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Inleiding 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk wil in dit jaarverslag over 2016 
zo goed mogelijk op hoofdlijnen een overzicht geven van de activiteiten en de stand van zaken in 
de gemeente. Veel van wat in het werk in en rond onze gemeente gebeurt is zichtbaar, maar veel 
voltrekt zich ook buiten de waarneming van veel gemeenteleden om. Met dit jaarverslag willen we 
elkaar dan ook informeren over wat tot stand is gebracht door vele gemeenteleden en met steun 
van velen. Veel onderwerpen zijn op hoofdlijnen aangegeven; voor gedetailleerder informatie kan 
in veel gevallen een beroep worden gedaan op de verschenen nummers van ons kerkblad 
Arkade en de verslagen van de diverse werkverbanden. 
Dit jaarverslag beoogt tevens een antwoord te geven op vragen als: Wat deden we ook al weer in 
2016? En wat hebben we met onze tijd, menskracht, inspiratie en geld gedaan? Die inzet om de 
gemeente tot een levend geheel te maken tot eer van de Allerhoogste en ten dienste van onze 
naasten en elkaar is van grote waarde. Gemeente ben je immers samen. 
Dit jaarverslag moet voor een goed begrip worden gelezen in combinatie met de financiële 
jaarstukken van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen over 2016.  
 
Wij bedanken van harte alle gemeenteleden die een bijdrage aan de activiteiten en aan dit 
jaarverslag hebben geleverd. 
 
Kerkenraad 
Eind 2016 bestond de kerkenraad uit 15 leden: 
predikant (voor 80%)   Ds. David van Veen 
ouderling-voorzitter   Bert Kwast 
ouderling-vice-voorzitter  Jan Boonstra 
ouderling-scriba   Joke Timmers 
2 ouderlingen pastoraat  Greet Bakker en Caroline Bos 
3 jeugdouderlingen    Jeannette van Galen, Esther Eykelboom, Miranda Burger 

(alle drie in een derde deeltijd)  
2 ouderlingen-kerkrentmeester Dirk-Jan Knol, Anton Bakker 
5 diakenen Truus Bakker, Tim van Eekelen, Ruben Donselaar, Tineke 

Kwakernaak, Tineke Lavies 
 
Op 8 mei 2016 vond een verkiezing en daarna op 15 mei 2016 bevestiging van ambtsdragers 
plaats: Tineke Lavies werd diaken. We namen op 29 november 2015 afscheid van ouderling voor 
het pastoraat Arianne Smorenburg. 
Verder is er één oud-ambtsdrager, Peter Verheij, die meedoet in het rooster voor ouderlingen van 
dienst. 
 
Vrijwilligers 
Onze gemeente kan alleen functioneren dankzij de vele vrijwilligers op verschillende terreinen. 
We gaven elkaar aandacht met een drankje en een hapje op de vrijwilligersavond die we hielden 
op 23 november 2016. 
 
Gemeenteavond 
Op 19 april hielden we een gemeenteavond. Onderwerpen waren de jaarrekeningen van de 
beide colleges en de beheercommissie De Ark. Het tweede gedeelte van de avond was bestemd 
voor de plannen voor DeArk na de aankoop van het RK deel daarvan, de presentatie van de 
commissie Onderhoud en vernieuwing en de commissie Financiën, alsmede het sponsorbord en 
de thermometer. Op deze avond werd onze voorzitter van de kerkenraad Bert Kwast benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

College van Diakenen 
Het bestuur 
In 2016 is ons team van diakenen uitgebreid met Tineke Lavies. Daarmee hebben we vijf 
diakenen: Truus Bakker (voorzitter), Tim van Eekelen (secretaris), Ruben Donselaar 
(penningmeester), Tineke Kwakernaak (doe-diaken) en Tineke Lavies (doe-diaken). 



Speciale momenten in de gemeente 
We begonnen 2016 met de jaarlijkse nieuwjaarswensenborrel met een hapje en een drankje. 

Al enkele jaren een welkome traditie, verzorgden we eenvoudige maaltijden bij de Vespers in de 
Stille Week: soep, brood en fruit. Tijdens de maaltijd las dominee David voor uit een boek over 
het leven van zuster Minke van Grandchamp. Op Witte Donderdag was er een zogenaamde 
Sedermaaltijd. 

Startzondag heeft de diaconie ondersteund met een ontbijt in de kerk. Daarbij werd ook het 
nieuwe jaardoel gepresenteerd: de non-foodbank Gouda e.o. Vanuit de non-foodbank heeft 
Gerard Schotanus een presentatie gehouden. De diakenen zijn zelf trouwens ook een keer op 
bezoek geweest bij de non-foodbank. Voor de startzondag hebben Tineke en Tineke voor mooie 
borden gezorgd met elk één van de tien geboden. De startzondag is ook gebruikt om ons vorige 
jaardoel, “Versterk de Kerk” van Kerk in Actie, af te sluiten. De uiteindelijke gift hieraan bedroeg € 
2.500,- 

Op kerstavond werd weer gewoontegetrouw warme chocolademelk en glühwein geschonken bij 
de ingang. Tevens zorgde de diaconie, met hulp van Berend-Kees, voor wat lichtjes en een 
muziekje. 

De ouderen in onze gemeente (75+) hebben ook dit jaar weer een presentje ontvangen van de 
Diaconie. De contactpersonen van het Pastoraat hebben voor de Kerstdagen bij meer dan 80 
adressen een boekwerkje langs gebracht: “Op de drempel”. Een bezinningsboekje met teksten 
en beelden voor drempelmomenten in het leven. 

Ontmoetingslunch 
In 2015 zijn we in samenwerking met Christengemeente Elim gestart met ontmoetingslunches in 
De Ark. Dit initiatief hebben we in 2016 voortgezet. Ondanks de gemeenteleden (veelal van De 
Ark) die regelmatig komen lunchen, lijkt de oorspronkelijk bedoelde doelgroep niet te bereiken. 
De opkomst blijft beperkt: gemiddeld zo’n 15 personen. Behalve vanuit de Christengemeente 
Elim was er ook nauwelijks interesse vanuit de andere kerkelijke gemeenten in Reeuwijk. We 
overwegen om te stoppen met dit initiatief. 

Hulp aan anderen en andere gezellige activiteiten 
Met NL-doet hebben we als gemeente dit jaar geholpen bij het Thomashuis en de Herbergier in 
Reeuwijk. Uiteindelijk waren we met zo’n 12 “Arkers” aanwezig. We werden hartelijk ontvangen 
en het was een gezellige dag. 

De Dorcas-actie was ook dit jaar een groot succes. Naast de hoeveelheid ingezamelde kleding, 
hadden we weer een gezellige sorteermiddag. In het kader van het diakonale jaarthema van dit 
jaar, de non-foodbank Gouda e.o., hebben we de verzamelde kleding over beide doelen 
verdeeld. 

De Diaconie heeft ook “mobiele” assistentie verleend bij de avondmaalsviering tijdens het 
huwelijk van een gemeentelid in de Oudkatholieke Kerk in Gouda. In de Reehorst hebben we dit 
jaar ook weer een avondmaalsviering verzorgd. 

In samenwerking met de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder werkt een aantal 
gemeenteleden mee aan de lokale voedselbank op zaterdagmiddagen vanuit De Ark, waarbij op 
zaterdagen overgebleven voedsel uit enige plaatselijke winkels wordt verdeeld aan mensen in 
Reeuwijk die ook klant zijn bij de Voedselbank Gouda e.o. 

Voor de Kerst werd op zondag 18 december opnieuw een inzameling gehouden van 
Kerstpakketten of delen daarvan t.b.v. de Voedselbank Gouda e.o. 

 

 
 



Tijdens de dienst 
We hebben zes keer het avondmaal verzorgd in de Ark. Zoals boven aangegeven, hebben we 
ook enkele keren ondersteuning verleend bij een avondmaalsviering buiten de Ark. 

