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Beste gemeenteleden, 
In de tijd voor Pasen spreekt mij een gedicht aan van Ben Sleumer. 
 
Een steen 
 

In de tuin van het leven  
ligt soms een grote steen, 
Die ons het zicht ontneemt. 
De steen van afscheid en verdriet, 
waardoor de adem stokt. 
De scherpe steen van aanstoot, jaloezie, 
van angst die doet verstenen.  
De steen van onbegonnen werk, 
het heeft geen zin. 
Wie zal voor ons die steen wegrollen? 

 
In de tuin van de stilte  
liggen de stenen 

doodstil naast elkaar 
of staan ze rechtop. 
Grote en kleine, 
van marmer, graniet of wat fijner. 
In elke steen staan namen gebeiteld 

om te weten en niet te vergeten 

Wie ons zijn voorgegaan 

in geloof en hoop en liefde. 
In de tuin van de stilte  
wordt verteld van het leven . 
 
In de tuin van de Eeuwige, 
liggen kleine witte steentjes; 
op elk steentje een naam, 
rustend in de palm van zijn hand. 
 
Ik wens u goede dagen op weg naar Pasen, 
Anton Bakker 
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27e jaargang nr 3                    april - mei 2017 
 
********************************************************************************************* 
 
WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN 
 
Onze vieringen vinden plaats in De Ark, ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij 
anders aangegeven. 
 
8 april 16.00 Cantatedienst 
Voorganger: ds. David van Veen 
Muziek: koor Laus Deo, orkest Intermezzo, solisten sopraan   Elsbeth 

Vogel, tenor Teun van Dijk  
 
9 april 09.30 Palmzondag, zesde zondag van de veertigdagentijd (paars) 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: hr. D.-J. Knol     
Diaken:  hr. R. Donselaar 
Collectant: Koen de Wit 
Collecten: 1. Non-foodbank 
  2. Diaconie   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. de Graaff 
Muziek:  hr. J. Kooiman m.m.v. de cantorij 
Beamer: hr. G. de Graaff 
Nevendienst: mw. A. Knol en mw. D. Griffioen 
Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak 
Bloemendienst: mw.T. Faber en D. Meekhof 
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren 
 
10 april 19.30 uur Stille Week (paars) 
Vesper    
Voorganger:  mw. G. Bakker 
Diaken:  mw. T. Bakker 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Koster:  hr. G. Schouten 
Beamer: hr. H. Krul 
 
11 april 19.30 uur Stille Week (paars) 
Vesper    
Voorganger: mw. C. Bos 
Diaken:  mw. T. Kwakernaak 
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Muziek:  hr. A. Bakker 
Koster:    hr. G. Schouten 
Beamer: hr. H. Krul 
 
12 april 19.30 uur Stille Week (paars) 
Vesper   
Voorganger : hr. C. van der Does 
Diaken:  hr. T. van Eekelen 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Koster:  hr. G. Schouten 
Beamer: hr. H. Krul 
 
13 april 19.30 uur Witte Donderdag (wit) 
Avondmaalsviering  
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. J. van Galen      
Diaken:  mw. T. Lavies     
Muziek:  hr. A. Bakker 
Koster:  hr.G. Schouten 
Beamer: hr. H. Krul 
 
14 april 19.30 uur Goede Vrijdag (paars) 
Oecumenische viering in De Ark  
Voorganger: ds. David van Veen en pastor Ella Feijen 
Ouderling: hr. P. Verheij      
Diaken:  hr. R. Donselaar     
Muziek:  hr. T. Alders 
Koster:  hr. J. Burger 
Beamer: hr. H. Krul 
 
15 april 21.00 uur Stille Zaterdag (wit) 
Paaswake    
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. J. Timmers     
Diaken:  mw. T. Bakker     
Muziek:  hr. A. Bakker 
Koster:    mw. J. Vermeulen 
Beamer: hr. H. Krul 
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16 april 09.30 uur Pasen (wit) 
Paasontbijt begint om 08.30 uur, inloop vanaf 08.00 uur 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. E. Eykelboom     
Diaken:   mw. T. Lavies 
Collectant: Barbera Coehoorn 
Collecten: 1. St. Hand in hand, Ghana 
  2. Jeugdwerk   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. F. van den Heuvel 
Muziek:   hr. D. Broere 
Beamer: hr. H. Krul 
Nevendienst: mw. E. Visser en mw. D. Griffioen 
Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo 
Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen 
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
23 april 09.30 Tweede zondag van Pasen (wit) 
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst 
Ouderling: hr. B. Kwast     
Diaken:   hr. T. van Eekelen 
Collectant: Leon van Oldenborgh 
Collecten: 1. Artsen zonder grenzen 
  2. Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. J. Burger 
Muziek:  hr. A. Bakker 
Beamer: hr. T. Verheij 
Nevendienst:  mw. J. Klomp en mw. M. Homan 
Koffiedienst:  mw. L. Kamer en mw. I. Schippers 
Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn 
Autodienst:  via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
30 april 09.30 Derde zondag van Pasen (wit) 
Voorganger: ds. J.P. Koning, Reeuwijk 
Ouderling: hr. D.-J. Knol     
Diaken:  mw. T. Bakker 
Collectant: Lucas Visser 
Collecten: 1. Geraldstichting 
  2. Diaconie   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. T. Eykelboom 
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Muziek:  hr. A. Bakker 
Beamer: hr. J. Burger 
Nevendienst: mw. S. van de Graaf en mw. A. Knol 
Koffiedienst:  mw. T. van Urk en mw. G. Bakker 
Bloemendienst:mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek 
Autodienst:  via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
7 mei 09.30 Vierde zondag van Pasen (wit) 
Voorganger: drs. L. J. Koning-Polet, Gouda 
Ouderling: hr. J. Boonstra     
Diaken:   hr. R. Donselaar 
Collectant: Jelle Hop 
Collecten: 1. Cordaid 
  2. Alg. diakonale doelen/noodhulp   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. de Graaff 
Muziek:    hr. J. Kooiman 
Beamer: hr. G. de Graaff 
Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. C. Schrier 
Koffiedienst:  mw. S. van Elk en mw. T. Schrier 
Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog 
Autodienst:  via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
Provider:  Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren 
 
14 mei 09.30 Vijfde zondag van Pasen (wit) 
Viering Avondmaal 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. G. Bakker     
Diaken:    mw. T. Kwakernaak 
Collectant: Tim Verheij 
Collecten: 1. St. Remer 
  2. Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. M. ten Haaf 
Muziek:    hr. T. Alders 
Beamer: hr.J. Schippers 
Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. E. Visser 
Koffiedienst:  mw. A. en hr. F. van den Heuvel 
Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker  
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
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21 mei 09.30 Zesde zondag van Pasen (wit) 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: hr. P. Verheij     
Diaken:    hr. T. van Eekelen 
Collectant: Jitse van Eekelen 
Collecten: 1. De Reling 
  2. Diaconie   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. G. Schouten 
Muziek:   hr. T. Alders 
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld 
Nevendienst: mw. M. Hop en mw. J. Klomp 
Koffiedienst: mw. H. Schrier en hr. P. Verheij 
Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. D. Meekhof 
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
 
25 mei Hemelvaart 
Geen dienst  
 
28 mei 09.30 Zevende zondag van Pasen (wit) 
Voorganger: ds. G.A. Koelman, Rotterdam 
Ouderling: mw. J. van Galen     
Diaken:    mw. T. Bakker 
Collectant: Sander Verheij 
Collecten: 1. St. Health and Education Ghana 
  2. Alg. diaconale doelen/noodhulp   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  mw. J. Vermeulen 
Muziek:    hr. M. Spits 
Beamer: hr. B. Kwast 
Nevendienst: mw. M. Homan en mw. S. van de Graaf 
Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn 
Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen 
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
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4 juni 09.30 Pinksteren (rood) 
Voorganger: ds. David van Veen 
Ouderling: mw. J. Timmers     
Diaken:  mw. T. Kwakernaak 
Collectant: Ingo van Oldenborgh 
Collecten: 1 .Eotas 
  2. Pastoraat   
  Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark 
Koster:  hr. F. van den Heuvel 
Muziek:    hr. M. Schelling m.m.v. Joost Willemze, harp 
Beamer: hr. H. Krul 
Nevendienst: mw. D. Griffioen en hr. J. Groenendijk 
Koffiedienst: mw. A. Verkade en mw. N. van der Wolf 
Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn 
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117 
Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche 
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Activiteitenagenda 
 
Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse 
Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in 
deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie 
doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten 
vindt u elders in dit nummer meer informatie. 
 
donderdag  06 04  10.00 u. Leerhuis 
vrijdag   07 04  18.45 u. Jeugdclub, Paasknutselen 
zaterdag  08 04  16.00 u. Cantatedienst, met Laus Deo * 
maandag 10 04  20.30 u. Joodse wortels van hetzelfde * 
      Avondmaal, ds. David van  
      Veen, Ichthuskerk 
zondag  16 04  08 30 u. Paasontbijt 
dinsdag  18 04  20.00 u. Christelijke meditatie 
dinsdag  25 04  14.30 u. Ouderenmiddag, Wilco van 
      Wensveen, bewegen * 
dinsdag  25 04  zie artikel Bloemstukjes maken voor  
      Koningsdag * 
woensdag  26 04  13.00 u. Inleveren goede artikelen voor  
      verkoop Koningsdag * 
maandag  08 05  20.00 u. Contactpersonenavond * 
dinsdag  09 05  20 00 u. Gemeenteavond/veiling * 
vrijdag   12 05  20.00 u. Jong Belegen, Vijfde Gebod * 
maandag  15 05  14.30 u. Ouderenmiddag, Nico Broer, 
      Engelse kathedralen * 
dinsdag 16 05  20.00 u. ZinSpelen, jaarthema, Kim  
      Putters, Vijfde Gebod * 
donderdag  18 05  20.00 u. Cursus ja-zeggen 
dinsdag 23 05 t/m 28 05  Reis naar Taizé 
           
* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer 
 
Kopij-inleverdata Arkade (voor 10.00 uur) Verschijningsdata Arkade 
22 mei      1 juni 
26 juni      6 juli 
 
Inleveren voor Arkade: 
Kopij bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com) 
Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden 
ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl) 
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Vanuit de pastorie 

 
Lieve mensen, 
Terwijl de lente ontluikt, staat de Ark al in volle bloei. 
Wat een hoop activiteiten zijn er al weer geweest en 
komen er nog aan. Ik denk aan het Bidden bij de Bank 
waar we de landelijke pers mee haalden en waarvoor ook de landelijke 
kerk belangstelling toonde. De acties van de jongeren van Taizé. Wat 
prachtig om de jongeren zo enthousiast en actief te zien. Persoonlijk vind 
ik het ook erg leuk om weer eens met hen mee te mogen naar Taizé. Ook 
hoor ik mooie reacties op de lezing van abt Henry Vesseur, over hoe je 
omgaat met tijd en wat wij van het kloosterleven kunnen leren. Hij vertelde 
net als ik in de dienst over het sabbatsgebod dat het goed is bewust op te 
houden met het werk en tijd te maken voor God en voor elkaar. Zodoende 
kun je je laten voeden door andere bronnen van waarde.  
 
Wat dat betreft is het gebod een mooie stimulans om met elkaar zo de 
Stille Week in te gaan waarin we de weg volgen van Jezus naar Pasen 
toe. Een weg die ook over jouzelf gaat. Het is heel bijzonder om eens een 
week lang iedere dag even stil te staan bij die weg en ook jouw eigen 
leven en geloven. Probeer er dit jaar eens tijd voor te maken, zou ik 
zeggen.  
 
Na de viering van Witte Donderdag willen we in de Tussenzaal samen 
gaan kijken naar de Passion op een groot scherm. Vooral voor jongeren 
misschien een mooie aangelegenheid. Op Goede Vrijdag bidden wij met 
zuster Minke van Grandchamp haar kruisweg in een oecumenische 
dienst. Heel bijzonder is het dat dit jaar 14 leden van onze oecumenische 
gemeenschap deze kruiswegstaties zelf hebben geschilderd onder leiding 
van Lonneke Warmenhoven. Een extra reden om deze viering ook dit jaar 
mee te maken. Dat geldt ook voor de Paaswake. Voor mijzelf het 
hoogtepunt van het liturgisch jaar. Een dienst voor al je zintuigen. Niet 
alleen horen en zien over Pasen, maar het ook echt zelf beleven. Zeker 
als we samen als gemeente met de pas ontstoken kaarsen in onze 
handen ons rondom het doopvont verzamelen. Bent u nog nooit bij deze 
viering geweest dan nodig ik u nadrukkelijk dit jaar uit. 
 
Ondertussen blijft er hard in de Ark geklust worden. Ook in de ruimten 
achter de kerkzaal wordt steeds meer zichtbaar hoe het gaat worden.  
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Wat zal het straks heerlijk zijn als we die nieuwe grotere ruimten met 
elkaar kunnen gaan gebruiken. Dank aan alle vrijwilligers die daarvoor de 
handen uit de mouwen steken, voor de giften die binnenkomen en de 
mensen die zich voor de vele acties blijvend inzetten.  
 
Ook moet ik hier nog iets rechtzetten, want in eerder berichten scheef ik 
over het witten van de plinten. Onmiddellijk openbaart zich daar mijn niet 
technische inslag, want waren het maar plinten geweest! Dan waren de 
schilderende gemeenteleden snel klaar geweest. Nee, het ging hier om de 
schrootjes aan het plafond in de kerk. En om dit keer precies te zijn: het 
gaat dan om zo’n 2500 meter schroten, 2500 meter aan de geultjes daar 
tussen die met een klein kwastje gedaan moesten worden en  alles moest 
dan ook nog eens eerst in de grondverf gezet worden om later gelakt te 
worden. Kortom: we hebben het hier over ruim 10 km schilderwerk! 
Daarvoor maak ik dan ook een diepe buiging. 
 
Vrede en alle goeds vanuit de pastorie. 
 
Ds. David van Veen 
 
************************************************************************************ 
 
Bij de vieringen 

 
zondag 2 april - 6e zondag van de 40 dagen 

Johannes 8:46-59 

Sterker dan de dood  
Tegen de dood kan niemand op. En toch… Jezus gelooft dat er iets is dat 
sterker is dan de dood. Het woord van God blijft bestaan. ‘Wie mijn woord 
bewaart, zal de dood nooit zien.’ De mensen die het horen, kunnen zich er 
niets bij voorstellen. 
Ds. Meiling gaat voor. 
 
zaterdagmiddag 8 april om 16.00 uur - Cantatedienst in de Ark van 
Reeuwijk 

m.m.v. het koor Laus Deo en ds. David van Veen 
In deze cantatedienst wordt BWV 73 “Herr, wie du willt, so schicks mit mir” 
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) ten gehore gebracht door het 
koor Laus Deo, het orkest ‘Intermezzo’ en enkele solisten, in de Ark van 
Reeuwijk. 
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De cantate staat in het midden van een eenvoudige viering waarin ds. 
David van Veen o.a. een meditatie verzorgt over de muziek en de tekst 
van de cantate.  
Deze cantatedienst is een prachtige opmaat voor de Stille Week. Toegang 
is gratis. Wel is er een uitgangscollecte t.b.v. gemaakte onkosten. 
 
zondag 9 april - Palmpasen 

Johannes 12:12-24 

Een wonderlijke optocht 
Vlak voor de 40 dagentijd reed er met het carnaval een optocht door het 
dorp en vandaag gaat het op een andere manier weer over een feestelijke 
optocht. Daarom staan we stil bij deze periode van de 40-dagen en zullen 
ook de kinderen in deze Palmpasendienst feestelijk in optocht 
binnenkomen. 
Ds. David van Veen gaat voor en de cantorij zingt.  
 
