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Alpe d'Huzes

Net als in mijn vorige stukje, neem ik u graag weer
mee naar een lied dat voor mij bijzonder is. In 2012
en in 2013 mocht ik als vrijwilliger mee naar de
Alpe d'Huzes.

Op dat moment werkte ik bij Skon kinderopvang. Daarvanuit werd de
kinderopvang boven op de berg georganiseerd en werd er jaarlijks aan
medewerkers gevraagd om daar te werken. Zo ben ik ook twee keer
meegegaan met deze onvergetelijke belevenis.

Alpe d'Huzes zal bij velen wel een lichtje doen branden. Niet alleen in
gedachten, maar ook letterlijk in woonkamers als teken dat er aan
(overleden) mensen wordt gedacht.

Het KWF kankerfonds organiseert deze actie, waar mensen streven om
zes keer de berg op te gaan, fietsend of wandelend.
Ik kan u vertellen dat ik diep respect heb voor de mensen die al één keer
de berg opkomen, laat staan zes keer. Het is echt een grote, hoge berg,
waar ik met de motor op en af mee mocht gaan tijdens het evenement.
De strijd die mensen onderweg leveren is onbeschrijfelijk. Diep respect
voor de strijd die mensen leveren. Ook bij dit schrijven krijg ik weer
kippenvel als ik daaraan denk.

Een bekend lied van de Alpe 'd Huzes is gemaakt door Maarten Peters en
Margriet Eshuijs. Het heet 'Dichter bij de hemel, kom ik niet'.
Een bijzonder lied dat probeert te beschrijven wat er gebeurt en wat zo'n
tocht naar boven betekent.

Ook daar is heel voelbaar hoe God dichtbij kan zijn. Dat hij ons steunt in
de strijd die we soms moeten leveren. Die we overhebben voor een ander.
Ik blijf nog altijd met veel gemengde gevoelens terug denken aan die
bijzondere tijd die ik daar als vrijwilliger mocht meemaken.

Op YouTube kunt u de titel invoeren om het lied te vinden. Zeker aan te
raden om het lied eens te luisteren en de beelden te zien.

Esther Eijkelboom
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28e jaargang nr 2 maart – april 2018
*********************************************************************************************
WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij
anders aangegeven.
Tijdens en na onze vieringen kunt u vanaf 19 november 2017 deze beluisteren
via www.kerkdienstgemist.nl;  klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug,
vervolgens De Ark en de gewenste datum.

14 maart 16.30 Biddag
Bidden bij de boer, Fam. A. de Wit, Oud-Reeuwijkseweg 11
Voorganger: drs. A.Z. de Velde Harsenhorst
Muziek: hr. J. van Gemeren

18 maart 09.30 Vijfde zondag van de veertigdagentijd (paars)
Voorganger: ds. H. van Veen, Bodegraven
Ouderling: mw. E. Eijkelboom
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Femke Hop
Collecten: 1. Kerk in Actie

2. Kerk
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: mw. M. Homan en mw. A. Knol
Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

25 maart 09.30 Zesde zondag van de veertigdagentijd (paars)
Palmpasen, bevestiging en afscheid diakenen
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: mw. G. Bakker
Diaken: hr. R. Donselaar
Collectant: Robin van Loo
Collecten: 1. St. Op gelijke voet

2. Diaconie
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. T. Verheij
Nevendienst: mw. D. Griffioen en hr. J. Groenendijk
Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
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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

26 maart 19.30 Stille Week (paars)
Vesper
Voorganger : mw. G. Bakker
Diaken: hr. T. van Eekelen
Muziek: hr. A. Bakker
Koster : hr. G. Schouten
Beamer: hr. H. Krul

27 maart 19.30 Stille Week (paars)
Vesper
Voorganger : hr. C. van der Does
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Muziek: hr. A. Bakker
Koster : hr. G. Schouten
Beamer: hr. H. Krul

28 maart 19.30 Stille Week (paars)
Vesper
Voorganger : mw. C. Bos
Diaken: mw. T. Lavies
Muziek: hr. A. Bakker
Koster : hr. G. Schouten
Beamer: hr. H. Krul

29 maart 19.30 Witte Donderdag (wit)
Vesper met viering sedermaaltijd
Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade
Ouderling : hr. J. Boonstra
Diaken : mw. T. Bakker
Muziek: hr. A. Bakker, hr. H. van de Hoef
Koster : hr. G. Schouten
Beamer: hr. H. Krul

30 maart 15.00 Goede Vrijdag
Viering Avondmaal in Dienstencentrum De Reehorst
Voorganger: ds. M. Janssens (GV Zorgpartners)
Diaken: hr. T. van Eekelen



5

30 maart 19.30 Goede Vrijdag (paars)
Oecumenische viering in De Ark
Voorganger : RK diaken L. Everts en oec. werkgroep
Ouderling : hr. D.-J. Knol
Diaken : hr. S. Kwakernaak
Muziek : hr. A. Bakker
Koster : hr. J. Burger
Beamer: hr. H. Krul

31 maart 21.00 Stille Zaterdag (wit)
Paaswake
Voorganger : mw. drs. L.J. Koning-Polet, Gouda
Ouderling : hr. B. Kwast
Diaken : mw. T. Kwakernaak
Muziek : hr. T. Alders
Koster : hr. G. Schouten
Beamer: hr. H. Krul

1 april 09.30 Pasen (wit)
Voorganger: dr. P.J. van Midden, Bergambacht
Ouderling: mw. J. van Galen
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Barbera Coehoorn
Collecten: 1. Jaardoel: School van mijn dromen

2. Jeugdwerk
Koster: hr. G. de Graaff
Muziek: hr. D. Broere
Beamer: hr. G. de Graaff
Nevendienst: mw. C. Schrier en mw. E. Visser
Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

8 april 09.30 Tweede zondag van Pasen (wit)
Voorganger: mw. drs. M. van Diepen, Gouda
Ouderling: hr. D.-J. Knol
Diaken: mw. T. Bakker
Collectant: Leon van Oldenburgh
Collecten: 1. Amnesty International