Collecten en giften 
Via de collectes hebben we negen zogenaamde A-doelen ondersteund. Dit zijn organisaties met 
een duidelijke verbinding met leden van onze gemeente, waarvoor we tweemaal per jaar 
collecteren. Vaak worden deze collectes ondersteund met een presentatie. Daarnaast 
ondersteunen we de eigen kerk (pastoraat, jeugd, diaconie) en 26 zogenaamde B-doelen. Dit zijn 
veelal wat grotere, meer bekende organisaties, zoals Amnesty International, Cordaid, Open 
Doors en Tear. Echter ook kleinere doelen zoals Exodus, inloophuis Domino en 
leefgemeenschap l‘Arche in Gouda. Via de collectes hebben we in totaal € 21.052 opgehaald 
voor deze doelen. 

Ook hebben we dit jaar weer een aantal collectes opgedragen aan Algemene Diaconale Doelen 
(ADD): financiële ondersteuning bij rampen. In totaal is hieraan € 1.158 aan uitgegeven. Uit ons 
lokaal noodfond hebben we € 900 mogen doneren voor lokale noden. Het resterende saldo van 
het Abbemafonds is gebruikt als bijdrage voor de renovatie van de “jeugdruimte” in De Ark. 

Tot slot hebben we als gemeente een bedrag van € 5.457 verzameld als vrijwillige bijdrage. 
Hiermee ondersteunen we het jaardoel en Kerk in Actie.  

We danken alle gemeenteleden voor hun gaven. 

Cursussen en evenementen voor diakenen 
De landelijke diaconale dag op 19 november was ook dit jaar weer een indrukwekkend 
evenement. We hebben workshops gevolgd, naar toespraken geluisterd, gezongen en met 
andere diakenen gesproken. Truus Bakker is naar een workshop over Groene Kerk geweest en 
dat heeft geleid tot de groene ecoboxen bij beide ingangen. 

Tineke Lavies en Tim van Eekelen hebben de cursus “Beginnend ambtsdrager” gevolgd, die 
ditmaal in Bodegraven werd gegeven. Een aantal erg inspirerende avonden met andere 
beginnende, maar ook ervaren, ambtsdragers uit de wijde omgeving. 

De organisatie achter de LeeftSamen-app is helaas tot de conclusie gekomen dat het niet 
levensvatbaar is. Hoewel de app nog gebruikt kan worden, is de ondersteuning stopgezet. Hierop 
hebben we helaas moeten besluiten om ook vanuit de Diaconie dit initiatief te stoppen. 

Administratie en organisatie 
De brief met het verzoek om de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) begin 2016 is succesvol gebleken: 
steeds meer gemeenteleden zijn bereid om periodiek een bijdrage te leveren aan het werk van 
de diaconie en de doelen die we als gemeente steunen. 

Net als in begin 2016, is ook begin 2017 de VVB brief weer gecombineerd met de brief van de 
kerkrentmeesters voor de actie Kerkbalans. 

Weeksluitingen in de Reehorst 
Iedere vrijdagavond om 19.00 uur is er een weeksluiting in het Zorgcentrum De Reehorst, 
verzorgd door voorgangers en leden van de Reeuwijkse parochie en gemeenten. Deze 
weeksluitingen hebben het karakter van een korte viering. Al enige jaren is samen met onze 
predikant een aantal gemeenteleden bereid gevonden deze weeksluitingen mede invulling te 
geven wanneer onze gemeente daarvoor om de ca. 5 weken aan de beurt is. Ook de 
begeleidende muziek op de piano wordt door gemeenteleden verzorgd. Aan de weeksluitingen 
nemen zo’n 30 tot 40 bewoners deel. Eén maal per jaar vindt op een zondagmiddag een 
Avondmaalsviering vanuit onze gemeente in de Reehorst plaats. 
 
Pastoraat 
In december 2015 heeft ouderling Caroline Bos het overgenomen van Arianne Smorenburg. Aan 
alle contactpersonen heeft ze een mail ter kennismaking gestuurd.  



Hilde Schreuders is bereid gevonden om de wijk van Dieneke van de Wetering over te nemen. 
In februari, na de activiteiten rondom de actie Kerkbalans zijn alle contactpersonen weer bij 
elkaar gekomen voor de wijkvergaderingen. Het gaat om 6 wijken. In die wijkvergaderingen werd 
besproken wat er leefde en wat hen bezighield of houdt. Caroline heeft een samenvatting 
geschreven en deze gestuurd naar David van Veen en Greet Bakker, samen vormen ze het 
ouderlingenberaad. 
In april en in juni heeft er ouderlingenberaad plaats gevonden. We hebben besproken hoe we het 
welkom voor nieuwe leden thuis en in de kerk goed kunnen vormgeven. 
Op 16 juni vond de Contactpersonenavond plaats. Op deze avond kwamen veel contactpersonen 
van alle wijken bij elkaar. Helaas kon niet iedereen komen (o.a. door diplomering). Het thema van 
deze avond was "Eenzaamheid’. Caroline heeft dit onderwerp besproken. Wat verstaan we 
eronder? In welke groepen komt het voor? Hoe herken je het? En wat is er zoal aan te doen, juist 
ook als contactpersoon. Het was een fijne avond en als waardering hebben de contactpersonen 
een kleine attentie gekregen uit de wereldwinkel. 
In het najaar hebben de wijkvergaderingen weer plaats gevonden. Daarvan is een verslag 
gemaakt. 
Marleen Agema heeft aangegeven te gaan stoppen met haar werkzaamheden als 
contactpersoon. Ineke de Pater heeft het overgenomen. 
In wijk F, waar deels de ouderen onder vallen, is er behoefte aan uitbreiding. We zoeken er 
contactpersoon hiervoor. Totdat die gevonden is zal Ineke de Pater de nieuwkomers onder haar 
hoede nemen. 
Nel Pos heeft ook aangegeven te gaan stoppen. De vacature is nog niet vervuld.  
Mutaties worden door ledenadministrateur Erna Eigeman en veelal de bijzonderheden worden 
door David aan Caroline doorgegeven, zodat zij het door kan geven aan de desbetreffende 
contactpersoon. Mutatie moeten de contactpersonen voornamelijk uit de Arkade halen. In 
december hebben de contactpersonen de 75-plussers een kerstattentie, een boek, gebracht.  
De richtlijn voor de contactpersonen van september 2013, heeft Caroline als concept 
herschreven en deze zal in het voorjaar tijdens de werkvergaderingen en in het ouderlingen 
beraad worden besproken. In het ouderlingenberaad is deze goed gekeurd. De richtlijn zal ook 
besproken gaan worden in de kerkenraad. 
 

Oecumene 
Ook in 2016 werd de samenwerking met de RK geloofsgemeenschap De Goede Herder 
voortgezet. Er wordt steeds geprobeerd om een of meerdere bijzondere elementen in elke viering 
in te brengen.  
De voorbereiding van de  diensten vindt plaats in goed en intensief overleg met de leiding van de 
kinderwoorddienst van de RK geloofsgemeenschap en met de leiding van de kindernevendienst 
van De Ark. Vaste vertegenwoordigers hiervan zijn ook lid van de werkgroep Oecumene. 
Het Ecclesiakoor is ook met twee leden in de werkgroep vertegenwoordigd. 
 
De eerste viering in 2016 vond plaats op zondag 17 januari in Reeuwijk Dorp in de week van 
gebed voor de eenheid in de H.H. Petrus en Pauluskerk. 
Op Goede Vrijdag  25 maart werd een gezamenlijke viering gehouden in De Ark onder leiding 
van Pastor Ella Feijen en Ds. David van Veen. 
Op zondag 18 september werd er een gezamenlijke dienst gehouden in de Vredesweek, het 
Thema was: Vrede verbindt. 
De dienst werd geleid door Ds. David van Veen en het Alzando Koor uit Reeuwijk Dorp o.l.v. 
Angenieta Katee verleende muzikale medewerking. Peter Sluis bespeelde de piano. 
Op 6 november werd een extra viering georganiseerd in De Ark met een vrij thema. We kwamen 
uit op het onderwerp Generaties; met behulp van twee familiefoto’s en een dienst met veel 
interactie werd het thema uitgewerkt . 
 