Stille Week 

De stille week is een mooie gelegenheid om heel bewust even stil te 
houden. In de Ark is er daarvoor iedere dag een (korte) dienst te volgen. 
Ook is het mogelijk om hieraan voorafgaand een eenvoudige maaltijd te 
gebruiken in kloosterstijl. Elders in deze Arkade vindt u daarover meer 
informatie. 
 
maandag 10 april - 19.30 vesper 

We staan stil bij de roeping van Abraham. Ook horen we van Jezus die 
zijn discipelen de opdracht geeft om een veulen te halen en dat lijkt  
‘zomaar’ te gaan. 
Greet Bakker gaat ons voor. 
 
dinsdag 11 april - 19.30 vesper 

We staan stil bij de roeping van Mozes. Ook horen we van het verzoek 
van Jezus om gebruik te maken van een bovenzaal voor het Pascha. 
Caroline Bos gaat ons voor. 
 
woensdag  12 april - 19.30 vesper 

We staan stil bij de roeping van Samuel. Ook horen we van Simon van 
Cyrene die verordineerd wordt het kruis van Christus te dragen. 
Kees van der Does gaat ons voor. 
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donderdag 13 april om 19.30 uur - Witte Donderdag  
Viering van het heilig avondmaal 
In deze intieme viering verzamelen we ons rondom de tafel en gedenken 
wij zo in woord en sacrament het laatste avondmaal dat Jezus vierde. We 
staan tevens stil bij de Joodse achtergrond van dit avondmaal, de 
zogenaamde Sedermaaltijd. Ds. David van Veen gaat hier in voor. 
Na de viering is er in de Tussenzaal gelegenheid om samen op een groot 
scherm naar de Passion te kijken. 
 
vrijdag 14 april om 19.30 uur - Goede Vrijdag 

Oecumenische viering 

Ook dit jaar zullen we weer in een bijzondere oecumenische viering stil 
staan bij het kruis van Golgotha. Ook nu loopt de weg daar naar toe langs 
een aantal bijzondere kruiswegstaties. Dit jaar zelf geschilderd door leden 
van onze oecumenische gemeenschap. Zo hopen we in woord en beeld 
stil te staan bij deze laatste weg die Jezus is gegaan. Tijdens de dienst 
is er gelegenheid om bloemen neer te leggen bij het kruis. 
In deze viering gaan pastor Ella Feijen en ds. David van Veen voor.  
 
zaterdag 15 april om 21.00 uur - Paaswake  
Al een aantal jaren vieren wij weer de paaswake waarin het nieuwe licht 
de kerk wordt binnengedragen. Een dienst vol symboliek waarin we ook 
stil staan bij onze eigen weg in het voetspoor van Jezus. We gaan letterlijk 
van het donker naar het licht en komen uit bij het grote verhaal en feest 
van de Opstanding zelf. Dit jaar is het een viering met muziek, beelden en 
korte meditaties. Het gaat over de weg van God, de weg van jezelf en de 
weg naar de ander. 
Ds. David van Veen gaat in de viering voor. 
 
zondag 16 april - Pasen 

Ezechiël 37: 1-14  
Johannes 20: 1-18 

We horen van twee opstandingsverhalen. Een visioen van de profeet 
Ezechiël over een dal van dorre beenderen en Maria die de levende Heer 
ontmoet, maar denkt dat het de tuinman is. 
Ds. David van Veen gaat voor.  
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zondag 23 april 
Johannes 20: 19-31 

Ik geef het je mee 

Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Niet om te vertellen 
wat er met hem is gebeurd, maar om hen iets mee te geven: ‘Ik wens jullie 
vrede!’ Tomas is er niet bij en hij gelooft er niets van. 
Drs. A. Z. de Velde Harsenhorst gaat voor. 
 
zondag 30 april 
Johannes 10: 11-16 

Ik ben er voor jou 

Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Er is een verschil tussen 
een echte herder en iemand die zomaar een beetje op de schapen past. 
Als er gevaar dreigt, laat de ‘huurling’ zijn schapen in de steek. De goede 
herder blijft bij zijn schapen, hij laat ze nooit alleen. Hij hoort bij ze.  
Ds. Jaap Koning gaat voor. 
 
zondag 7 mei 
Johannes 16: 16-23a 

Wil je alles weten? 

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. 
Daarna zullen ze hem terugzien. Dat roept meer vragen op dan 
antwoorden: Hoezo ‘korte tijd’? En wat betekent het dat hij naar de Vader 
gaat? Geloven bestaat voor een belangrijk deel uit vragen. Maar Jezus 
vertelt over een tijd voorbij de vragen. Drs. L. J. Koning-Polet gaat voor. 
 
zondag 14 mei - Openingszondag bij het Vijfde Gebod 

Viering van het heilig avondmaal  
Op deze moederdag openen we het Vijfde Gebod waarin wordt 
opgeroepen je vader en je moeder te eren. Maar is eren hetzelfde als 
liefhebben? En wat wordt er nu eigenlijk precies met dit gebod bedoeld? 
En hoe kijken wij in onze tijd eigenlijk tegen ouderen aan? 
Ds. David van Veen gaat voor. 
 
zondag 21 mei - Zondag van Hemelvaart 
Handelingen 1: 1-12 

Op deze zondag staan we stil bij de hemelvaart van Jezus. Iedereen kent 
het verhaal, maar hoe moeten we dat nu precies denken? Wat is de  
betekenis van dit wonderlijke verhaal? Ds. David van Veen gaat voor en 
de cantorij zingt. 
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zondag 28 mei 
Johannes 15: 26-16: 4 

Houd je mond niet! 
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze alles wat ze gehoord hebben aan 
andere mensen kunnen vertellen. Zo komt iedereen te weten dat God van 
de mensen houdt. Ds. G.A. Koelman gaat voor. 
 
zondag 4 juni - Pinksteren 
Handelingen 2 
M.m.v. Joost Willemze ( harp) 
Vandaag vieren wij de komst van de Heilige Geest. Een van de 
belangrijkste christelijke feesten, maar misschien ook wel een van de 
moeilijkste. Ds. David van Veen gaat voor en aan deze dienst werkt ook 
mee Joost Willemze (1996). Joost speelt harp sinds zijn zevende. 
Een oud-leerling van Erika Waardenburg van de Academie Muzikaal 
Talent. Joost won vele prijzen waaronder de eerste prijs in de Nationale 
Finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag.  
In januari 2009 maakte Joost zijn televisiedebuut bij Ivo Niehe en in de 
zomer van 2010 was hij live op televisie te zien tijdens het 
Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. Daar soleerde hij met het 
JeugdOrkest Nederland en voerde hij een stuk uit met zangeres Laura 
Janssen. In mei 2013 was hij één van de vier finalisten in het NTR-
programma De Avond van de Jonge Musicus; hier was hij te horen in het 
harpconcert van Ginastera met het Nederlands Kamerorkest. Momenteel 
geeft Joost concerten in zowel binnen- als buitenland. En met Pinksteren 
dus in de Ark. Dat belooft een inspirerende viering te worden. 
 
************************************************************************************ 
 
Uit de kerkenraad 

 
De kerkenraadsvergadering van 13 maart werd geopend door Ruben 
Donselaar. De kerkenraad gaat met zijn tijd mee: Ruben maakte voor zijn 
opening gebruik van de 40-dagentijd-app die door de PKN is uitgegeven. 
Het Joodse volk bereikt het beloofde land. De Heer helpt Zijn volk, met als 
boodschap; wees vastgeraden en vol vertrouwen. 
 
