toekomst in, ook al hadden
sommigen de dingen liefst anders gezien.
Het moderamen gaat de komende tijd het land in om in de nieuwe classes
de komende veranderingen uit te leggen. Men wil bij die ontmoetingen ook
afgevaardigden van de synode betrekken.
Uit de vergadering van de kleine synode van ’s avonds kan ik nog melden
dat daarin de grenzen van de nieuwe classes zijn vastgesteld. De classis
Gouda gaat met die van Alphen a.d. Rijn, ’s Gravenhage, Leiden, Katwijk
en Zoetermeer behoren tot de Classis Zuid-Holland-Noord met totaal 105
gemeenten en 178 standplaatsen van predikanten. Ook kwam daar de
procedure langs om te komen tot beroeping van de classispredikanten.
Men hoopt omstreeks 1 december de advertenties voor deze functies te
plaatsen. Predikanten kunnen dan tot 21 december reageren. Het is de
bedoeling dat rond 1 mei bekend gemaakt kan worden wie de
classispredikanten worden en zij op 1 september 2018 allen in dienst
kunnen treden.
Van deze classispredikanten wordt veel verwacht. Het is belangrijk dat wij
bidden dat wij goede classispredikanten zullen mogen ontvangen.

Ds. Johan Tekelenburg, Reeuwijk, 28 september 2017
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Het Hineni Symfonie Orkest treed op in De Ark in Reeuwijk-Brug op
2 december 2017

Benefietconcert voor Israël  2 december in de Ark, Het Kerkestuk 1 in
Reeuwijk-Brug.

Zaterdagavond 2 december geeft  het Hineni Symfonie Orkest een
avondconcert in de Ark, het Kerkestuk 1 in Reeuwijk – Brug. Aanvang concert
19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.
Het orkest speelt muziek van o.a. Mendelssohn, Verdi en Tjsaikovski en
bekende Jiddische en Israëlische melodieën, waaronder Hine Ma Tov en
Hava Nagila.

Het Hineni Symfonie Orkest heeft een grote bezetting aan
muziekinstrumenten. Het bestaat uit 50 professionele musici en staat onder
leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher.
Sinds 2006 geeft het orkest concerten in binnen- en buitenland. Het trad op in
onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in Rotterdam en
het Jerusalem Theatre in Jeruzalem.
'Hineni' is Hebreeuws voor 'hier ben ik'. Onder dit motto spelen de leden van
het orkest, Pro Deo ter bemoediging van het Joodse volk en ter financiële
ondersteuning van de Gaarkeuken van Hineni in Jeruzalem.

De organisatie Hineni biedt steun aan onder meer weeskinderen, kansarme
jongeren, Holocaustoverlevenden en slachtoffers van terreur.  Het centrum
wordt geleid door de Nederlandse Benjamin Philip en beschikt over een grote
gaarkeuken, die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van een gratis warme
maaltijd voorziet.

Het concert begint om 19.30 uur en eindigt om 21.45 uur.
Toegangsprijs is € 17.50 aan de zaal en € 15.00 in de voorverkoop via de
website. Kaarten zijn online te bestellen via www.hinenisymfonieorkest.nl en
zijn verder in de voorverkoop verkrijgbaar bij de beheerder van de Ark: Annie
Hoonhout-Nieuwstraten, verhuur@pgdeark.nl, 06 298 965 27. Tot en met 12
jaar is de toegang gratis.
Tijdens het concert heeft u de mogelijkheid een gift te geven voor het Hineni
Centrum in Jeruzalem.
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Leesrooster november - december
(Nederlands Bijbelgenootschap)

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

12-18 november
maandag: Jesaja 5:1-7
zondag: Jesaja 48:1-11
maandag: Jesaja 48:12-22
dinsdag: Jesaja 49:1-13
woensdag: Jesaja 49:14-26
donderdag: Psalm 88
vrijdag: Matteüs 24:1-14
zaterdag: Matteüs 24:15-28

19-25 november
zondag: 2 Tessal. 1:1-12
maandag: 2 Tessal. 2:1-17
dinsdag: 2 Tessal. 3:1-18
woensdag: Psalm 128
donderdag: Matteüs 24:29-44
vrijdag: Matteüs 24:45-51
zaterdag: Psalm 85

26 november-2 december
zondag: Matteüs 25:1-13
maandag: Matteüs 25:14-30
dinsdag: Matteüs 25:31-46
woensdag: Jeremia 24:1-10
donderdag: Jeremia 25:1-14
vrijdag: Jeremia 25:15-26
zaterdag: Psalm 19

3-9 december
zondag: Jesaja 5:8-17
dinsdag: Jesaja 5:18-24
woensdag: Jesaja 5:25-30
donderdag: Jeremia 25:27-38
vrijdag: Jeremia 26:1-9
zaterdag: Jeremia 26:10-24
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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 Moerweide 111 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.nl