De vieringen worden als regel geleid door de vaste voorgangers van de gemeente en de 
parochie, eventueel aangevuld met een lector van de parochie of onze gemeente. 
Tevens wordt het op prijs gesteld dat er regelmatige ondersteuning plaats vindt door een van de 
plaatselijke koren. Op de voorbereidingsavonden gaan we vrij intensief aan de slag met het 



thema van de viering. De praktische uitwerking van de viering vindt plaats in overleg met de 
voorganger en de direct betrokkenen. 
De goede samenwerking met de Parochie zal ook in 2017 doorgang vinden. 
 
Contacten met andere gemeenten en de Raad van Kerken Gouda e.o. 
Deze bestonden in 2016 vooral uit samenwerking op de gebruikelijke terreinen met de RK 
geloofsgemeenschap De Goede Herder. Met de beide andere gemeenten van Reeuwijk 
behorend tot de Protestantse Kerk, de Hervormde gemeente Reeuwijk en de Hervormde 
gemeente van Sluipwijk, waren er de gebruikelijke contacten. In 2015 vond opnieuw een 
kennismaking tussen afvaardigingen van kerkenraden en besturen plaats tussen de gemeenten 
behorend tot de Protestantse Kerk, de Christengemeente Elim en de RK geloofsgemeenschap 
De Goede Herder plaats, dus alle geloofsgemeenschappen in Reeuwijk en Sluipwijk. Hieruit is 
een periodiek overleg ontstaan dat in 2016 is voortgezet. Een resultaat hiervan was het 
deelnemen aan de week van gebed voor de eenheid in januari 2016 door gebedsmomenten te 
organiseren op de weekdagen, beurtelings in alle kerken. Verder was er de jaarlijkse Kerstgroet, 
in 2016 opnieuw in de vorm van een advertentie in kleur in de Kijk op Reeuwijk met een 
Kerstwens en alle vieringen rond Kerst. Aan de realisatie hiervan nemen alle Reeuwijkse kerken, 
inclusief Christengemeente Elim, deel. Het is de verwachting dat deze activiteiten in 2017 worden 
vervolgd. Verder werd inbreng geleverd aan het jaarlijkse overleg tussen gemeenten en parochie 
met het College van B&W van Bodegraven Reeuwijk.  
Met de Protestantse Gemeente Emmaüs te Bodegraven was er contact o.a. over Taizé-vieringen. 
Met de Christengemeente Elim werd samengewerkt bij het organiseren van lunches in De Ark, 
met de RK Geloofsgemeenschap bij  de lokale voedselbank op zaterdagen (zie ook onder 
College van Diakenen)  
Met ingang van 1 januari 2016 is het lidmaatschap en dus de deelname aan de vergaderingen en 
activiteiten van de Raad van Kerken Gouda e.o. beëindigd met als reden dat de oecumenische 
scope van onze gemeente steeds meer richting Reeuwijk en Bodegraven- Reeuwijk is komen te 
liggen. 
 
Contacten met de gemeente Bodegraven Reeuwijk 
In 2013 is een werkgroep Pastorale Zorg bij Rampen gevormd die in overleg met de gemeente 
vorm geeft aan de rol van kerken bij het gemeentelijk rampenplan. Deze rol bestaat uit het vinden 
van kerkelijke locaties geschikt voor de opvang van burgers bij calamiteiten en het beschikbaar 
stellen van personen die zich belasten met de pastorale zorg bij de opvang van burgers bij 
calamiteiten en rampen. In 2016 is hieraan verder gewerkt. Op 10 november vond in De Ark een 
toerustingsavond plaats voor alle medewerkers pastorale zorg die zijn betrokken bij dit 
werkgebied. Mevr. Ineke Strating ging met hen aan het werk over zorg en nazorg bij calamiteiten. 
Op 10 mei 2016 heeft weer een ontmoeting tussen het College van B&W en afgevaardigden van 
de geloofsgemeenschappen plaats gevonden. Onderwerpen waren de decentralisatie van het 
sociale domein, vluchtelingen, armoede en zondagsrust.  
 
Protestantse Classis Gouda 
Aan de vergaderingen van de Protestantse Classis Gouda werd deelgenomen, doorgaans met 
twee afgevaardigden. De vergaderingen kenmerkten zich door een goede balans tussen 
bezinning, ontmoeting en informatie-uitwisseling en bestuurlijke zaken. Als kerkenraad 
ondersteunden we medio 2016 de brief van de classis van de generale synode met zorgen over 
de voorgenomen herindeling en schaalvergroting van de classicale vergaderingen in het kader 
van Kerk2025. 
 
Denktank/werkgroep maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid 
De denktank/ werkgroep  die in januari 2015 werd opgericht  om plannen te ontwikkelen met 
betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid was ook in 2016 actief. Hiermee 
zetten we de traditie die de Protestantse Gemeente ‘De Ark’ heeft op dit terrein voort, naast 
overigens  de activiteiten van de diaconie. Leden van de denktank/werkgroep zijn Jan Bouwens 
(Stichting Puree), Dick van Elk (De Windvogel), John van Gemeren (De Watersnip), Rob Kamer, 
Tineke Kwakernaak (Diaconie),  en Herbert Pos. In 2016  hebben we  een aantal plannen uit 
onze notitie van 31 maart 2015 met goedkeuring van de Kerkenraad uitgewerkt en vorm 



gegeven. 

 
De biddag voor gewas en economie: Bidden bij de boer op woensdag 9 maart 2016 
Dit nieuwe eigentijdse initiatief werd dankzij Ds. David van Veen een groot succes. David kreeg 
ervoor zelfs landelijke aandacht in het TV-programma van Jacobine Geel waarin hij optrad en 
beelden werden getoond van deze biddag.“Wij weten in onze tijd maar al te goed hoe kwetsbaar 
de aarde is. Maar bijvoorbeeld ook het hebben van een baan. Daarom willen wij bij dit oude 
onderwerp op een nieuwe manier stilstaan”, aldus Ds. David van Veen in de aankondiging in ‘Kijk 
op Reeuwijk’. De deelnemers werden ontvangen door Ardy en Ivanka de Goeij op natuurboerderij 
Hoeve Stein. De boer vertelde hoe ze samenwerken met de natuur. Zij realiseren evenals andere 
boeren een trendbreuk in de voedselproductie door aandacht voor biodiversiteit en weidevogels 
ten koste van een maximale productie. Daarna volgde een moment van bezinning tussen de 
koeien, door David van Veen met medewerking van John van Gemeren als fluitist. Het geheel 
werd tijdens het melken afgesloten met een glas chocolademelk en een boterham met kaas. 

 
Het burennetwerk LeeftSamen  
Zo’n burennetwerk zien wij als een belangrijke verankering en invulling van het ‘omzien naar 
elkaar’ door het bieden van hulp en steun. De samenstellers beschrijven het doel van hun project 
als volgt. ‘ Als LeeftSamen willen wij een bijdrage leveren aan een goed functionerende 
maatschappij waarin we op een veilige manier een beroep op elkaar kunnen doen; waarin delen 
heel gewoon is;  waarin we zonder moeite vragen kunnen stellen aan professionals en waarin we 
met elkaar op een gemakkelijke manier zorg dragen voor elkaar.’  De gemeente Bodegraven-
Reeuwijk subsidieerde het project. In ons vorige verslag schreven we daarover. ”Onze gemeente 
kan hier een pioniersfunctie vervullen samen met andere kerken en vrijwilligers. “Want met een 
app en een website ben je er nog niet, gebruikers komen niet vanzelf. Door het gebruik ervan te 
ontwikkelen geef je de lokale gemeenschap opnieuw vorm. “Het  jaar 2016 wordt hiervoor het 
jaar van de waarheid”, schreven we. Wij ( Caroline Bos, Tineke Kwakernaak, Tineke Lavies en 
Herbert Pos) zijn aan de slag gegaan. We gingen het zelf uitproberen, we schreven erover in 
Arkade, bedachten hoe je met een (besloten) kring van mensen die je zelf uitnodigt een vorm van 
hulp en steun kunt opzetten en we hadden een brief klaar om alle leden van onze 
kerkgemeenschap op te roepen mee te doen. Toen kwam het bericht dat de ontwerpers ermee 
gestopt waren. We staakten toen onze activiteiten. Toch is de app +website blijven bestaan en 
vindt de denktank dat we in 2017 nog één keer de zaak moeten bekijken.  
 