De vergadering werd grotendeels in beslag genomen door de kerkvisitatie, 
ons huisbezoek vanuit de classis. 
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Ds. Marijke Kwant uit Alphen aan den Rijn en Peter Vermaat, ambtsdrager 
in de Goudse Sint Jan hielden eerst spreekuur voor belangstellende 
gemeenteleden en spraken vervolgens met de kerkenraad. Het reilen en 
zeilen van de gemeente stond hierin centraal, zowel aspecten waarover 
we tevreden zijn, maar ook de onvolkomenheden komen aan bod. 
 
Via de vragen van de kerkvisitatoren kreeg de kerkenraad een spiegel 
voorgehouden: waarom doen wij dingen op een bepaalde manier, hoe 
werken we samen met andere kerken in de buurt, hoe staat het met het 
aantal dopelingen en de mensen die belijdenis doen? Hoe gaat het met de 
uitvoering van het beleidsplan?  
Het gesprek verliep plezierig.  
 
Omdat de kerkvisitatie ongeveer tot 21.45 uur duurde, bleef er maar korte 
tijd over voor de eigenlijke kerkenraadsvergadering. We hebben namelijk 
de goede gewoonte om de kerkenraadsvergadering rond 22.30 uur te 
beëindigen. We moeten er de volgende dag immers ook weer op tijd bij 
zijn. We beperken ons in deze vergadering tot het hoogste noodzakelijke.  
 
Vanuit de PKN is de kerken via een z.g.n. consideratie gevraagd naar hun 
oordeel over enkele aspecten van de reorganisatie van de Protestantse 
Kerk die voortvloeit uit het rapport “Kerk 2025”. Met name het gedeelte 
over de herinrichting van het classicale niveau verdient de aandacht, 
aldus Jan Boonstra, die de voorstellen voor de kerkorde en de toelichting 
daarop voor ons bestudeerde. 
 
De classis Gouda Gouda bestaat uit 42 kerkelijke gemeenten. 
Geografisch liggen die tussen Waddinxveen in het Noorden, Waarder in 
het Oosten, Schoonhoven in het Zuiden en Krimpen aan de Lek in het 
Westen. Onze vertegenwoordigers naar de classis komen doorgaans met 
goede ervaringen terug uit de classisvergaderingen, waar goede 
gesprekken worden gevoerd. Die classis, waar mensen elkaar nu nog 
kennen, moet straks wijken voor een veel uitgestrekter kerkverband. Door 
teruglopend ledental zijn bezuinigingen op de kerkelijke organisatie 
onvermijdelijk. Maar het is jammer dat hierdoor een gewaardeerd orgaan 
als de classis, die weinig kosten maakt, opgaat in een groter, minder 
herkenbaar verband. 
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De Reeuwijkse kerken hebben samen een mooie flyer geproduceerd die 
wordt verspreid onder de nieuwe bewoners van het nieuwe vakantiepark 
van Landal. De gezamenlijke kerken presenteren zich hierin op een mooie 
manier aan de vakantiegangers. 
 
Bert Kwast 
 
************************************************************************************ 
 
Maaltijden in kloosterstijl in de Stille Week (10 april – 15 april) 
 
Ook deze keer zijn er weer vespermaaltijden op weg naar Pasen in de 
week van 10 tot en met 15 april. De maaltijd bestaat uit soep, brood en 
fruit en wordt door de diakenen georganiseerd. Er wordt in stilte gegeten. 
Ds. David begeleidt 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 9 april bij diaken 
Truus Bakker-Amelink. Email: bakkeramelink@gmail.com of per telefoon 
0182-395245.  
Bij de uitgangen in de kerk liggen ook intekenlijsten, daar kunt u ook op in 
schrijven. Er hebben zich al wat mensen opgegeven, maar er kunnen er 
zeker nog wat bij. Wees welkom! 
 
Namens de diakenen, 
Truus Bakker-Amelink 
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De NL-Doet, 11 Maart 2017 

 
Op zaterdag 11 Maart hebben we met een aantal gemeenteleden de 
handen uit de mouwen gestoken bij de Nonfoodbank. 
 

We begonnen om negen uur met een kopje koffie of thee. 
Vervolgens werd het werk verdeeld en gingen we aan de slag. 
De grootste klus was het leggen van het laminaat. Om te zorgen dat dit 
zou lukken had Tineke Lavies haar buurman Leo gevraagd. 
Verder zijn het kantoor, kantine, hal en de toiletten schoongemaakt. 
Tussendoor was er uiteraard ook ruimte voor de lunch. 
We zijn tot 's middags drie uur doorgegaan, en toen was de helft van het 
laminaat gelegd. 
Op maandag 13 maart hebben we de klus afgerond. 
 

Allen die geholpen hebben hartelijk dank ook namens de Nonfoodbank. 
 
Hartelijke groet van Uw doe-diaken 
Tineke Kwakernaak 
 
           



19 
 

 

Van de diaconie 

 
Beste gemeenteleden, 
Onderstaand de opbrengsten van de collectes: 
19-02   Ronald McDonald huis    € 226,15 

19-02   Kerk      € 219,87 

26-02   Voedselbank Gouda    € 204,00 

26-02   Diaconie      € 108,85 

05-03   Bartimeus     € 239,62 

05-03   Noodhulp     € 188,45 

12-03   Water voor Leven    € 279,90 

12-03   Pastoraat     € 183,25 

19-03   l’ Arche     € 287,30 

19-03   Kerk      € 217,50 

 
De kindernevendienst heeft de afgelopen periode € 62,25 gespaard voor 
stichting Eotas.  
Uit het fonds “Noodhulp” hebben we € 200,00 besteed aan de 
vluchtelingen in Syrië (via Kerk in Actie) en € 400,00 aan de dreigende 
hongersnood in Oost-Afrika.  
 
Collectebonnen 

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening 
NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder 
vermelding van “collectebonnen”. We hebben de volgende mogelijkheden: 
Voor € 12,50  25 bonnen van € 0,50 

Voor € 20,00  20 bonnen van € 1,00 

Voor € 25,00  25 bonnen van € 1,00 

Voor € 50,00  20 bonnen van € 2,50 

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en bij u thuis 
bezorgd.  
 
Giften 

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u 
overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie 
Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! 
Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”. 
 
Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie, 
Ruben Donselaar 
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Van het kerkelijk bureau  
 
Verhuisd: 
fam. C. Jongenotter, van Ronsseweg 383 naar Kongsbergstraat 27, 2804 
XV Gouda (blijft wijk E) 
mw. C.M. van Vuuren, van Douwes Dekkerstraat 37 (wijk C) naar 
Moerweide 85, 2811 JC (wijk E) 
 
Verhuisd en overgeschreven: 
hr. A.J. van Dam, 't Kerkestuk 87, 2811BE (wijk A) naar Prot. Gem. 
Waddinxveen 

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

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

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

           NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank  
    t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk 

 
Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage ALTIJD uw 
registratienummer vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van 
Kerkbalans.  
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ZinSpelen-lezing door prof. Kim Putters de Tien Geboden: 
Ik respecteer mijn afkomst. Nooit te oud om te leren. 
 
In de serie lezingen over de Tien Geboden, 
kwam op 21 maart  Abt Henry Vesseur 
spreken over het Vierde Gebod: gedenkt de 
Sabbat. Hij gaf ons een mooi inkijkje in het 
kloosterleven en hoe daar het ritme van vroeg 
opstaan, rustperiodes en kapelbezoek het 
leven bepalen. En dat in dat ritme er tijd is 
voor dingen waar je anders geen tijd voor vrij 
kunt maken. En dat ging niet zomaar; ook 
Henry Vesseur bekende als kloosterling 
overspannen te zijn geweest omdat hij zoveel 
moest doen, en ook wel depressief omdat de 
verwachtingen hoog gespannen waren en er 
aanvankelijk maar weinig van zijn  
bedoelingen om als abt het klooster te 
behouden, terecht kwam.  De Katholieke Kerk 
vraagt van kloosters financiële zelfstandigheid en dat is met zulke grote 
oude gebouwen een hele opgave. Ze zijn nu een gerenommeerde plaats 
voor bezinning. 
 