2. Diaconie
Koster: hr. M. ten Haaf
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
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Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. M. Hop
Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn
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

15 april 09.00 Derde zondag van Pasen (wit)
Aangepast tijdstip i.v.m. Ark reis
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: hr. P. Verheij
Diaken: hr. S. Kwakernaak
Collectant: Lucas Visser
Collecten: 1. Hand in hand, Ghana

2. Jeugdwerk
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. M. Homan
Koffiedienst: mw. A. Poot en mw. N. van der Wolf
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

22 april 09.30 Vierde zondag van Pasen (wit)
Voorganger: mw. drs. M. van Diepen, Gouda
Ouderling: mw. J. Timmers
Diaken: mw. T. Bakker
Collectant: Jelle Hop
Collecten: 1. Artsen zonder grenzen

2. Pastoraat
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. M. Spits
Beamer: hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. M. Hop en mw. C. Schrier
Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek
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: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren
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29 april 09.30 Vijfde zondag van Pasen (wit)
Voorganger: hr. N. Noorland, Nieuwerbrug
Ouderling: mw. E. Eijkelboom
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Christian Schrier
Collecten: 1. Geraldstichting

2. Diaconie
Koster: hr. J. Burger
Muziek: hr. D. Broere
Beamer: hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. A. Knol
Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen
Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

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

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse
Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname
in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie
doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde
activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

vrijdag 16 mrt 18.45 u. Jeugdclub, Levend Stratego *
zondag 18 mrt 11.00 u. Taartverkoop, Taizégroep *

11.00 u. gesprek over herinrichting
kerkzaal

18.00 u. SUNDAYS
maandag 19 mrt 14.30 u. Ouderenmiddag, met Ton

Alders, muzikale middag *
zondag 1 apr 08.30 u. Paasontbijt *
vrijdag 6 apr 18.45 u Jeugdclub, knutselen
donderdag 12 apr 10.00 u. Leerhuis
zondag 15 apr 10.00 u. Ark reis *
maandag 16 apr 14.30 u. Ouderenmiddag, met Jessica

Verhagen, Reeuwijkse
kinderen in 1945 *

vrijdag 20 apr 18.45 u. Jeugdclub, Casino
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maandag 23 apr 20.00 u. Gesprekskring “Samen op
zoek”

dinsdag 24 april 19.45 u. Gemeenteavond*

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

************************************************************************************
Van de redactie

Kopij-inleverdata Arkade Verschijningsdata Arkade

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).

Arkade op de website

Beste lezers,

Velen van u zullen het al ontdekt hebben, maar toch willen wij even onder
de aandacht brengen dat ons kerkblad Arkade ook is te vinden op de
website van onze gemeente, www.pgdeark.nl

Ga op de website naar > Organisatie > Kerkblad.
Daar vind u de actuele Arkade en voorgaande Arkade’ s.

Met een hartelijke groet namens de redactie,
Hans Krul
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Bij de vieringen
zondag 18 maart – 5e zondag van de 40dagen
Johannes 12:20-33
Ik heb alles voor je over
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven
om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen
door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor
ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag
na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt,
heb je veel over. Ds. H. van Veen gaat voor.

zondag 25 maart – Palmpasen
Marcus 11:1-11
Ik kom naar je toe
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem
binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij
mensen te komen. Niet hoog te paard, maar op een ezel. Hij komt naar je
toe en daar mag je vrolijk van worden Hosanna!
Sander Kakernaak wordt bevestigd als diaken en we nemen afscheid van
onze diaken Ruben Donselaar.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

26 tot en met 31 maart Stille Week
In de stille Week zijn er van maandag tot en met woensdag ’s avonds
vespers, geleid door gemeenteleden. Vooraf zijn er eenvoudige
maaltijden.

29 maart vieren we Witte Donderdag, we gedenken de Pesachmaaltijd
van Jezus met zijn leerlingen en maken gebruik van de symbolen van
deze maaltijd die herinnert aan de uittocht uit Egypte.
Dr. J.G. Mooi gaat voor.

30 maart is het Goede Vrijdag. We houden als vanouds een
oecumenische viering die in het teken staat van het lijden en sterven van
de Heer.
Diaken L. Everts en leden van de oecumenische werkgroep gaan voor.
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31 maart, Stille Zaterdag, houden we een Paaswake. We staan stil bij de
grote verhalen en herdenken onze doop.
Als symbool van de Verrijzenis wordt de nieuwe Paaskaars binnen
gebracht en verspreiden wij het licht van Pasen, het licht van de
Opgestane.
Drs. L. J. Koning-Polet gaat voor.

zondag 1 april – Pasen
Johannes 20:1-18
Verwarring bij het lege graf
Maria komt als eerste bij het graf en schrikt: het graf is leeg: ze hebben
Hem weggehaald. Nadat de leerlingen ook hebben geconstateerd dat het
graf leeg is, gaan ze terug naar huis. Maria blijft bij het graf, ze huilt. En
dan ontmoet ze Jezus, die ze eerst voor de tuinman aanziet. Totdat Hij
haar bij haar naam noemt en dan volgt haar uitroep: ‘Rabboeni’, oftewel
‘meester’.
Dr. P.J. van Midden gaat voor.

zondag 8 april – 2e van Pasen
Johannes 20:24-31
De ongelovige Thomas belijdt zijn geloof
Nadat Maria Jezus heeft gezien, staat Jezus ’s avonds ineens te midden
van de leerlingen. Thomas mist die ontmoeting en die laat zich niet
zomaar overtuigen: hij wil eerst de wonden in Jezus’ handen en in Zijn zij
zien en voelen. “Eerst zien en dan geloven”: een vrij nuchtere reactie.
Maar als hij Jezus een week later ook ziet, dan laat hij alle nuchterheid
varen en belijdt zijn geloof: ‘Mijn Heer, mijn God’.
Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.