Duurzame ecologie: duurzaam handelen, duurzaam energiegebruik  
Het derde onderwerp in onze notitie, met name duurzaam energiegebruik, werd concreet door 
initiatieven van Dick van Elk. Zijn beroep op de experimenteerregeling uit het Energie Akkoord 
werd mede door de adhesiebetuiging van onze kerkenraad gehonoreerd. Dat betekent dat De 
Windvogel voor  2500 gezinnen uit Bodegraven-Reeuwijk (B/R) gedurende 10 jaar duurzame 
elektriciteit mag opwekken en daarvoor vrijstelling van energiebelasting van de Belastingdienst 
kan krijgen. De energiecoöperatie B/R, die we hiervoor willen oprichten, stelt als voorwaarde dat 
de uitgespaarde belasting ten goede komt aan gemeenschapsorganisaties (kerken, 
sportverenigingen etc. die afnemers aanbrengen) en voor een ander deel aan groene- of 
welzijnsprojecten. 
Een projectgroep (Dick van Elk, Arie Groenveld, Broos de Groot en Herbert Pos) zet zich in 
samen met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk om dit project te realiseren. De gemeente B/R, 
bij monde van wethouder Oskam heeft de ambitie uitgesproken te willen streven naar een 
voorziening voor 10.000 huishoudens/bedrijven. Dit is het maximum waarvoor de 
experimentenregeling geldt. 
 

Het Leerhuis in 2016 
Op 7 januari, de eerste donderdagmorgen in het nieuwe jaar, kwam het leerhuis weer bijeen om 
de al eerder begonnen studie en bespreking van het boekje ‘Geloven tegen beter weten in ‘, 
geschreven door hoogleraar Wil van den Bercken, in vier opeenvolgende maandelijkse 
bijeenkomsten af te ronden.   
Het boekje noemt 3 existentiële grondervaringen (fundamentele menselijke gevoelens) waarop 
ons godsbesef -ons geloof in God - is gebaseerd: 



 Het besef van geschapenheid; God als uiteindelijke bron. 

 De mens is ethisch niet volmaakt; het kwaad is latent aanwezig. 

 Verlangen naar zinvolheid van het leven; hoop op ultieme rechtvaardigheid.  
 Bij de behandeling van geloofsuitingen, de kerkvarianten en rituelen gaat de schrijver -zo was de 
algemene opvatting- wel wat ‘kort door de bocht ‘.  
In de behandeling van de ‘ atheïstische uitdaging ‘ , het tweede deel van het boekje , wordt het 
moderne atheïsme in 3 soorten onderscheiden: 

 Intellectueel atheïsme ,een tolerante vorm waarbij men kiest om zich te onthouden van 
uitspraken of van een wetenschappelijk oordeel over het al dan niet bestaan van een 
god.(Agnosticisme). 

 Onberedeneerd atheïsme. Een lege geesteshouding en eenvoudige onverschilligheid met 
de stelling dat  ‘er niets is ‘ 

 Het categorische atheïsme. Hierbij wordt het godsgeloof verworpen op basis van 
wetenschappelijke bevindingen.  Maar wel met een ongenuanceerde historische kijk op 
geloof en godsdienst! 

In het najaar van 2016, met een eerste bijeenkomst op donderdag 8 september, werd in het 
Leerhuis gestart met een nieuw boekwerk: 
Erfenis zonder testament,filosofische overwegingen bij de tien geboden 
Filosoof/theoloog Hans Achterhuis en letterkundige Maarten van Buuren hebben er een mooi 
boek van gemaakt door per hoofdstuk bekende filosofen te raadplegen. Dit maakt het mogelijk 
om uitleg en toepassing van die oude geboden op een nieuwe en boeiende manier te bespreken. 
Wij hopen de bestudering van dit boek, waaraan ook niet-kerkelijke deelnemers in het leerhuis 
meedoen, eind 2017 af te ronden. Een uitgebreider verslag volgt later. Mede namens Anneke 
Rothuizen, met wie ik de coördinatie van het leerhuis verzorg, veel dank aan David voor zijn 
prettige en kundige begeleiding!  Bram Schuman  
 
Ouderenmiddagen 
Ook in het jaar 2016 hebben de oudere leden van onze gemeente en daarnaast regelmatig 
enkele gasten kunnen genieten van de maandelijkse Ouderenmiddagen, in totaal 9 gedurende 
het afgelopen jaar. 
De Ouderenmiddagen zijn eind 2007 gestart en dat betekent dat wij eind 2016 alweer het 10e 
levensjaar van de Ouderenmiddagen ingegaan zijn.  
 
De formule is eenvoudig en blijkt zeer effectief. Elke maand vertelt een gastspreker (vaak uit 
Reeuwijk of de regio, vaak ook lid van onze gemeente) een interessant verhaal over een bepaald 
onderwerp. Deze onderwerpen zijn meestal zeer divers van aard, van geschiedkundige aard, 
cultureel, over een hobby, een levensloop, kunst enz. voor “elk wat wils” en in ieder geval zijn ze 
onveranderlijk informatief en boeiend. In de periode van Advent staat de bijeenkomst in het teken 
van Advent en Kerst. 
 
Er is een “harde kern” van ongeveer 25 tot 35 oudere leden van onze gemeente die veel belang 
hechten aan het samenzijn, de onderlinge verbondenheid en de gezelligheid van deze 
Ouderenmiddagen. Elke ouderenmiddag is er alle gelegenheid voor een goed gesprek, voor de 
zo belangrijke onderlinge ontmoetingen èn natuurlijk ook voor het nuttigen van een heerlijk 
glaasje met bijpassend hapje.  
Kortom, de Ouderenmiddagen zullen in 2017 vast en zeker een passend vervolg krijgen! Het 
aantal deelnemers was ongeveer constant en dank gaat uit naar alle ondersteuners. 
 
Meditatie  
In 2016 is ds. David ook begonnen met het geven van meditatie in de Ark. In het voorjaar was dit 
nog een pilot, maar na veel belangstelling is dit na de zomer gecontinueerd. Een keer in de 
maand op dinsdag begeleidt ds. David zo een groep op het podium in de Ark. Eerst is er een 
Stiltemeditatie, dan een Lectio Divina ( een manier van bijbel lezen) en vervolgens sluiten wij af 
met een avondgebed in de stijl van Benedictijnen. De laatste keren zijn er tussen de 30 à 35 
mensen en is er nog een grotere groep van belangstellenden, omdat niet iedereen iedere keer 
kan. Dat betekent dat er dus behoefte is aan dit aanbod. Daarnaast zien we naast 
gemeenteleden ook mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap hier aan deelnemen. 



Kortom: het voorziet in een behoefte die allerlei mensen aanspreekt. Na de zomer zal ds. David 
hier dan ook mee doorgaan.  
 