De komende maand april is er geen ZinSpelen-lezing; de volgende lezing 
is op dinsdag 16 mei. Dan is het Vijfde Gebod aan de beurt: Eer Uw Vader 
en Uw Moeder. De Katholieke term is: ik respecteer mijn afkomst; Nooit te 
oud om te leren.   
 
Het eren van je ouders wordt tegenwoordig meestal als “gehoorzamen” 
opgevat, maar oorspronkelijk gold het dat er voor de ouders werd gezorgd 
in hun ouderdom. Sinds de invoering van de AOW is deze taak echter 
grotendeels bij de Staat komen liggen, zodat het samenwonen met de 
oudere ouders niet meer vanzelf spreekt. Het zal ook wel niet altijd een 
lolletje geweest zijn. Maar het eren van de ouders betekent ook: 
respecteren en hun gezag aanvaarden. 
 
Professor Kim Putters is de laatste tijd veel in het nieuws als Directeur van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau, bekend van het doorrekenen van 
Politieke Partij Programma’s. Eerder was hij Hoogleraar Beleid en Zorg 
aan de Erasmus Universiteit. 
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Ook is hij voor de PVDA lid van Eerste Kamer der Staten Generaal. 
 
Met het Vijfde Gebod zijn we op de helft van de Tien Geboden, dat dus 
een tweejarig thema is. Terugkijkend op wat er allemaal te doen geweest 
is met de Tien Geboden en hoe het in onze tijd is ingepast zijn we blij dat 
we er volgend jaar mee verder kunnen. Het levert veel op. Behalve de 
ZinSpelen-lezingen zijn de Tien Geboden ook het thema in de prediking 
van David van Veen en een onderwerp van nadere studie in het Leerhuis 
in de Ark aan de hand van het boek ” Erfenis zonder Testament”. 
 
Namens de Commissie “ZinSpelen-Lezingen in de Ark”. 
Anne van Urk, Albert-Jan Wagensveld, Ton Schreuders 
 
************************************************************************************ 
 
Uitnodiging gemeenteavond op dinsdag 9 mei 
 
We houden onze jaarlijkse gemeenteavond op dinsdag 9 mei, vanaf 20.00 
uur in de kerkzaal van De Ark. Van tevoren bent u al welkom voor een 
kopje koffie of thee. 
 
We behandelen deze avond, zoals gebruikelijk, de beleidsmatige en 
financiële jaarstukken van onze gemeente. De kerkenraad en het College 
van Kerkrentmeesters leggen dan verantwoording af over hun doen en 
laten van het afgelopen jaar. De jaarstukken zullen in ieder geval op 
zondag 7 mei in de kerkenraadskamer kunnen worden afgehaald. 
 
We houden de gemeenteavond in de kerkzaal, omdat er dan ook een 
presentatie wordt gegeven van de plannen voor het liturgisch centrum en 
voor de rest van de kerkzaal. 
 
Na de pauze volgt dan een veiling ten bate van Geef om De Ark, We 
hebben in vorige Arkades al geschreven over de talentenveiling. Een deel 
van het aanbod hangt nu op intekenlijsten in de tussenzaal. We zullen de 
te veilen aanbiedingen ruim van tevoren bekend maken. 
 
U bent allemaal van harte welkom. Reserveer de datum alvast in uw 
agenda. 
 
Bert Kwast 
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Contactpersonenavond 

 
Op maandag 8 mei om 20:00 uur zal de Contactpersonenavond 
plaatsvinden in de Ark. 
Eenmaal per jaar komen alle contactpersonen bij elkaar rondom een 
thema binnen het pastoraat. 
 
Vorig jaar hebben we hebben we het gehad over eenzaamheid. Dit jaar 
willen de ouderlingen, Greet Bakker en ik, informatie gebruiken die wij 
tijdens de workshops vernemen op de Landelijke Pastorale Dag op 1 april 
in Gouda. 
 
Hierbij een kleine selectie uit workshops die wij gekozen hebben.  
 
Teksten en gebeden in het pastoraat.  
In het contact wil je deze persoon een hart onder de riem steken. Of je 
zoekt naar een manier om een bezoekje af te sluiten. Als je zelf moeilijk 
woorden kunt vinden biedt het Liedboek allerlei teksten en gebeden die je 
kunt gebruiken  
 
(Snel) tot de kern  
Koffiedrinken is mooi, maar (snel) tot de kern komen is beter. Een 
workshop om met hart en ziel pastorale gesprekken te leren voeren, maar 
wel doelgericht en zonder tijdverspillen. 
 
Het lijf spreekt 
In het pastoraal gesprek doet het lijf mee. Leren luisteren naar je lijf brengt 
een ander gesprek op gang. De eeuwenoude gebedshoudingen van 
Dominicus bieden een ingang voor gesprek en gebed. 
 
De definitieve uitnodiging volgt half april. 
 
David van Veen 

Greet Bakker 
Caroline Bos 
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Van de kindernevendienst 
 
In de vorige Arkade hebben we verteld dat we bijna met ons Paasproject 
zouden beginnen. Inmiddels zijn we daar volop mee bezig.  
Elke zondag zien we een weerbericht op de beamer. Ik zal die van zondag 
26 maart hier nog eens uitschrijven: 
 
Daar ben ik weer met het weer! Vandaag heeft een meisje uit het stadje 
Zorgeloos een bijzondere ontdekking gedaan. Als het bijna donker wordt, 
kun je beter niet omlaag kijken. Daar wordt het alleen maar donkerder 
van. Maar als je omhoog kijkt, zie je altijd nog wel een beetje licht. 
 
Mooie weerberichten zijn het. Berichtjes vol hoop.  
Zo is het ook met ons Paasproject. We lezen verhalen over Jezus die op 
weg is naar Pasen. En over de mensen die een stukje met hem 
meemaken op die weg. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook 
als er ziekte of verdriet is of als mensen hulp nodig hebben. Steeds 
opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van 
Pasen zal gaan schijnen.  
En daar praten we dan over tijdens de kindernevendienst. En daarna 
proberen we het ook te leven. Mooi hè... 
 
Hartelijke groet! 
Namens de kindernevendienst, 
Marlies Homan 
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Jeugdclub  
 
Op 24 februari was het weer casino-avond. We hebben leuke spellen 
gedaan als roulette, balletje-balletje en yahtzee. Wat een gezellige avond 
was het weer met enthousiaste kinderen! 
 
Vrijdag 10 maart hebben we 
Levend Ganzenbord gespeeld, 
waarbij Hugo prachtige 
liefdesbrieven heeft gekregen, 
inclusief kusjes van lippenstift 
(één van de opdrachten). Ook o.a. 
de levende knoop, het gorgelend 
liedjes zingen en het wortellied 
werden enthousiast gespeeld. Na 
de pauze hebben we 
krantenmeppertje en stoelendans 
gespeeld. 
 
 

Op 24 maart zijn we weer naar het 
zwembad in Alphen geweest met een grote 
groep kinderen. Veel ouders zijn hierbij 
meegeweest: dank voor het rijden en 
meegaan, moeders van Anna, Margot, 
Talitha en Vera! Het was weer een 
geweldige zwemavond. 
 
Zoals gebruikelijk mag er altijd een vriend of 
vriendin mee. Ook b.v. op vrijdag 7 april, 
wanneer we gaan paasknutselen. Kom je 
dan ook? 

 
 
 

 
Hartelijke groet, 
namens de Jeugdclubleiding, 
Sandra Verweij 
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Kijk jij ook altijd naar de Passion op TV? Wat is er nu leuker om dit met 
een groep te doen? 