zondag 15 april – 3e van Pasen
Johannes 21:15-24
Na de verloochening voelt Jezus Petrus aan de tand
In het huis van de hogepriester heeft Petrus Jezus drie maal verloochend:
Ík ken hem niet.’ Meteen kraaide de haan. Aan het einde van de
verschijningen komt Jezus daarop terug. Hij pepert het Petrus zelfs in
door hem drie keer te vragen: ‘Heb je mij lief.’ Petrus wordt er verdrietig
van en zegt hartstochtelijk: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u
houd.’  Je wordt niet zomaar volgeling van Jezus.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.
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zondag 22 april – 4e van Pasen
Johannes 10:11-16
Jezus zet de zaak op scherp
Jezus zendt zijn leerlingen uit en waarschuwt hen voor wat ze op hun pad
kunnen tegenkomen. En hij schetst het perspectief in schrille
tegenstellingen. Het koninkrijk van God is nabij, zegt hij. Maar wie de
boodschappers afwijzen, en de stad waar de leerlingen niet welkom zijn –
die zal het slecht vergaan. Sodom zal op de dag des oordeels beter af
zijn. Het gaat om scherpe keuzes.
Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.

************************************************************************************
Uit de kerkenraad

We vergaderen al vanaf 19.00 uur, maar houden het kort op 12 februari.
Tijdens deze vergadering benoemen we de beroepingscommissie en
aansluitend volgt de installatie van diezelfde commissie. Daarna vertrekt
de kerkenraad en houdt de beroepingscommissie haar eerste
vergadering.

In onze vergadering verwelkomen we Sander Kwakernaak, die de
diaconie komt versterken. Hij zal op 25 maart worden bevestigd.

Sinds we wisten dat we vacant zouden worden heeft de kerkenraad niet
stilgezeten. Vooral scriba Joke Timmers heeft hard gewerkt aan de
profielschets van onze gemeente en de profielschets voor de te zoeken
predikant. Ook andere kerkenraadsleden hebben een bijdrage geleverd
en inmiddels ligt er een fraai werkstuk, waarmee de beroepingscommissie
op pad kan. Voordat dat gebeurt zullen we eerst de gemeente raadplegen.
Dat gebeurt op zondag 18 februari aansluitend aan de kerkdienst.

Inmiddels zijn ook twee belangrijke brieven verzonden. In de eerste plaats
de aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring. Het regionale college voor
behandeling van beheerszaken bekijkt namelijk onze financiële situatie en
onze financiële vooruitzichten om te beoordelen of het verantwoord is dat
we opnieuw een predikant beroepen. We hebben uiteraard alle
vertrouwen in een goede afloop. De tweede brief is uitgegaan naar het
breed moderamen van de Protestantse Classis Gouda en betreft de vraag
om toestemming om een predikant in deeltijd voor 80% te beroepen.
U ziet het: we worden niet aan ons lot overgelaten.
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En ten slotte hebben Truus Bakker en Jan Boonstra een gesprek gehad
met onze consulent, ds. Van Viegen uit Waddinxveen, die ons tijdens de
vacante periode met raad terzijde zal staan.

Het onderhoud en de verfraaiing van ons kerkgebouw gaan door. In de
tussenzaal zijn de eerste voorbereidingen al getroffen. De bar is via
Marktplaats verkocht: voor het goeie doel wordt alles te gelde gemaakt!
In het voorjaar zullen ook de kozijnen en de ramen worden vervangen:
naast de vernieuwing van het dak een van de kostbaarste onderdelen van
de aanpak van ons kerkgebouw.

Ondertussen spreken we met liturgisch adviseur ds. Hans Uytenbogaardt.
Hij bespreekt met ons wat de functies van onze kerkzaal zijn en vooral
hoe onze vieringen zijn opgebouwd en wat dat kan betekenen voor het
gebruik en de inrichting van de kerkzaal. Binnenkort zijn we zover dat we
een architecten/ontwerpersduo aan het werk willen zetten. Maar voor die
tijd willen we ook hierover met de gemeente spreken. Als we onze
kerkzaal gaan herinrichten, moet dat gebeuren aan de hand van een
breed gedragen plan. Dit gesprek zullen we voeren op zondag 18 maart,
opnieuw aansluitend aan de kerkdienst.

We kijken vooruit naar de biddag voor gewas en arbeid. Bert de Velde
Harsenhorst zal dan voorgaan en de werkgroep duurzaamheid onder
leiding van Herbert Pos zal hem bijstaan bij de voorbereiding daarvan.

Op zondag 15 april organiseerd Gglas de ARK-reis, een nieuw initiatief als
opvolger van het Chique Diner. De reis gaat die dag naar het Open
Luchtmuseum. Met Gglas hopen we op een flink aantal deelnemers.
Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen mee te gaan hebben we die
dag een vroege kerkdienst: die begint om 9.00 uur, zodat de excursie
ongeveer om 10.00 uur van start kan gaan.

Rond 20.00 uur komt Muriëlle van Diepen, die ons de komende tijd gaat
helpen in het pastoraat. Ze zal de komende tijd, te beginnen op zondag
11 maart, een aantal malen voorgaan in de dienst, zodat ook de
gemeente met haar kan kennismaken. Muriëlle vertelt hoe ze is gekomen
tot de carrièreswitch om haar studie theologie weer op te vatten. Vooral
het pastoraat heeft haar hart en we zijn blij dat ze ons daarmee de
komende tijd gaat helpen.
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Tegen 20.30 uur arriveren de leden van de beroepingscommissie: een
veelbelovende groep mensen die de komende tijd de schouders eronder
zet om voor ons een predikant aan te trekken met wie we graag verder op
pad gaan.

Bert Kwast

Uitnodiging voor de gemeenteavond op dinsdag 24 april 2018
vanaf 19.45 uur
Jaarrekeningen over 2017

De kerkenraad nodigt de gemeente graag uit voor de gemeenteavond op
dinsdag 24 april 2018, aanvang 20.00 uur. U bent welkom in De Ark voor
koffie vanaf 19.45 uur.