Sundays 
Sundays heeft een bijzonder jaar gedraaid. We hebben een aantal deelnemers er bij gekregen 
aan de ‘ oudere kant’ maar ook een aantal 17plussers hebben een aantal keren vast 
meegedraaid. Dat betekent dat we nu een groep van zo’n 20 jongeren hebben. Maandelijks komt 
de groep samen om te eten en gaan o.l.v. ds. David met elkaar in gesprek over de grote thema’s 
van het christelijke geloof. De afgelopen jaren zijn we zo de hele geloofsbelijdenis thematisch wel 
langsgelopen. Het streven is dat er rond Advent 2017 weer een aantal mensen belijdenis doen. In 
2018 is het plan om deze groep te splitsen. De jongeren gaan dan door als Sundays, de ouderen 
zouden de basis kunnen vormen van een nieuwe 25+/30+groep. Ook mooi is dat uit deze groep 
steeds meer jongeren actief in onze gemeente worden. Als jeugdouderling, als leiding van 
Provider en Taizé. Ook zullen er een aantal gaan trouwen en hebben zich in Reeuwijk of Gouda 
gevestigd waarbij de Ark voor hen de kerk blijft. Deze groei in betrokkenheid en inzet voor onze 
gemeente is bijzonder te noemen. 
 
Relatiecursus 
Uit deze Sundaysgroep zijn er een aantal die zullen gaan trouwen of daar op termijn over 
denken. Daarom zal ds David in 2017 met 4 stellen met 2 avonden in gesprek gaan over relaties, 
trouwen en zullen we ook bekijken wat de bijbel daar over zegt. 
 
Reis naar Taizé 
De reis naar Taizé was bij velen weer een wens, maar het was niet eenvoudig om ook leiding 
beschikbaar te krijgen. Op het laatste moment lukt dat toch en gaan nu ds David, Peter Verheij 
en Marc Hop met als oudere leiding, terwijl Esther, Eline en Edwin vanuit de jongeren zich als 
leiding actief inzetten. Dat laatste is met het oog op de toekomst ook van belang. Momenteel 
wordt er met veel enthousiasme aan de acties gewerkt en gaan we met een mooie groep, met 
ook weer een aantal nieuwe jongeren, op reis naar Taizé.  
 
Jeugd  
Het ambt van jeugdouderling wordt bekleed door drie personen, namelijk Esther Eijkelboom, 

Miranda Burger en Jeannette van Galen. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de contacten met de 

jeugd en met de leiding van de diverse jeugdgroepen en met de kerkenraad en predikant goed 

verlopen. 

In 2016 is één keer door de jeugdouderlingen een Jeugdraad belegd, waar naast Ds. David van 
Veen de diverse jeugdgroepen door hun leiding vertegenwoordigd waren, te weten: 

 Crèche  

 Kindernevendienst 

 Kinderclub 

 Tienerclub 

 Provider 
 
Tijdens de jeugdraad wordt gesproken over allerlei zaken die deze groepen aangaan: de 
activiteiten, de opkomst van jongeren, de begroting, de huidige en nieuwe leiding, nieuw in te 
richten ruimten, etc.  
De leiding kan de jeugdouderlingen altijd vragen ondersteuning te geven in het meedenken of 
uitvoeren. 
De Tienerclub heeft aangegeven voor de zomer te gaan stoppen met hun avonden. De opkomst 
werd door diverse redenen te laag. 
Hoewel het aantal jonge kinderen iets terugloopt bij de crèche, kindernevendienst en kinderclub, 
is er een toename te zien in het aantal tieners bij Provider. 
Tevens is er een extra Jeugdraadvergadering geweest om te praten over de nieuwe jeugdruimte. 
Iedereen is geïnformeerd over wat er in de winter aan verbouwing gaat gebeuren en er is een 
inventarisatie geweest van wat elke jeugdgroep die daar gebruik van gaat maken graag zou zien 
of nodig denkt te hebben in deze ruimte. 



 
In het voorjaar werd een zeer geslaagde kinderdienst gehouden met een kinderkoor dat gevormd 
was door leerlingen van basisschool De Regenboog. Zowel de jeugdclub als de 
kindernevendienst waren betrokken bij deze blijde dienst. 
 
Ook werd in het voorjaar een warme ontmoetingsdienst gehouden! Het was heel leuk om te zien 
dat ook een groep kinderen/jongeren het leuk vond om mee te zingen in het projectkoor voor de 
leeftijd “van 6 tot 66”. 
 
Een groep van 8 jongeren met leiding uit onze gemeente is ook dit voorjaar weer naar het 
oecumenisch klooster in Taizé in Frankrijk geweest.  
 
Dit jaar was er zoals elk jaar ook weer een “overstap moment” tijdens een heel leuke kinderdienst 
begin juli. Twee “Groep Achters” namen afscheid van de kindernevendienst en jeugdclub en zij 
stapten over naar Provider. Een jong gemeente lid fleurde deze dienst op met diverse liederen.  
 
In september heeft er een succesvolle sponsorloop plaatsgevonden ten gunste van het 
onderhoudsfonds “Geef om De Ark”. Hier deden zo’n 15 enthousiaste kinderen en zelfs een 
aantal volwassenen aan mee! Voor deze sponsorloop is maar liefst € 3000,00 opgehaald! Wat 
een geweldig resultaat! 
 
Eind dit jaar zijn de jeugdouderlingen begonnen met de voorbereidingen om in mei 2017 opnieuw 
met een groep jongeren van onze gemeente opnieuw naar Taizé te gaan. 
 
Dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze jeugd, is er binnen onze kerk een groot 
aanbod van activiteiten waaraan onze jeugd deel kan nemen.  
Deze vrijwilligers bedanken wij dan ook heel hartelijk!! 
 
Jong Belegen 
De Jong Belegen-groep kijkt met genoegen terug naar het jaar 2016. De groep kwam weer 
diverse keren bij elkaar, zo ongeveer elke zes weken. Op 30 januari verzorgde Jong Belegen 
opnieuw het chique charité diner in de kerkzaal. Dat was deze keer in Spaanse stijl en de 
opbrengst kwam ten goede aan de Stichting Water voor Leven. Met Pinkster werd met een grote 
groep gekampeerd. Eind 2016 bestond het bestuur uit Monique en Marc Hop, Jonneke Klomp, 
Tim van Eekelen, Anke-Hilse en Reinout Maitland. 
 
Werkgroep erediensten/muziekcommissie 
Er waren in 2016 heel wat bijzondere diensten of diensten met bijzondere aspecten: 
er waren vier oecumenische diensten samen met de katholieke geloofsgemeenschap De goede 
Herder. De eerste daarvan, op 17 januari viel samen met de week van gebed voor de eenheid 
van christenen. In diezelfde week werden in verschillende Reeuwijkse kerken in de avond korte 
gebedsdiensten gehouden. We hebben in de diensten veel medewerking gehad van koren: 
tweemaal ons ‘eigen’ koor Passie, de cantorij hielp een aantal diensten mee om ons nieuwe 
liederen eigen te maken. Het Ecclesiakoor zong op 1 mei in een dienst, het koor Da Capo uit 
Zwammerdam zong twee keer in een dienst, op 25 december in de Kerstviering. Het Life Line 
Gospel Choir, dat zijn oefenlocatie op het bedrijventerrein in Reeuwijk heeft, trad op in de 
Paasviering en hield enkele weken later in De Ark een workshop. Op zondag 17 april 
organiseerde onze gemeente in samenwerking met De Regenboog een kinderdienst. Op 2 
november organiseerden we het jaarlijkse Allerzielenconcert, dit jaar met medewerking van Peter 
Sluis (piano) en Yuri Shundyak (viool), beiden afkomstig van de Academie voor Muzikaal Talent 
van harpiste Erika Waardenburg. Het HOP-koor (‘Huub Oosterhuis Projectkoor’) werkte in 2016 
niet mee aan een van onze reguliere diensten, maar vierde op zondag 13 november in De Ark 
zijn 10-jarig jubileum: een aantal liederen uit het repertoire van de afgelopen jaren werd opnieuw 
ingestudeerd en ’s avonds gezongen tijdens een avondgebed met medewerking van onze eigen 
predikant.  
 