 
Op Witte Donderdag 13 april is er om 19.30 u. een korte bijzondere 
avondmaalsviering met Joodse elementen, waarvoor jullie ook zijn  

    uitgenodigd. Aansluitend aan deze viering zal de live uitzending van  de 
Passion te zien zijn (± 20:30 u.) in òf de nieuwe jeugdzaal òf (als deze nog 

niet klaar is) de crèche. 
 

Iedereen is van harte welkom.   
 

Na de film is er uiteraard de mogelijkheid om gezellig na te praten met 
elkaar.   

 
Wij hopen jullie op Witte Donderdag te ontmoeten. 

 
Namens de Jeugdouderlingen, 

 
Esther Eijkelboom 
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Paasontbijt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer:  16 april 2017 

 
Waar:   Tussenzaal in de Ark 

 
Wie:   Iedereen die een heerlijk ontbijt lust  
 
Tijd:   8:00 uur inloop, 8:30 start ontbijt 
 
Kosten:  Geen.  

 
Er zal aan het eind een collecte zijn om de jongeren van Taizé  

financieel te ondersteunen. 
 
 
 



28 
 

 

Koningsdag in de Ark 
 
Net als vorig jaar is de Ark open op Koningsdag van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Op dinsdag 25 april gaan we bloemstukjes maken in de Ark die we op 
Koningsdag gaan verkopen. Afhankelijk van het aantal dames/heren dat 
zich opgeeft wordt dat dinsdagmiddag en/of avond. Verder zijn er 
spelletjes voor de jongere jeugd in het middenstuk en is er koffie met 
zelfgebakken taarten, cakes en dergelijke. De bestelde plantjes kunnen 
dan worden opgehaald! 
 
Tot slot hebben we nog wat mooie spullen voor de verkoopmarkt. Heeft u 
nog iets dan kunt u dat woensdagmiddag de 26e vanaf 13.00 in de Ark 
brengen. Geen rommelmarktspullen!! De opbrengst is weer voor ons 
onderhoudsfonds. Vorig jaar heeft het € 1.800,- opgeleverd en we hopen 
dat we dat dit jaar weer halen. Tegelijkertijd geven we zo de Ark meer 
bekendheid in ons dorp! Er is nog wel wat hulp nodig! Wat kunt u doen:  
 
*taart, cake, boterkoek enz. bakken 
*bloemstukjes maken (dinsdagmiddag en/of avond 25 april)  
*helpen met koffie/thee/limonade inschenken of bij de verkoopmarkt 
(Koningsdag)                                                                                                                                                                                                                                 
*helpen met klaar zetten op woensdagmiddag 26 april om13.00 uur 
*helpen met prijzen van de verkoop marktspullen, dit is ook op   
woensdagmiddag 
*helpen bij de spelletjes (op Koningsdag) 
*helpen met opruimen om 13.00 uur.(op Koningsdag) 
 
De bedoeling is dat iedereen die zich opgeeft 1 à 2 uur helpt. Als er 
genoeg mensen zijn moet dit lukken! 
 
Opgeven kan bij Truus Bakker-Amelink. Email:bakkeramelink@gmail.com 
of telefonisch 0183-395245.Graag duidelijk erbij zetten waar u zich voor 
opgeeft! 
 
Alle helpers en bakkers alvast hartelijk dank! 
 
Truus Bakker 
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Koningsdag – een ware bloemenstal 
 
Ook dit jaar hebben wij tijdens Koningsdag (donderdag 27 april) weer een 
leuke actie voor het onderhoudsfonds “Geef om de Ark”. Onze kerk zal 
omgetoverd worden tot ware bloemenstal. U kunt tot dinsdag 11 april 
diverse bloemen en planten bestellen :  

• Violen (12 st.) € 5,00 

• Campanula (12cm) € 4,50 

• Struik margriet (ca. 18cm) € 8,50 

• Lavendel (ca. 12cm) € 3,50 

• Primula (4 st) € 6,00 

In samenwerking met de kindernevendienst gaan wij deze actie doen.  
De kinderen van de kindernevendienst hebben een bestelbonnenboekje 
ontvangen en u kunt daar bestellen, maar u kunt ook een bestelformulier 
meenemen vanuit de kerk en deze inleveren bij Miranda, Truus of in de 
boxen bij de uitgang of uw bestelling doorgeven via de mail 
(geefomdeark@outlook.com). Op donderdag 27 april neemt u uw 
bestelbon of uw mail mee en u kunt uw bestelde bloemen ophalen.  
De kerk is open ook voor een kopje koffie, thee en iets lekkers. 
 
Een voorbeeld van hoe het bestelformulier moet worden ingevuld ziet u in 
onderstaande afbeelding. Via de mail kunt u doorgeven welke planten u 
wilt hebben en u ontvangt dan een bevestiging.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Truus Bakker en Miranda Burger.  
Wij hopen op een succesvolle actie.  
 
Namens de financiële commissie  
Truus Bakker en Miranda Burger 
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Jong Belegen  
 
“Gedenk de sabbatsdag”  
 
Na de eerste gespreksavond dit 
jaar, was op vrijdag 17 maart een 
vervolg. Ditmaal stond het Vierde 
Gebod centraal: Gedenk de 
sabbatsdag.  
 
We kwamen samen in huize 
Maitland. Jonneke had de avond 
voorbereid met korte interviews 
over dit onderwerp met bekende 
Nederlanders, zoals filmmaker 
Theo van Gogh, kunstschilder Ans Markus, actrice Silvia Kristel, zanger 
Koos Alberts, omroepdirecteur Fons van Westerloo en schrijfster Vonne 
van der Meer. Zij vertellen over hun huidige leven en over hun 
jeugdherinneringen. Sommigen zijn workaholic, andere hechten aan een 
rustmoment in de week. De één heeft goede herinneringen aan de rust op 
zondag, terwijl een volgende het vervelend en saai vond.   
 
In groepjes van vier hebben we drie interviews gelezen en vervolgens 
gesproken over onze eigen houding ten opzichte van dit gebod. Wat is 
ons ritme van tijd en arbeid in de huidige maatschappij van 24/7? Wat 
betekent het voor ons? Is het gebod een verplichting of een zegening? 
Hoe ga je er in de praktijk mee om? 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we de avond 
afgesloten. 
 
Op vrijdag 12 mei is de volgende avond. Dan spreken we met elkaar over 
het 5e gebod: Ik respecteer mijn afkomst. Nadere details volgen nog. 
 
Tim van Eekelen 
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De Ouderenmiddagen in april en mei 2017  
 
Nadat u hebt kunnen deelnemen aan de ouderenmiddag op 20 maart, 
nodigen wij u opnieuw uit  voor deze middagen in april en mei. Deze 
middagen vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen 
in onze gemeente. Moet u ouder 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. 
 
Tijd en plaats 

De ouderenmiddagen zijn er éénmaal per maand en beginnen om 14.30 
uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden gewoonlijk gehouden in de 
tussenzaal van De Ark. Door het vertrek uit De Ark van de bibliotheek en 
het Huis van Alles eind februari, zijn de ouderenmiddagen weer in de 
tussenzaal. De toegang is dan als vanouds via de achteringang van De 
Ark. 
 
Programma 

Op maandag 20 maart gaf Gerwin Slappendel een toelichting over de 
plannen met De Ark en dan met name op bouwkundig terrein. Het werd 
duidelijk dat ons kerkgebouw De Ark een mooi gebouw is dat een goede 
opknapbeurt verdient. Dat is nodig om achterstallig onderhoud uit te 
voeren en om het gebouw bij de tijd te houden en aan te passen aan 
veranderde eisen en verlangens. Voor de aanwezigen was het mogelijk 
het werk in de voormalige sacristie en het schilderwerk in de kerkzaal te 
bekijken. Als organisatie waren we blij zoveel mensen te ontvangen op 
deze ouderenmiddag.  
 