Op deze avond besteden we vanaf 20.00 uur aandacht aan de financiële
jaarrekeningen over 2017 van  het college van diakenen en het college
van kerkrentmeesters. Dat doen we aan de hand van het jaarverslag van
onze gemeente en de jaarrekeningen van deze twee colleges. Die zijn
gecontroleerd door de kascontrolecommissie van dit jaar, de heren Cor
van de Wetering en Frank van den Heuvel. Zij zullen dan ook verslag
uitbrengen aan de kerkenraad en aan de gemeente. Het gaat daarbij niet
alleen om controle, maar ook de mogelijkheid verantwoordelijkheid
tegenover de gemeente af te leggen door de diverse beheerders van
financiën. Die doen dat voor ons als gemeente en willen ook graag weten
of ze het goed doen. Uiteraard zullen de voorzitters van de colleges en de
beheercommissie een toelichting op hoofdlijnen geven en is er
gelegenheid vragen te stellen.

Het is gebruikelijk dat we in de tweede helft van de avond een ander
onderwerp aan de orde stellen. Dat is op dit moment nog in voorbereiding,
we hopen u hierover wat later te informeren.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra
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Maaltijden in kloosterstijl in de Ark (26 maart tot en met 31 maart)

Ook deze keer zijn er weer vespermaaltijden op weg naar Pasen in de
week van 26 tot en met 31 maart. De maaltijd bestaat uit soep, brood en
fruit en wordt door de diakenen georganiseerd.

We komen in stilte binnen en er wordt ook in stilte gegeten. Ab en
Jeannette van Galen begeleiden de maaltijden door tijdens de maaltijd
voor te lezen. Aansluitend gaan we naar de viering. De maaltijden
beginnen om 18.30 uur. Alleen op zaterdag is het om 19.30 uur. Voor
een goede bezinning is continuïteit wenselijk, maar niet noodzakelijk.
De bijdrage per maaltijd bedraagt € 2,00.

U kunt zich voor deze maaltijden opgeven voor zondag 25 maart bij
diaken Truus Bakker-Amelink. E-mail: bakkeramelink@gmail.com of per
telefoon 0182-395245. Graag duidelijk aangeven welke dagen u wilt
komen in verband met de inkoop. Bij de uitgangen in de kerk liggen ook
intekenlijsten, daar kunt u ook op in schrijven. Aanmelden bij één van de
anderen diakenen kan uiteraard ook. Wees welkom!

Namens de diakenen,
Truus Bakker-Amelink
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Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:
21-01   Oecumenische dienst Reeuwijk Dorp
28-01   Reling €   196,50
28-01   Noodhulp €   171,15
04-02   Vlieland Kamp – Paola en David van Veen €  1350,56
04-02   Kerk €   372,21
11-02   Ronald McDonald huis €   147,05
11-02   Pastoraat €     89,45
18-02   Stichting Puree €   303,56
18-02   Jeugd €   746,67
25-02   Kerk in Actie €   195,31
25-02   Kerk €   149,35

Tijdens de trouwdienst van Ank en Jan Poot is € 482,60 opgehaald voor KiKa.
De kindernevendienst heeft € 65,01 gespaard voor Eotas.

Dank allen voor uw gaven!

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
Nieuw telefoonnummer (0172)201174
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Van het kerkelijk bureau

Ingeschreven:
mw. M.M. de Keizer, Koningin Wilhelminastr 9, 2811 TS
(wijk C) uit
Prot. Gem. Gouda
hr. C.M. Schoneveld, Graaf Florisweg 71-4, 2805 AH
Gouda (wijk E) uit Prot. Gem. Gouda

Verhuisd:
hr. P.M. Eigeman, van Bleulandweg 456, 2803 HS naar Zorgcentrum
Prinsenhof, kamer 3.32, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda
(blijft wijk D)

Verhuisd en overgeschreven:
mw. I. Slangen-van der Ham, Korssendijk 10-1, 2811 HJ (wijk B) naar Prot.
Gem. Moordrecht-Gouderak

Overgeschreven:
fam. Van Veen-Kuipers, ’t Kerkestuk 107, 2811 BE (wijk A) naar
Prot. Gem. Gouda

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid
willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen.
Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met
opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per
E-mail ledenadministratie@pgdeark.nl ).
Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of
verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

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

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de
VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05
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.



17

ZinSpelen
Lezingen in de Ark

Filosoof Nico Koning houdt 13 maart de ZinSpelen lezing over het
Tiende Gebod: Gij zult niet begeren – ik heb genoeg

Begeerte is menselijk, maar wel de bron van rivaliteit, woede en
conflicten.
Moeten we de begeerte maar uitbannen en daarmee ook de woede
overwinnen?
Wat is de relatie tussen begeerte en rechtvaardigheid?

In zijn veel gelezen boek “De kunst van het vreedzaam vechten” dat hij
samen met Hans Achterhuis schreef, lezen we bijvoorbeeld dat
moderniseringsprocessen sterk bijdragen aan de groei van begeerte.
Door wat de Franse filosoof René Girard  “mimetische begeerte” noemt,
spiegelen wij ons aan de ander en willen we hetzelfde als de ander en als
het even kan willen we vooral méér dan de ander. Verlangens zijn zo een
bron van woede en geweld.
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Omdat verlangens van mensen dus ‘besmettelijk’ (mimetisch) en daardoor
gevaarlijk zijn,  is in veel religieuze tradities alle begeerte verdacht.
De oude joodse geboden waren echter soepeler: begeerte mag, maar kijk
alleen uit als iets al van een ander is. Dat heeft veel invloed gehad. In de
moderne samenlevingen gelden verlangens als acceptabel en zijn ze
uiteindelijk steeds verder opgeschroefd. We hebben ook instituties en
vaardigheden ontwikkeld waarmee veel van onze verlangens gerealiseerd
kunnen worden en we toch aardig de vrede weten te bewaren.
Het belooft weer een inspirerende avond te worden.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk.
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagensveld
www.pgdeark.nl