Overigens worden diensten niet uitsluitend bijzonder doordat er op muzikaal gebied iets anders 
dan anders gebeurt. Er waren nog veel meer bijzondere diensten: avondmaalsdiensten, enkele 
doopdiensten, de uitzwaaidienst voor jongeren van de kindernevendienst, de startdienst, het 
bidden-bij-de-boer in maart, de gedachtenisdienst, kortom: er was veel bijzonders in De Ark!  
 

 Zinspelen - Lezingen in de Ark 
De commissie bestond uit Anne van Urk, Ton Schreuders en Albert-Jan Wagensveld.Twee 
jaarthema’s zijn aan de orde geweest in 2016. Allereerst tot aan de zomer “Heeft het 
Christendom toekomst?”  En daarna “De 10 geboden”. 
 
Jaarthema Seizoen 2015-2016: Heeft het christendom toekomst? 
Een intrigerende vraag. In delen van de wereld staat het Christendom onder druk hetzij door 
vervolging, hetzij door secularisatie. In andere delen groeit het enorm. In de westerse wereld 
heeft de secularisatie toegeslagen. Maar dat religie verdwijnt, lijkt onwaarschijnlijk gezien de 
ontwikkelingen. De opzet van de lezingencyclus was als volgt: In het najaar van 2015 zou eerst 
Huub Oosterhuis komen. Helaas werd deze ziek. Daarna had ook Antoine Bodar toegezegd, 
maar helaas kon hij uiteindelijk ook niet komen. De overige avonden van de cyclus vielen 
zodoende alle in 2016. Deze waren: 
 
19 januari 2016. Miriam van Reijen: Spinoza lezing 
God is oorzaak van alles. Wat zeggen de ideeën en filosofie van de 17e eeuwse Spinoza voor 
ons in deze tijd nog? Er is opeens nieuwe belangstelling voor Spinoza (1631-1677), de 
beroemdste filosoof van Nederland. H ij behoort tot die kleine groep filosofen die 
gezichtsbepalend zijn voor de geschiedenis van het westerse denken. Maar wat 
betekent hij nu voor ons? Miriam van Reijen is filosofe, schrijfster en kenner bij uitstek van 
Spinoza. Zij sprak over zijn ideeën. In zijn politieke filosofie pleit Spinoza voor de democratie en 
een verregaande vrijheid van meningsuiting. 
 

16 februari:  Emanuel Rutten: Een wetenschappelijke apologie: ”Is God goed?”  

Emanuel Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centrum en Centrum 
Ethos van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn 
werkterrein omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, kennisleer, metafysica en esthetiek. 
Hij is tevens wiskundige! 
Emmanuel Rutten heeft veel nagedacht en gepubliceerd over of een goede God verenigbaar met 
het lijden in de wereld? En al het lijden dan? “Ik stel mij God voor als verkerend in een 
existentiële crisis op het moment van schepping. Huilde God misschien?” Een boeiende avond. 

 
15 maart: Herman van Praag, hoogleraar Psychiatrie en Joods denker 
Professor Herman van Praag, emeritus hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. 
Hij is een gedreven opponent van Dick Swaab (Wij zijn ons brein) en komt vanuit zijn religieuze 
overtuiging (Joods) en zijn praktijk als Psychiater tot heel ander conclusies.  
Hij spreekt en schrijft over relaties tussen religiositeit/spiritualiteit en menselijk gedrag. Over zijn 
laatste boek Net Voorbij de Rede sprak hij op 15 maart: het grensgebied tussen vernuft en 
verbeelding. Er doemen daar gevaren op, maar eveneens fascinerende vergezichten. In dit 
gebied bewegen zich de visionaire geesten: de grote kunstenaars, de grote wetenschappers. In 
dit grensgebied komt ook de Bijbel - dat grandioze hoogtepunt van menselijke verbeelding- tot 
leven en ontwikkelt zich een Gods- beeld. De spreker gaat in op de vraag wat deze 
"verbeeldingen" voor hem betekenen. Ook boeiend hoe hij tegen het christendom in deze 
aankijkt. 
 
De joodse Herman van Praag overleefde drie jaar concentratiekamp. Hij wist zijn publiek te 
prikkelen met opmerkingen als: Atheïsme is eigenlijk een afwijking van de norm. Van Praag legt 
uit: “Ik heb atheïsme vergeleken met ongevoeligheid voor esthetische ervaringen en prikkels. Als 
iemand zegt ‘Schilderijen zeggen me niets’ of ‘Literatuur en muziek doen me weinig’, dan 
ontbreekt daar iets dat het leven rijker en interessanter maakt. Datzelfde vind ik van religieuze 



onontvankelijkheid. Als iemand niets met religie heeft, dan ontbreekt er een dimensie. De meeste 
mensen zijn wel ontvankelijk. En ik vind het dan ook een tekort, een deficiëntie.”  
 
12 april: Maurits Tompot: Erasmus 
In het jaar 2016 is er veel aandacht voor Erasmus geweest. Maurits Tompot koster van de Sint 
Jan in Gouda en Erasmus is kenner en vertelde over hem. Erasmus is geboren in 1466, dus 550 
jaar geleden en in Gouda. Er wordt in Gouda dan ook veel aandacht aan besteed, w.o. in 
MuseumGouda. Hij past in ons thema gezien de felle kritiek van hem op het gevestigde 
christendom.  
Erasmus (1466-1536) is een bijzondere Nederlander en vooral bekend door zijn satire op kerk en 
maatschappij “Lof der Zotheid”. Erasmus is overigens een heel gelovig man, maar van 
dogmatisme moet hij niets hebben. Hij probeert humanisme en religie te verbinden. Twee zaken 
hielden hem vooral bezig: de vrijheid van mensen en de vrede. Een goede opvoeding als basis 
daarvoor vond hij dan ook heel belangrijk. Waar hij zelf echt van hield was een goed gesprek met 
vrienden. Over opvoeding, over politiek, over filosofie, de kerk, enz. Fascinerende man. 
Maar hij heeft meer gedaan zoals een Bijbelvertaling en veel andere boeken over allerlei 
onderwerpen. En niet te vergeten zijn uitgebreide correspondentie met iedereen die er toe deed 
in die tijd zoals vorsten, enz.  
Maurits Tompot is de auteur van het boek “Het geheim van Erasmus”.  Dick Crabeth, de maker 
van veel Goudse glazen in de 16de eeuw, is ook door Erasmus geïnspireerd en nu hangt er een 
prachtig nieuw raam in die kerk over Erasmus. 
 

Seizoen 2016-2017 
Het thema voor dit seizoen is: De Tien Geboden: Oude woorden die opnieuw richting wijzen. Bij 
dat “richting wijzen” kunnen we bijv. denken aan het vasthouden aan de zondag als vrije dag, aan 
het eren van vaders en moeders, aan het niet begeren wat de buurman heeft en meer van 
dergelijke oude waarden, die in onze tijd weer opnieuw actueel zijn. Aansprekende lezingen zijn 
het geworden. 
 
13 september: Professor Hein Blommestijn over het 1e gebod: God is er  
Prof. Hein Blommestein, hoogleraar mystieke theologie te Rome en Nijmegen, leerde ons de 
laatste gedichten van Joost Zwagerman te lezen met mystieke ogen. Hij werkt aan het Titus 
Brandsma Instituut en is tevens hoogleraar mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te 
Rome. Hij bestudeert al jaren mystieke teksten van o.a. meester Eckhardt, Augustinus, 
Kierkegaard en Dag Hammarskjöld. Hij is bezig met een boek rondom de gedichten van 
Zwagerman, en gaf in deze lezing in Reeuwijk al een voorproefje.  
 