Op dinsdag (let u op, dinsdag) 25 april is ons gemeentelid, tevens 
fysiotherapeut Wilco van Wensveen onze gastspreker. Hij zal het hebben 
over bewegen en zeker ook het belang van bewegen voor ouderen 
toelichten en benadrukken. Vanwege het werkschema van Wilco is deze 
ouderenmiddag op dinsdag. 
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Op maandag 15 mei is de laatste ouderenmiddag voor de zomerperiode. 
Onze gastspreker is dan de heer Nico Broer. Hij is momenteel voorzitter 
van de Protestantse Classis Gouda, en een groot liefhebber van en 
deskundige op het gebied van kathedralen in Engeland. Hij zal ons 
meenemen in een boeiend verhaal over geschiedenis, bouw, liturgie, de 
Anglicaanse kerk en alles wat daarover te vertellen is. Als laatste middag 
zal dit een uiterst boeiende middag worden. 
 
Voorbereidingen voor het programma 2017-2018  
In mei en juni a.s. gaan we als voorbereidingsgroep aan het werk met het 
programma van de ouderenmiddagen vanaf het najaar 2017 tot april-mei 
2018. Mocht u suggesties hebben voor  het seizoen 2017-2018, dan 
houden we ons aanbevolen. 
 
Alle oudere gemeenteleden en andere belangstellenden heten wij dus 
opnieuw van harte welkom op onze ouderenmiddagen in De Ark, ook 
degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte 
welkom!  
Voor vervoer kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk 
Vink, tel. 0182-394009. 
 
Wij hopen van harte u te ontmoeten in De Ark. Namens de 
voorbereidingsgroep ouderenmiddagen, 
 
Jan Boonstra 
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Wat gebeurt er allemaal aan werkzaamheden in “de Ark” 

Zoals in december aangekondigd zijn de werkzaamheden in “de Ark” van 
start gegaan. Het schilderwerk in de kerkzaal is aangepakt en dat is een 
enorme klus. Alleen het plafond al is een fiks aantal vierkante meters en 
dan te bedenken dat de schroten schoongemaakt, gegrond en 
afgeschilderd moeten worden, en dat allemaal zit boven je hoofd.  
Ook de stalen kolommen en balken worden meegenomen en de lampen 
verwijderd, geschilderd en weer opnieuw aangebracht Heel fijn is het om 
een gemotiveerde groep gemeenteleden te hebben die dit aanpakt.  
De voormalige sacristie heeft een gedaanteverandering ondergaan, er is 
een schuifwand aangebracht naar de kerkenraadskamer zodat de twee 
ruimtes apart, maar ook gezamenlijk kunnen worden gebruikt.  
Tevens zijn er extra voorzieningen aangebracht om het geluid naar de 
kerkzaal zoveel mogelijk te beperken. De komende weken gaan we aan 
de afwerking en inrichting beginnen. Heel benieuwd ben ik hoe de 
sfeerverlichting uitpakt (we gaan in de akoestische eilanden een 
sterrenhemel maken).  
De komende periode starten we met de vernieuwing van het dak. Na de 
inventarisatie en in overleg met een dak-adviesbureau zijn er vier 
gecertificeerde bedrijven uitgenodigd om een offerte te maken aan de 
hand van het door ons opgestelde eisenpakket. Hieruit zijn met twee 
leveranciers gesprekken gevoerd waaruit we een keuze gaan maken. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden aan 
het dak zo’n 3 weken in beslag nemen. Verder wordt er al flink nagedacht 
over de verdere aankleding van de kerkzaal en bijgebouwen. Als dat vorm 
heeft gekregen moeten we ook gaan denken aan de invulling van het 
liturgisch centrum. De werkgroep hiervoor heeft al wat ideeën geopperd. 
Kortom er staat nog heel wat te gebeuren.  
 

Hans Rootert  
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Cantate-dienst in de Ark van Reeuwijk 

 
Zaterdag 8 april 2017 om 16.00 uur 

 
Cantate BWV 73:  

“Herr, wie du willt, so schicks mit mir” 

van Johann Sebastian Bach 

 
Orkest ‘Intermezzo’  

Goudse Oratorium Vereniging ‘Laus Deo’  
o.l.v. Gerben Budding 

met sopraan Elsbeth Vogel  
en tenor Teun van Dijk  

 
m.m.v. ds. David van Veen 

 
Toegang: gratis* 

 
In een korte viering luisteren wij naar de cantate en zal ds. David van 

Veen in een meditatie stil staan bij de tekst en de muziek. 
 

  *Er is een uitgangscollecte t.b.v. de kosten. 
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Avond in de Ichthuskerk door ds. David van Veen over de Joodse 
wortels van het avondmaal. 
 
Op maandagavond 10 april om 20.30 uur organiseert de Ichthuskerk 
een avond onder de titel “Eet je mee of sla je over?”  Bij veel christenen 
leeft het idee dat Jezus vlak voor zijn dood het brood en wijn als eerste 
heeft ingesteld. Dat is echter niet het geval. Al meer dan duizend jaar voor 
het begin van onze jaartelling viert het joodse volk jaarlijks Pesach (in het 
Engels: Passover = overslaan). Pesach is het feest waarop de Israëlieten 
de bevrijding uit de slavernij vieren. De belangrijkste avond van Pesach is 
de Seideravond. Op deze avond, die volgens een vast ritueel verloopt, 
worden de matzes gebroken en wijn gedronken. Dat was ook wat Jezus 
op de avond vlak voor zijn sterven deed. 
  
Op deze avond neemt ds. David van Veen u mee naar de wortels van het 
avondmaal en de Seideravond. Ook de tafel zal gedekt zijn zodat u ook 
ingrediënten en gebruiken ziet van de huidige Seideravond. Ook mensen 
van buiten de Ichthuskerk zijn van harte welkom. 
 
************************************************************************************ 
 
Beste mensen,  
 
Het jaardoel van de diaconie is de Nonfoodbank in Gouda. 
Ze zijn hard op zoek naar vrijwilligers. 
Misschien iets voor U ? 

 

 
Vrijwilligers voor de Kledinggroep van de NonFoodbank Gouda. 
De Non-foodbank helpt armoede te bestrijden door het verstrekken van 
gratis materialen (o.a. kleding en huisraad) aan mensen die om wat voor 
reden dan ook geen geld hebben. 
Wij zoeken vrijwilligers voor de woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur die 
kleding uitreiken aan onze cliënten en binnengekomen kleding sorteren. 
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De Kledingbank, onderdeel van de Non-foodbank Gouda is gevestigd op 
de locatie van De Baanderij, Industriestraat 1 te Gouda. 
Wij werken volgens rooster, bij voldoende medewerkers bent u gemiddeld 
eens per drie weken aan de beurt. Vanwege onze cliënten gaat onze 
voorkeur uit naar vrouwelijke vrijwilligers. 
Interesse? Voor opgave en/op informatie kunt u contact opnemen met 
Joke Baas: baas.j@telfort.nl 
 
Vrijwilligers om cliënten van de Nonfoodbank Gouda te begeleiden. 
De Non-foodbank Gouda is een ANBI stichting die armoede helpt te 
bestrijden. Wij verstrekken gratis spullen (zoals kleding, meubels, bedden, 
huisraad en voor een kleine vergoeding een fiets) aan mensen die om wat 
voor reden dan ook geen geld hebben.  
Wij zoeken  voor de dinsdag, van 9.30 uur-15.00 uur, nog een vrijwilliger 
die als gastvrouw onze cliënten begeleidt en helpt bij het gratis uitzoeken 
van meubels, bed en huisraad. 
De Nonfoodbank Gouda is gevestigd op de locatie van De Baanderij, 
Industriestraat 1 te Gouda. 
Interesse?  
Voor opgave en/of informatie kunt u contact opnemen met Maria Dessing 
(06-18527296) of mailen naar: info@nonfoodbankgouda.nl 
 