Nieuw van de Protestantse Kerk: het tijdschrift Petrus

Per 2018 geeft onze Protestantse Kerk een nieuw en gratis tijdschrift uit:
Petrus. Het nieuwe blad gaat niet over die ene visser, de vriend en
volgeling van Jezus. Het gaat over de kerk, want die lijkt wel op Petrus.
Sterk als een rots maar vaak ook zwak en feilbaar, soms moedig en soms
te voorzichtig. Een plek waar elk mens welkom is. In het eerste nummer
vinden we o.a. artikelen over muziek in nieuwe media,
boekaankondigingen, een interview met
zeezeiler Henk de Velde die in gesprek is
met de Amsterdamse dominees Rob en
Paul Visser, nieuws van Kerk in Actie, de
filosoof Kierkegaard, het Van Gogh-
kerkje in Zundert, geloofsgesprekken,
over een kostersechtpaar in Friens,
interviews, recepten, kortom een blad
met veel variatie.
Een gratis abonnement kun je krijgen
door te mailen naar
abonnement@petrusmagazine.nl of bel
030-8801880.

Jan Boonstra
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Van de kindernevendienst

We zitten alweer een paar weken voor
Pasen. Het 40 dagenproject van de
kindernevendienst is alweer een paar weken
van start gegaan. Aangezien we afscheid
hebben moeten nemen van onze dominee
David (en dus met vele verschillende
dominees te maken hebben) hebben wij
besloten als kindernevendienst om het
project deze keer in de kindernevendienst te
doen met de kinderen. Dit geeft de kinderen
meer rust en duidelijkheid in de benadering
van het thema. Bij deze zal ik jullie wat
vertellen over het project.

Kerk in actie werkt in de 40 dagentijd met het thema “onvoorwaardelijke
liefde”. Hierin staat de zorg van moeders, vaders, opa’s, en oma’s
centraal. In de zorg voor kinderen laten mensen zien van Gods liefde.
Het project van kind op zondag (wat wij gebruiken iedere zondag) sluit
hier dus op aan.

Het thema van de kind op zondag heet: Ik zorg voor jou!!

De kinderen krijgen allemaal verhalen te
horen met het thema zorgen. Zo komt er elke
week een zorgkoffer op tafel. In de zorgkoffer
zit elke week iets, spannend!!!  Vandaag ging
het over “Bij mij kun je thuis zijn” (zondag 3-
3). In de koffer zat een slof (zie foto). De
kinderen werden gevraagd wat “thuis” voor
hen was. Antwoorden die de kinderen gaven
waren: veilig, bed, sloffen, dak boven je
hoofd, papa en mama, gezelligheid. Eén van
de kinderen merkte op dat niet ieder kind
thuis een vellige warme plek heeft. Wat
natuurlijk heel verdrietig is, want je zou toch
moeten zeggen dat dat toch één van de
voorwaarden is om gelukkig te worden als
kind.
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Één van de vragen die aan de orde
kwamen was: hebben kinderen die op
de vlucht zijn een veilige plek/thuis?
Daar hebben we met de kinderen over
gesproken. Daarna hebben we een
kerkje geknutseld met een lichtje erin,
“deze symboliseert de veiligheid in het
huis van de Heer”.
Elke zondag zingen we het kinderlied
van de 40 dagentijd. Dit jaar is het
kinderlied “Kijk eens om je heen, je bent
niet alleen” Dit lied vertelt dat ook al
voelen we ons niet zo fijn of alleen, we
nooit alleen zijn. Maar dat er altijd
iemand is die jou ziet en die voor jou
zorgt. En dat is onze vader. Hij heeft
onze naam in zijn hand geschreven en
zal ons nooit in de steek laten.

Namens de kindernevendienst,
Esther en Carolien
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Jeugdclub

Op 2 februari zijn de kinderen aan de slag gegaan met verf: ze hebben
een prachtig schilderijtje gemaakt, eventueel zelfs met versieringen.
Hieronder één van de resultaten.

Vrijdag 16 februari was het wederom
filmavond, altijd een goed bezochte
bijeenkomst. We hebben 'Over the
hedge gekeken', veel gelachen, onder
het genot van limonade en chips.

Op 2 maart hadden we schaatsen
ingepland, kwam dat even mooi uit. Het
had gevroren, dus dat werd natuurijs!
We hebben bij Tineke geschaatst,
chocolademelk gedronken en frietjes
met knakworst gegeten.
Er waren 2 broertjes mee, wat deze
keer mocht, gezellig.
Tevens had Hugo zijn dochters mee,
dus aan aandacht geen gebrek.
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Lieve kinderen, fijn dat jullie er
weer bij waren, we hebben met
elkaar genoten! Als je een vriend
of vriendin wilt meenemen, laat je
dat zoals gewoonlijk weer even
weten alsjeblieft? Dan kunnen we
hier rekening mee houden.

Voor 16 maart staat er Levend
Stratego op de planning, 6 april
knutselen en 20 april casino-
avond. Graag tot dan! Het kan zijn
dat we het programma nog iets aanpassen, dat laten we je op tijd weten.

Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij

SUNDAYS ‘aan tafel met…’

In het kader van het concept ‘aan tafel met...’ schuiven elke bijeenkomst
van de jongerengroep SUNDAYS, gemeenteleden aan.

Zondag 18 februari was het de beurt aan Jan en Baukje Boonstra. Na met
elkaar van een heerlijke maaltijd genoten te hebben, was het aan Jan en
Baukje om iets over zichzelf en hun levens te vertellen. Dit resulteerde in
een zeer openhartig en bijzonder gesprek. De vele mooie kanten van het
leven, het geloof en de kerkelijke gemeente werden besproken, maar ook
het lijden en (het leven na) de dood kwamen aan bod. Jan en Baukje
gaven openhartig antwoord op vragen van de jongeren en stelden de
nodige vragen aan de jeugd terug. Het was een erg mooie en inspirerende
avond.