Deze gedichten kregen een diepere lading na de zelfmoord van Joost Zwagerman in 2015. Hij 
schreef b.v.: “Hallo met God: Ik ben er niet”. En Zwagerman zegt hierover: Tien jaar geleden had 
ik deze gedichten niet kunnen of durven schrijven. Nu, de vijftig voorbij, ben ik ook de schaamte 
voorbij. Op 8 september 2015 maakte Joost Zwagerman een einde aan zijn leven. De gedichten 
die Blommestijn besprak beschrijven de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in 
zijn verbeelding, soms letterlijk, met het Opperwezen in gevecht raakt. Alles komt voorbij: 
verwachting, troost, woede, verbittering, loochening en uiteindelijk berusting. De laatste tijd had 
hij zich verdiept in de laatste gedichten van Joost Zwagerman die hij vanuit zijn ervaring heeft 
gelezen “mystieke ogen”. Boeiend om mee te maken hoe Hein Blommestijn deze ‘religieuze 
coming-out’ van Joost toonde en hoe hij zijn gedichten leest. 
 
11 oktober: Prof. Klaas Spronk: De 10 geboden: algemene introductie 
Prof. Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit van de 
Protestantse Kerk. Hij publiceerde over Genesis, over ethiek en esthetiek in de Bijbel, over 
monotheïsme en geweld, wie was die Mozes eigenlijk, enz. Een leraar dus over dat deel van de 
Bijbel waarin de 10 geboden worden genoemd en benadrukt. Al met al heeft die Bijbel grote 
invloed gehad op onze hele westerse cultuur zoals op onze taal, op de literatuur, op de kunst, 
enz.  Ook onze westerse normen en waarden komen voort uit dit eeuwenoude boek en in het 
bijzonder het Oude Testament. Maar welke plaats heeft het Oude Testament in de moderne 
wereld?  



 
15 november, Huub Oosterhuis over het 2e gebod: Geen afgoden  
Huub Oosterhuis kwam naar De Ark om te spreken over het 2e gebod: “Geen afgoden”. Wat zijn 
de afgoden van deze tijd? En welke rol kan het christendom spelen in deze tijd? Daarbij gaat het 
allemaal om oude woorden die in ieder geval nog steeds inspireren! Vorig jaar was hij door ziekte 
verhinderd in te gaan op de toekomst van het christendom. Nu kwam er een verdieping in 
combinatie met dit gebod.  
Huub Oosterhuis is bekend geworden door zijn verlangen naar modernisering binnen de 
Nederlandse Katholieke Kerk en zijn meningsverschillen met het Vaticaan. De Rode Hoed in 
Amsterdam was het bekende onderkomen van Huub Oosterhuis. Tegenwoordig huist hij in “De 
Nieuwe Liefde” in Amsterdam (www.denieuweliefde.nl), een centrum voor debat, bezinning en 
poëzie.  

2017 
Voor 2017 voorzien wij nog de volgende lezingen in het kader van het jaarthema:  
dinsdag 23 januari, 3e gebod: “De naam niet ijdel gebruiken” met Prof. Arjo Klamer, hoogleraar in 
de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit. 
 
dinsdag 14 maart, 4e gebod:  “Ik eerbiedig”, met Abt Henry Vesseur, abt van de Benedictijnse St 
Willibrordsabdij te Doetinchem. 
 
dinsdag 16 mei, 5e gebod:  “Ik respecteer mijn afkomst”, met Prof. Kim Putters die tevens 
directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau is. 
 
College van Kerkrentmeesters 
Algemeen 
Het jaar 2016 stond  in het teken van de aankoop van het “Katholieke deel” van de Ark. De 
feitelijke overdracht vond plaats op 7 januari 2016. 
De beheercommissie (RK en PG De Ark) is opgeheven en de taken en verantwoordelijkheden 
zijn toegevoegd aan het College van Kerkrentmeesters. Ook de twee Protestantse leden van de 
beheercommissie, Hans Rootert en Annie Hoonhout zijn toegevoegd aan het College van 
Kerkrentmeesters. 
Voor de aankoop  en  het opknappen (er was en is veel achterstallig onderhoud) en verfraaien 
van ons gebouw is de komende jaren veel geld nodig. Bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
(SKG) is, onder gunstige voorwaarden, een lening van € 125.000 afgesloten. De acties van de 
fondsenwervingscommissie hebben tot eind 2016 reeds € 150.000 opgeleverd. Dat is inclusief 
toezeggingen voor de komende jaren. In veel gevallen hebben gemeenteleden gebruik gemaakt 
van het systeem van periodieke schenking.  
Onder leiding van Hans Rootert zijn plannen ontwikkeld, waarover de gemeente regelmatig is 
geïnformeerd.   
Het CvK toetst deze plannen op de financiële inkomsten/begroting. Aanvullend op alle 
opknapwerkzaamheden en het daaraan hangende financiële programma, zijn we begonnen met 
het actualiseren van het meerjaren onderhoudsprogramma voor De Ark en de Pastorie.  
 
Vrijwillige bijdrage 
De VVB heeft in 2016 een lichte stijging laten zien. Dat is prettig maar ook noodzakelijk, omdat 
onze financiële verplichtingen, mede door de lening, zijn gestegen.  
 
   Toegezegd  Ontvangen (t/m begin jan. 2017) 
2015   € 107.800  € 100.800 
2016   € 112.400  € 103.400 
 
Evenals vorig jaar wijzen wij, ook in het geval van de VVB,  op de mogelijkheid van periodieke 

schenking.  

Beheer en onderhoud van het vastgoed 
Vanuit de kerkrentmeesters zijn Annie Hoonhout en Hans Rootert aangesteld voor beheer en 
onderhoud. 

http://www.denieuweliefde.nl/


 
Verhuur en gebruik van de ruimten 
De coördinatie van de zalen t.b.v. eigen gebruik en verhuur aan derden is in handen van Annie 
Hoonhout. De zalen werden dit jaar o.a. verhuurd aan Fysiotherapeuten van Keulen en Hartog, 
Vivace en Gemeente Bodegraven-Reeuwijk als vaste huurders. Ook zijn de zalen incidenteel 
verhuurd aan koren, t.b.v. concerten, begrafenisondernemers en bijeenkomsten van diverse 
verenigingen van buiten onze kerkelijke gemeente. 
De zalen zijn dit jaar ook door Puree, de Windvogel, Wereldwinkel, Voedselbank, Zonnebloem en 
onszelf intensief gebruikt. 
 
Schoonmaak 
De schoonmaak en het opruimen van zalen na gebruik zijn dit jaar gewijzigd. Vanaf oktober zijn 
de werkzaamheden van Gert Schouten beëindigd voor wat schoonmaak en opruimen van de 
zalen. Deze werkzaamheden worden nu door ICS-schoonmaak diensten uit Bodegraven gedaan. 
Het opruimen van de zalen en ook het na gebruik, reinigen en opruimen van vaatwerk is nu een 
taak van de gebruiker van de zalen. Door deze aanpak kunnen wij de kosten in de hand houden. 
 
Installaties 
In maart 2016 zijn door de onderhoudsinstallateur de verwarmingsinstallaties afgekeurd, niet dat 
de ketels niet meer wilden branden, maar vanwege een te hoge CO-uitstoot. De nieuwe ketels 
zijn in oktober geplaatst en ook voorzien van elektronica zodat de ketels op “afstand” bediend 
kunnen worden. Hierdoor is de verwachting is dat het aantal branduren teruggebracht kan 
worden. 
De elektrische installatie werd dit jaar uitgebreid met buitenverlichting boven de toegangen en 
t.b.v. de kruisen en de naam op het dak. 
 
Bestrating 
De bestrating aan voor en achterzijde is toegankelijk gemaakt voor mensen die moeilijk ter been 
zijn en voor rolstoelgebruikers. 
 
Schilderwerk 
Het jaar is gestart met het schilderen van 70 stoelen uit de bijzalen. Daarna is aan de buitengevel 
begonnen met de reparatie van slecht uitziend beton en het schilderwerk aan het betonwerk en 
de gemetselde dakopbouw. De kozijnen zijn nog even overgeslagen, deze moeten nog deels 
vervangen of gerepareerd worden. Vanaf januari wordt er geschilderd in de kerkzaal en de 
entree. Ook de entreedeuren staan weer glanzend in de lak. 
 