Met vriendelijke groet 
Tineke Kwakernaak 
 
************************************************************************************ 
 
Mo(nu)mentje – George Brassens 

 
Tijdens een praktijkperiode verbleef ik in 
het dal van de Jordanne, de rivier die door 
Aurillac stroomt, en waaruit volgens de 
legende splintertjes goud te winnen waren. 
Ik woonde daar naast de dokter van het 
dal, en zo heb ik, naast mijn praktijk 
geomorfologie, ook mijn schoolfrans 
kunnen bijspijkeren. Zo hoorde ik een plaat 
van George Brassens: gemakkelijk in het 
gehoor liggende melodieën, maar 
verschrikkelijk ingewikkelde teksten.  
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En laat die zanger nu net een 
optreden geven in een grote tent 
net buiten Aurillac. Samen met de 
hele doktersfamilie zijn we naar 
dit live-optreden gaan luisteren. 
Brassens met zijn gitaar, en vlak 
achter hem Pierre Nicolas op de 
bas. Na elk lied even 
samenspraak, en dan werd het 
volgende lied ingezet. Zonder 
inleiding, zonder pauze, gewoon 
meer dan twee uur Franse 
chansons. 
Georges Brassens werd in 1921 
geboren in de Zuid-Franse 
badplaats Sète. Hoewel hij  uitgroeide tot één van de populairste auteurs 
en vertolkers van het Franse chanson was zijn debuut moeizaam. Toen hij 
bekend werd, schreef hij al meer dan tien jaar chansons en had hij vrijwel 
zonder inkomsten geleefd. Als hij niet was geholpen door vrienden was hij 
onbekend gebleven. Dankzij hen kwam hij in 1952 in contact met de 
zangeres Patachou. 
 
Zij herkende zijn talent, liet hem 
optreden in haar cabaret, maar 
vond dat hij zijn eigen chansons 
moest zingen. Daarmee werd hij 
enerzijds bekend (en diende als 
voorbeeld voor velen), maar werd 
anderzijds door menigeen verfoeid 
wegens zijn directe taalgebruik en 
omdat zijn teksten indruisten tegen 
de normen en waarden van de 
vijftiger jaren. 
Georges Brassens stierf 
in 1981 op zestigjarige leeftijd en 
werd bijgezet in het familiegraf op 
de armenbegraafplaats van Sète.  
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Het lied waarmee zijn optreden begon in Aurillac was het bekende 
Chanson pour l’Auvergnat. De mensen uit de Auvergne werden (en 
worden nog vaak) beschouwd als achtergebleven, en dat vormt de kern 
van dit deels autobiografische lied, waarin hij zijn hospita bedankt voor de 
vele jaren dat zij hem gratis onderdak en te eten heeft gegeven, terwijl 
zijzelf arm was en haar kleine woning geen stromend water, elektriciteit of 
verwarming had. Ook nadat Brassens beroemd was geworden en veel 
geld verdiende (waarvan hij het grootste gedeelte weggaf) bleef hij er nog 
vele jaren wonen. 

 
Dit lied, het werd gemaakt voor jou 
Jij de Auvergnat die zonder meer 
Mij vier blokken hout gaf 
Toen het kil was in mijn leven; 
Jij die mij vuur gaf toen 
De brave mannen en vrouwen,  
alle mensen van goede wil 
De deur voor mijn neus hadden dichtgegooid. 
Het was niet meer dan ‘n beetje hout, 
Maar het heeft mijn lichaam verwarmd 
En in mijn ziel brandt het nog steeds 
Op de wijze van een groot vreugdevuur. 
Jij, Auvergnat, wanneer jij sterft, 
Wanneer de lijkdrager jou komt halen, 
Laat hij je leiden dwars door de hemel 
Naar de eeuwige Vader. 
 
Als dit geen diaconaal-politieke boodschap is!  
Geen wonder dat hij hiermee sommigen tegen de haren instreek. 
Het zijn de kleine dingen die op het persoonlijke vlak gedaan worden die 
van invloed blijken en die in de herinnering blijven en niet de grote 
woorden. 
 
Kees van der Does 
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Leesrooster april-juni 2017 

(Nederlands Bijbelgenootschap) 
 
2-8 april 
zondag: Johannes 11:28-54 
maandag: Johannes 11:55-12:11 
dinsdag: Psalm 120 
woensdag: Romeinen 5:1-11 
donderdag: Romeinen 5:12-21 
vrijdag:   Romeinen 6:1-14 
zaterdag: Psalm 73 
 
9-15 april 
zondag: Johannes 12:12-19  
maandag: Johannes 12:20-36 
dinsdag: Johannes 12:37-50 
woensdag: Psalm 140 
donderdag: Johannes 13:1-38 
vrijdag:  Johannes 18-19 
zaterdag: Jesaja 12:1-6 
 
16-22 april 
zondag: Johannes 20:1-18 
maandag: Romeinen 6:15-23 
dinsdag: Romeinen 7:1-12 
woensdag: Romeinen 7:13-25 
donderdag: Romeinen 8:1-11 
vrijdag:  Romeinen 8:12-25 
zaterdag: Romeinen 8:26-39 
 
23-29 april 
zondag: Johannes 20:19-31 
maandag: 1 Petrus 1:1-12 
dinsdag: 1 Petrus 1:13-25 
woensdag: 1 Petrus 2:1-10 
donderdag: 1 Petrus 2:11-17 
vrijdag:  1 Petrus 2:18-25 
zaterdag: 1 Petrus 3:1-12 
 
30 april-6 mei 
zondag: Johannes 21:1-14 
maandag: Johannes 21:15-25 
dinsdag: Spreuken 13:1-12 
woensdag: Spreuken 13:13-25 

 
donderdag: Johannes 9:1-12 
vrijdag:  Johannes 9:13-23 
zaterdag: Johannes 9:24-41 
 
7-13 mei 
zondag: Johannes 10:1-10 
maandag: Johannes 10:11-21 
dinsdag: Spreuken 14:1-18 
woensdag: Spreuken 14:19-35 
donderdag: Psalm 114 
vrijdag:  1 Petrus 3:13-22 
zaterdag: 1 Petrus 4:1-11  
 
14-20 mei 
zondag: 1 Petrus 4:12-19 
maandag: 1 Petrus 5:1-14 
dinsdag: Judas 1-13  
woensdag: Judas 14-25 
donderdag: Johannes 15:1-17 
vrijdag:  Johannes 15:18-27 
zaterdag: Johannes 16:1-16 
 
21-27 mei 
zondag: Johannes 16:17-28 
maandag: Johannes 16:29-17:8 
dinsdag: Johannes 17:9-19 
woensdag: Johannes 17:20-26 
donderdag: Psalm 89:1-19 
vrijdag:  Psalm 89:20-38 
zaterdag: Psalm 89:39-53 
 
28 mei-3 juni 
zondag: 2 Johannes 
maandag: 3 Johannes 
dinsdag: Ezechiël 8:1-18 
woensdag: Ezechiël 9:1-11 
donderdag: Ezechiël 10:1-22 
vrijdag:  Ezechiël 11:1-13 
zaterdag: Ezechiël 11:14-25 
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Predikant :   ds. D. van Veen  ’t Kerkestuk 107   300425 
Voorzitter 
kerkenraad :   hr. E. Kwast  de Lange Krag 25   399797 
Scriba :    mw. J.G. Timmers Oudeweg 78   393342 
Ouderling :   hr. J. Boonstra  Bloeme 11   396117 
Jeugdouderling :     mw. J.P. van Galen Gravekoopsedijk 1a  395335 
    mw. M.A. Burger  Graaf Florisweg 71-4  Gouda 785908 
    mw. E.M. Eykelboom Kon. Wilhelminastraat 31  751139  
Pastorale ouderling : 

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

Website : www.pgdeark.nl 
 