Wij, de jongeren van SUNDAYS, zien uit naar de volgende bijeenkomst.

Eline Plak
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Paasontbijt > Taizé actie

Wanneer: 1 april 2018
Waar: Tussenzaal in de Ark
Wie: Iedereen die een heerlijk ontbijt lust
Tijd: 8.00 uur inloop, 8.30 ontbijt
Kosten: Geen.

Er zal aan het eind een collecte zijn om de jongeren van Taizé
financieel te ondersteunen.
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Taizé-reis jongeren 2018

Er hebben zich al bijna 10 jongeren opgegeven voor de reis naar Taizé. Daar
zijn we heel blij mee!
Mocht je nog twijfelen of toch mee willen, dan kun je vrijblijvende contact
opnemen met onderstaan mail-adres.

Voor de reis zelf zullen we verschillende acties houden om geld op te halen
voor onze reis. Echter, het vervoer is de grootste kostenpost op de begroting.

Helpt u mee deze reis voor de jongeren mogelijk te maken?

Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen of te sponsoren tijdens de actie of
bijvoorbeeld:

 Een volle tank benzine te sponsoren
 Een personenbusje ter beschikking te stellen
 Een auto ter beschikking te stellen
 Ons een goedkoop adres te melden waar een personenbusje gehuurd

kan worden

Wij horen graag van u via de3jeugdouderlingen@hotmail.com

Namens de Taizé groep,
Esther Eijkelboom

Taartenactie Taizé 18 maart 2018:

Ook dit jaar gaat er weer een groep jongeren naar de kloostergemeenschap
in Taizé. We hebben er al erg veel zin in!

Op zondag 18 maart 2018 zal de Taizé-groep na de kerkdienst zelfgemaakte
taarten verkopen. De opbrengst zal helpen om de reis naar Taizé te
bekostigen.

U kunt een stuk taart voor bij de koffie kopen en de taarten zijn ook per hele
of halve taart te koop om mee te nemen.

U bent van harte uitgenodigd, in de tussenzaal na de dienst, op 18 maart.

Met vriendelijke groet,
De jongeren van de Taizé-reis
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Beste mensen,
De eerste aanmeldingen en enthousiaste reacties van jong & oud zijn
binnen. Laten wij een tipje van de sluier oplichten van onze Ark reis.

Kerkdienst van 9.00 tot 10.00 uur
Hoe kun je de kerkdienst van zondagmorgen bijwonen en voldoende tijd
overhouden voor onze reis? Een aantal kerkleden dacht goed met ons
mee en kwam met het voorstel om de dienst een half uur eerder te laten
beginnen. En zo gaat geschieden.

Programma Ark reis op 15 april
Na de kerkdienst delen we de auto’s in voor de heenreis en ontvang je
alvast je toegangskaartje.
Hoe leuk is het om tijdens je reis kennis te maken met je medepassagiers
die je misschien nog helemaal niet zo goed kent…….! Bij aankomst kun je
op je gemak het Openluchtmuseum verkennen of wachten op mensen
met wie jij je dag wil doorbrengen.
Rond lunchtijd ontmoeten we elkaar bij de kerk in het park en genieten
daar van onze eigen lunch. Daarna alle tijd om het park nog verder te
bekijken. Dit biedt echt voor ieder wat wils: van jong tot oud. Kijk maar op
de website: www.openluchtmuseum.nl.
Rond 16.00 uur ontmoeten we elkaar bij de uitgang en zien we wie met
wie op de terugreis meerijdt. We stoppen onderweg voor een diner op
een, voor ons allen, nog een geheime locatie. Na een fijne maaltijd
samen, verwachten we rond 20.00 uur terug te zijn bij de Ark en zeggen
we elkaar gedag.

REIS
S
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Kosten
De kosten van de Ark reis zijn € 30,- p.p. inclusief vervoer, toegang en
diner. Het bedrag kan overgemaakt worden op NL81INGB0002477882
t.n.v. Monique Hop onder vermelding van Ark reis.

Sluitingsdatum
Om de reis goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij weten op
hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Daarom is de sluitingsdatum
27 maart.
Meld je aan bij Monique: dehopjes@freeler.nl of Jonneke:
jonneke_klomp@hotmail.com

De laatste informatie zullen de Ark reizigers per mail ontvangen.
Wij hebben er erg veel zin in!

Groeten,
Marc, Tim, Monique en Jonneke

De Ouderenmiddagen in maart en april 2018

Na januari vervolgen we onze ouderenmiddagen weer en hebben we de
eerste in 2018 al weer gehad.

Op maandag 19 februari was onze gastspreker mevr. Lisbeth Hertogh-
Van der Laan uit Reeuwijk, voor velen bekend als raadslid, oud-voorzitter
van de Wereldwinkel en ook reisleidster. Zij was al eerder bij ons. Zij had
als reisleidster een boeiend verhaal samengesteld over Griekenland met
zijn bekende oudheden, stranden, eilanden en natuurschoon. Of is er nog
meer? Als organiserende groep waren we zeer verheugd dat we met maar
liefst 36 personen deze mooie voordracht konden volgen. Dat geeft het
gevoel dat de ouderenmiddagen nog steeds voldoen aan een behoefte,
ook na ruim 10 jaar.

Op maandag 19 maart 2018 aanvang 14.30 uur, is onze organist Ton
Alders uit Bodegraven onze gast met een passend muzikaal programma.
Hij zal ons leiden langs het mooie werk van enige Engelse en Duitse
componisten en dat ook laten horen. Zeker in de in de 40 dagentijd wordt
dit een zeer passende en inspirerende middag. Deze middag vindt plaats
in de kerkzaal.
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Op maandag 16 april aanvang 14.30 uur is mevr. Jessica Verhagen onze
gast. We zijn dan in de tijd na Pasen en komen in de tijd van herdenking en
bevrijding. Mevr. Jessica Verhagen is bekend om haar boek over een
transport van kinderen vanuit Reeuwijk in maart 1945. Daarbij zijn 45
ondervoede kinderen naar pleeggezinnen in Drenthe en Overijssel gebracht
om aan te sterken. Zij weet hierover boeiend te vertellen.