Timmerwerk 
In de voordeuren zijn glasopeningen gemaakt. De opslagruimte bij de achteringang is opnieuw 
ingericht en voorzien van 8 kasten en de benodigde nieuwe stellingen. 
De restyling is begonnen deze maand wordt de eerste ruimte opgeleverd 
 
Vrijwilligers 
Op dit moment wordt er door 20 vrijwilligers gewerkt aan de verfraaiing van de kerk, zij hebben 
hier op dit moment ruim 1400 uur in gestoken! 
 
Verwachte werkzaamheden voor de komende 2 jaar 
Deze zijn: Restyling van de kerkzaal en het liturgisch centrum, kerkenraadskamer, keuken en 
tussenzalen. Waarbij we ervan uit gaan dat zij het niveau krijgen van de opgeleverde zaal. Dus 
o.a. nieuwe kleuren en een multifunctionele uitstraling.  
Gedurende de laatste maanden van het jaar (en ook voor een deel in 2017) is in de achterzaal de 
bibliotheek tijdelijk gevestigd geweest, wat voor ons financieel bijzonder gunstig was. De verhuur 
van De Ark zal nog meer kunnen worden uitgebreid wanneer de diverse aanpassingen en 
moderniseringen zijn gerealiseerd.     

 

 



Ledenadministratie / verloop ledenaantal 2016 

Telling 31 december 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Belijdende leden 295 281 278 278 278 276 

Doopleden 313 307 302 291 281 287 

Gastleden 13 11 10 11 10 8 

Mee geregistreerden 28 33 28 35 36 34 

Blijkgevers van 
verbondenheid 

3 5 5 8 10 10 

Ongedoopte kinderen 29 24 23 24 22 25 

Totaal 681 661 646 647 637 640 

 
Ten opzichte van het jaar 2015 is het ledental van de gemeente met drie personen toegenomen. 
Dit is wellicht te verklaren door de vestiging van enkele ouderen die gehuisvest werden in het 
zorgcentrum.  
Acht personen overleden in 2016. Dit aantal is hoger dan de afgelopen 5 jaar het geval was. Er 
werd één huwelijk bevestigd, één baby gedoopt en één kind geboren.  
Zoals ieder jaar was de actie Kerkbalans in januari aanleiding voor een aantal gemeenteleden om 
zich te laten uitschrijven. Daarnaast waren er veel overschrijvingen naar elders.  
In het vorige jaarverslag was de verwachting al uitgesproken dat in 2016 een aantal personen 
binnen de kerkelijke gemeente zou verhuizen vanwege nieuwbouw. In totaal werden ruim dertig 
mutaties verwerkt. Een aantal daarvan betrof ook gemeenteleden die buiten de gemeente 
woonachtig zijn maar ingeschreven staan als voorkeurslid.   

Eind 2016 bestond het college van kerkrentmeesters uit de volgende gemeenteleden: 
Dirk-Jan Knol  ouderling-kerkrentmeester (voorzitter college) 
Anton Bakker  ouderling-kerkrentmeester (secretaris) 
Erna Eigeman  ledenadministrateur 
Reinout Maitland administrateur vrijwillige bijdragen 
Jan Walrave  financieel administrateur 
Heleen Schrier  penningmeester 
Hans Rootert  beheer De Ark 
Annie Hoonhout verhuur en gebruik De Ark 
 
Geef om De Ark 
De financiële actie voor het onderhouds- en renovatiefonds voor de Ark ging officieel van start op 
de gemeenteavond, 19 april. In werkelijkheid hadden al vanaf 10 januari van 2016 fraai gemaakte 
boxen bij de uitgang van de kerkdienst gestaan met het oog op de uitgangscollecte voor dit doel. 
De commissie bestond in het verslagjaar uit Truus Bakker, Miranda Burger, Petra Slappendel, 
Menno Coehoorn en Bert Kwast. 
De meeste gemeenteleden kregen een brief met het verzoek de actie financieel te ondersteunen. 
Een groot aantal gemeenteleden heeft dat inmiddels gedaan. Daarnaast heeft de commissie 
enkele fondsen aangeschreven met het verzoek om een bijdrage. Met name de Maatschappij van 
Welstand heeft een forse bijdrage gegeven. 

In 2016 werden de volgende activiteiten georganiseerd: 
- Openstelling van De Ark op Koningsdag; 
- Een marktkraam in het winkelcentrum ter gelegenheid van de nationale jeugd 

wielerwedstrijd in Reeuwijk; 
- Een benefietconcert door Vivace en de Boreftse zangers; 
- Een sponsorloop in de Reeuwijkse Hout; 
- Een wijnproeverij bij de overbuurman, het Reeuwijkse wijnhuis; en 
- Een liturgisch concert door het jubilerende Huub Oosterhuis Projectkoor. 

Rond de jaarwisseling stonde er ruim € 62.000 op de rekening en was ongeveer € 58.000 
toegezegd, € 120.000 in totaal dus. 

 
 



PR en website 
De Ark van Reeuwijk probeert altijd ook een goede PR te maken. Sinds jaren gaat dat via de 
website, Facebook en Twitter, maar ook is er een bord dat bij de Kaasboer in het winkelcentrum 
staat waarop de lezingen van Zinspelen te zien zijn. Geregeld staan we in de Kijk op Reeuwijk 
met aankondigingen of een verslag. In 2016 was ds. David te gast bij het televisieprogramma: 
Jacobine op Zondag en ging het over Pasen en haalden wij verschillende kranten met het nieuwe 
initiatief “Bidden bij de Boer.” (Biddag voor gewas en  arbeid). Bij de viering van Sint Maarten 
waren de deelnemende kinderen eerst welkom in De Ark waar Ds. David het verhaal over Sint 
Maarten vertelde en de kinderen liedjes over deze heilige zongen. Zo zijn er meerdere 
voorbeelden. Activiteiten van de Ark zijn soms ook te zien op de schermen bij de Jumbo en we 
werkten we o.a. samen met de Bibliotheek toen het ging om de eerste lezing van Zinspelen. Ds. 
David plaatst niet alleen berichten op zijn Facebookpagina maar ook in een groep van ouders 
van de Regenboog en op de zogenaamde ‘Reeuwijk Online Groep’ met bijna duizend leden. Voor 
de website is een aantal keren een cursus aangeboden zodat groepen er zelf berichten op 
kunnen zetten. Dat gebeurt soms, maar kan zeker meer. In de praktijk is vooral ds. David de 
webmaster en doet zijn best de website actueel te houden, maar hier kunnen zeker ook anderen 
meer in betekenen. 
 
Kerkblad Arkade 
Arkade verscheen in 2016 negen keer, ook dit jaar weer rijkelijk voorzien van kopij aangereikt 
door gemeenteleden. De omvang van het kerkblad ligt rond de 40 pagina’s. 
Het blijkt voor de redactie mogelijk zich aan de deadlines voor de uitgave te houden, dankzij een 
strak productieschema. Hierdoor weten de aanbieders van kopij precies wanneer Arkade bij de 
lezers in de bus ligt, wat van belang is voor ieder die iets organiseert. Arkade biedt dan ook een 
goed en rijk overzicht van de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, niet alleen achteraf 
(met verslagen), maar ook door tijdige aankondigingen. 
We kunnen constateren dat de bedoeling van de uitgave van Arkade, een kerkblad vóór de 
gemeente en dóór de gemeente, door velen wordt opgepakt. Er komt een grote variëteit aan 
bijdragen binnen en het komt meer voor dat er kopij “te veel” is dan dat er onvoldoende kopij is 
voor een uitgave. Sinds de mogelijkheid van integratie van illustraties in de tekst is de 
leesbaarheid van Arkade natuurlijk ook vergroot. Ook zijn we blij met de kleurige omslag van ons 
blad. 
Afgelopen jaar varieerde de oplage tussen de 350 en 375 exemplaren. Per jaar vragen we 
gemeenteleden om een bijdrage voor Arkade van € 17,50.  