Op maandag 28 mei 2018 is dan de laatste ouderenmiddag van 2017-2018,
maar daarover in de volgende Arkade.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen. Deze bijeenkomsten
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, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het
algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het
inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje.
Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.
De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30
uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de
tussenzaal of de kerkzaal van De Ark. In de komende tijd is dit mede
afhankelijk van werkzaamheden in de tussenzaal. Bij de ouderenmiddagen is
ook altijd een volledig programma van de ouderenmiddagen 2017-2018
beschikbaar.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij van harte welkom
op onze ouderenmiddagen in De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij
waren en gasten zijn van harte welkom!
Voor vervoer kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink,
tel. 0182-394009.

Wij hopen u te ontmoeten in De Ark. Met veel dank aan de groep
gemeenteleden die de ouderenmiddagen mogelijk maken, al meer dan 10
jaar lang!

Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra
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Bedankt
Hiermede wil ik de gemeente hartelijk danken voor het bezoek, de
bloemen en alle andere blijken van belangstelling na mijn operatie.

De operatie is goed gelukt en ik ben inmiddels weer in staat om mij
dienstbaar te maken.

Nogmaals hartelijk dank.

Ton Alders

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

GOUWESTAD RADIO, KERK IN DE BUURT
Rooster Meditatieve Momenten maart en Pasen 2018
Kerk in de Buurt
contactpersoon:  Aty Veldhuizen-Konijnendijk, Groenhovenweg 129, 2803 DC
Gouda, tel.: 516868,  e-mail: aagje.veld@kpnmail.nl

Alle uizendingen beginnen om 9.20 u

dd presentatie voorganger bijzonderheden
mrt
11 Jan van den Brink De heer G.A. Robben RK Geestelijk Verzorger te Gouda
18 Aty Veldhuizen Ds. R. Thieme-Tiesing Remonstrants Emeritus predikant

te Gouda
25 Geert Hein Ds. E. van Schie-

Hofman
NH predikant met speciale
opdracht/ In Christ United (ICU)

apr
1 Aty Veldhuizen Ds. J.W. Leurgans

(Pasen)
Prot. gemeente “De Stroom”
Moordrecht/Gouderak
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Kort verslag van de VERGADERING van de PROTESTANTSE
CLASSIS GOUDA, gehouden op 21 februari 2018 te Gouda

Aanwezig: 39 afgevaardigden. Van 15 gemeenten was geen
afgevaardigde aanwezig.

Opening
De preses heet iedereen welkom. De volgende vergadering is in Reeuwijk
op 25 april, met een maaltijd vooraf en een viering om de classis Gouda af
te sluiten. Hij heet in het bijzonder de heer van der Plicht welkom, die na
een ingrijpende ziekteperiode weer aanwezig kan zijn. Mevrouw Roersma
is helaas nog niet in staat haar werk te hervatten; we houden contact met
haar. Als derde noemt hij de heer Bouter die onlangs is overleden.
Wij gedenken hem met eerbied, waardering en dankbaarheid.
Na het gezamenlijk zingen van Psalm 25: 1 en 4 gaat de heer Broer voor
in gebed.
Hij leest Romeinen 8:33-39 ter aansluiting bij de spreker van vanavond.
Het is alsof Paulus ons meeneemt in een rechtszaal. Wij hebben in die
rechtszaal geen sterke positie. Maar ook Christus is aanwezig en Hij pleit
voor ons. Zijn sterven, opstanding en onmetelijke liefde voor zondaren is
de reden voor onze vrijspraak.
We zingen samen Gezang 316:1 en 4.

Jaarcijfers 2017
De heer Algera geeft een korte toelichting op de resultatenrekening.
De subsidie en kosten voor het SaGe project zijn apart vermeld.
De kascontrolecommissie heeft laten weten dat de administratie is
gecontroleerd en in orde bevonden. Het voorstel om de huidige commissie
in stand te houden t/m de controle van de cijfers over de maanden januari
t/m mei 2018 wordt door de vergadering overgenomen. Hetzelfde geldt
voor het voorstel het breed moderamen te dechargeren en waardering uit
te spreken voor het werk van de quaestor, de heer Algera.

Huishoudelijke zaken
De heer Vermeulen, diaken uit Haastrecht, is bereid gevonden als vierde
persoon namens onze classis deel te nemen aan het vormen van de
nieuwe classis Zuid Holland Noord.
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Kerkendag 10 maart 2018
De heer Braakhuis meldt dat op de kerkendag 2 rondes workshops
worden gehouden na een gezamenlijk begin en afsluiting. De resultaten
uit de workshops worden gebruikt voor een vervolgprogramma om de
samenwerking in de Krimpenerwaard te bevorderen. Ook de andere
classiskerken zijn van harte welkom. Er liggen posters en flyers voor alle
gemeenten klaar.

Synodeverslag
De heer Tekelenburg doet verslag van de synodevergadering van 16 en
17 november. Er is o.a. gesproken over een notitie van prof. Barnard over
liturgie en het nieuwe beleidsplan van Kerk in Actie. Een bezinning werd
gehouden over huisgemeenten en het categoriaal pastoraat is aan de
orde geweest, met name een bezuiniging op studenten- en
koopvaardijpastoraat. Het moderamen van de synode heeft de voorstellen
die daarop betrekking hadden, ingetrokken.
De kerkordewijzigingen op het punt van de mobiliteit van predikanten is
aan de orde geweest en vooral het onderdeel van de kosten van de
voorgestelde maatregel. Een evaluatie na 5 jaar is ingevoegd.
Een verzoek is besproken om het verschil tussen inzegenen van een
huwelijk van man en vrouw en het zegenen van een homohuwelijk op te
heffen. Het moderamen had voorgesteld het verschil niet op te heffen,
maar heeft dat ingetrokken en komt er binnen een jaar op terug. Dit mede
na een aantal persoonlijke verhalen.

Consideraties Kerkordewijzigingen Deel III . – Concept brief
De reacties die bij de scriba zijn binnengekomen, zijn in één document
verzameld en vervolgens samengevat in een conceptbrief. Er bestaat zorg
of de nieuwe classis voldoende op de hoogte zal zijn van wat er in
gemeenten leeft. Opgemerkt wordt dat de nieuwe classispredikant hierin
een sleutelfunctie zal hebben.
De conceptbrief zal worden aangepast op basis van de gemaakte
opmerkingen.

Inleiding “Recht is mensenwerk” door de heer D. Vergunst
De heer Vergunst is rechter in Zutphen en spreekt vanuit zijn jarenlange
ervaring en zijn geloof over het werk en de afwegingen van rechters.
Het beeld dat wij hebben van de rechterlijke macht wordt vooral bepaald
door uitspraken in het strafrecht, wat maar een klein onderdeel van het
totaal is.
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Waarom straffen we? Voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
Vergelding op basis van een geschonden rechtsgevoel? We willen ons
herkennen in het niveau van een straf, die in relatie moet staan tot de
zwaarte van het delict. Een slachtoffer vindt een straf bijna altijd te laag.
Er ontstaat boosheid en de media duiken erop. Hoe moet je straffen bij
een zeer ernstige misdaad? In ons land is resocialisatie belangrijk; daders
moeten terug kunnen in de samenleving.

De heer Vergunst omschrijft enkele praktijkvoorbeelden, waarbij vooral de
beschrijving van de dader erg belangrijk is. Vaak zijn de situatie waarin die
is opgegroeid en de levensomstandigheden zodanig dat het plegen van
een misdrijf te verklaren is. De dader is dan ook zelf slachtoffer. Je moet
als rechter dan toch straf opleggen. Maar door een resocialisatieproces,
vaak tijdens een TBS-periode, wordt er vervolgens aan gewerkt om het
voor de dader weer mogelijk te maken, terug te keren in de maatschappij.
Helaas lukt dat maar al te vaak niet en loopt het uit op “levenslang”.

Tot slot een voorbeeld uit de Bijbel:
Koning David die de vrouw van Uria begeert en uiteindelijk er zelfs voor
zorg dat Uria sneuvelt. Wat voor straf geven we David? Twee jaar,
levenslang? Nathan komt en dan gebeurt dat, waarvan je hoopt dat het
ook bij criminelen zover komt: David geeft toe dat hij het gedaan heeft.
Kunt u begrijpen dat hij de Here de rest van zijn leven veel meer lief had,
nadat hem zijn zonde vergeven was.
Jezus zegt ook: wie veel gezondigd heeft, krijgt veel vergeving en heeft
veel lief.

De les uit deze zaken: zoek elkaar op en verbind. Lees de Hebreeën brief.
Wij hebben een hogepriester die is neergedaald en alles heeft
meegemaakt, net als wij. Maar Hij heeft niet gezondigd. Dat is heerlijk. Hij
heeft bij ons gewoond, Hij weet alles. Hij ging voor ons de weg naar het
kruis. Mooi toch!
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Rondvraag en sluiting
Er liggen flyers en posters voor de kerkendag op 10 maart voor iedereen
klaar.

De heer Van Veen besluit met gebed, waarna we gezamenlijk Psalm 134
zingen:

Gij dienaars aan de Heer gewijd,
Zegent Zijn Naam te allen tijd.

Gij die des daags Zijn gunst verwacht,
Zegent Zijn Naam ook in de nacht.
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Leesrooster maart - april
(Nederlands Bijbelgenootschap)

11-17 maart
zondag: Psalm 6
maandag: Jozua 5:13 – 6:14
dinsdag: Jozua 6:15-27
woensdag: Jozua 7:1-15
donderdag: Jozua 7:16-26
vrijdag: Jozua 8: 1-13a
zaterdag: Jozua 8:13b-29

18-24 maart
zondag: Jozua 8:30-35
maandag: Jozua 9:1-15
dinsdag: Jozua 9:16-27
woensdag: Jozua 10:1-15
donderdag: Jozua 10:16-28
vrijdag: Jozua 10:29043
zaterdag: Jozua 11:1-15

25-31 maart
zondag: Marcus 11:1-11
maandag: Marcus 11:12-25(26)
dinsdag: Psalm 7
woensdag: Marcus 14:1-11
donderdag: Marcus 14:12-52
vrijdag: Marcus 14:53-15:47
zaterdag: Genesis 1:1-2:4a

1-7 april
zondag: Marcus 16:1-8
maandag: Sefanja 1:1-13
dinsdag: Sefanja 1:14-2:3
woensdag: Sefanja 2:14-15
donderdag: Sefanja 3:1-8
vrijdag: Sefanja 3:9-20
zaterdag: Genesis 2:4b-17

8-14 april
zondag: Genesis 2:18-25
maandag: Genesis 3:1-24
dinsdag: Spreuken 22:17-29
woensdag: Spreuken 23:1-14
donderdag: Spreuken 23:15-25
vrijdag: Spreuken 23:26-34
zaterdag: Psalm 4

15-21 april
zondag: Genesis 4:1-16
maandag: Genesis 4: 17-26
dinsdag: Spreuken 24:1-9
woensdag: Spreuken 24:10-22
donderdag: Spreuken 24:23-34
vrijdag: Psalm 10
zaterdag: Genesis 5:1-24

22-28 april
zondag: Genesis 5:25-6:4
maandag: Spreuken 25:1-15
dinsdag: Spreuken 25:16-28
woensdag: Spreuken 26:1-12
donderdag: Spreuken 26:13-28
vrijdag: Spreuken 27:1-11
zaterdag: Spreuken 27:12-27
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Predikant : vacant
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


