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Beste gemeenteleden

In 2010 verschenen er een drietal boekjes van de
Protestantse Kerk Nederland met als thema Geloof-
Hoop-Liefde. De boekjes bevatten een verzameling
teksten, uitspraken, redevoeringen , liederen en citaten
over het thema. Uit het boekje “Hoop” wil ik twee korte
bijdragen meegeven:

“Hoop is een uitzonderlijke spirituele genadigheid die God ons geeft om
onze angsten te beheersen, niet om ze te verdringen.”

Vincent McNabb (Engelse geleerde en evangelist, 1868-1943)

En van Toon Hermans de volgende prachtige Zegenbede:

Heer,
In de morgen
Vraag ik om Uw zegen.
Misschien doe ik dat wel
omdat ik zo graag leef.
Altijd hoop ik opnieuw
dat U mijn dagen zult zegenen.
Ja, ik heb het leven lief
En vul het glas tot aan de rand,
maar ik weet zeker, Heer,
Dat ik dit leven zinloos zal vinden
vanaf de dag
dat ik niet meer hopen mag
Op U.

Toon Hermans

Een mooi gebed van hoop waar we iedere dag kracht en geloof uit mogen
putten.

Dirk-Jan Knol
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28e jaargang nr 4 mei-juni 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.

3 juni 09.30 Eerste zondag na Trinitatis (groen)
Voorganger: ds. F. Hemrica, Utrecht
Ouderling: hr. J. Boonstra
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Emma van Loo
Collecten: 1. Eotas

2. Pastoraat
Koster: mw. J. Vermeulen
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. A. Knol en mw. J. Klomp
Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
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

10 juni 09.30 Tweede zondag na Trinitatis (groen)
Viering Avondmaal
Voorganger: ds. A. van Alphen-Keizer, Haastrecht
Ouderling: hr. B. Kwast
Diaken: mw. T. Lavies
Collectant: Maartje Homan
Collecten: 1. Onderwijs Peru

2. Kerk
Koster: hr. F. van den Heuvel
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. J. Schippers
Nevendienst: mw. M. Homan en mw. E. Visser
Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo
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
Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren, slotactiviteit
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17 juni 09.30 Derde zondag na Trinitatis (groen)
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: mw. E. Eijkelboom
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Robin van Loo
Collecten: 1. Hand in Hand Ghana m.m.v. hr. J. Emma

2. Jeugdwerk
Koster: hr. G. Schouten
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. T. Verheij
Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. A. Knol
Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

24 juni 09.30 Eerste zondag van de zomer (groen)
Afsluitings- en overstapdienst, zegening van Emma Ernstina Rozendaal
Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
Ouderling: mw. G. Bakker
Diaken: hr. S. Kwakernaak
Collectant: Barbera Coehoorn
Collecten: 1. St. Water voor Leven

2. Diaconie
Koster: hr. T. Eykelboom
Muziek: hr. A. Bakker
Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
Nevendienst: mw. M. Hop en hr. J. Groenendijk
Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
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

1 juli 09.30 Tweede zondag van de zomer (groen)
Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda
Ouderling: hr. P. Verheij
Diaken: hr. T. van Eekelen
Collectant: Leon van Oldenborgh
Collecten: 1. Jaardoel: School van mijn dromen

2. Alg. diaconale doelen/noodhulp
Koster: hr. J. Burger
Muziek: hr. J. Kooiman
Beamer: hr. B. Kwast
Nevendienst: mw. M. Homan en Mw. E. Visser
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Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
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

8 juli 09.30 Derde zondag van de zomer (groen)
Viering Avondmaal
Voorganger: ds. M.J. Wattel te Hoofddorp
Ouderling: mw. J. van Galen
Diaken: mw. T. Kwakernaak
Collectant: Lucas Visser
Collecten: 1. Woord en Daad

2. Jeugdwerk
Koster: hr. M. ten Haaf
Muziek: hr. T. Alders
Beamer: hr. J. Burger
Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. M. Hop
Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn
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

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

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 1 juni 18.45 u. Jeugdclub, *
zaterdag 9 juni 11.00 u. Open dag

't Swanenburghshofje *
maandag 11 juni 21.00 u. Vrijwilligersavond *
vrijdag 15 juni 18.45 u. Jeugdclub, buitenprogramma *
zondag 24 juni 11.00 u. Fietstocht naar Zevenhoven *
vrijdag 6 juli 18.45 u. Jeugdclub, seizoensafsluiting*

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer
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Van de redactie

Kopij-inleverdata Arkade Verschijningsdata Arkade

25 juni 5 juli
3 september 13 september

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).

Oproep

Voor de bezorging van Arkade zoeken wij 2 personen die ieder een aantal
straten in Reeuwijk-Brug West willen bezorgen.

De eerste wijk heeft de volgende straten:
Van Goghstraat, Kamerling Onnesstraat, J. v. Hoofstraat,
J. Raedeckersingel, Kon. Wilhelminastraat, Bernadottestraat,
Rembrandtstraat, Plesmanstraat, totaal 20 Arkades

De tweede wijk:
Dorus Rijkersstraat, Douwes Dekkerstraat, Brederodestraat,
Albert Schweitzerstraat, Bunchestraat, Berensteinstraat,
totaal 24 Arkades.

De Arkade komt 9 maal per jaar uit.

Er is vast wel iemand in onze gemeente die hier een half uurtje per maand
mee wil helpen?

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Rinus en Jos Vermeulen
tel.0182-394088
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Bij de vieringen

Zondag 3 juni – Eerste zondag na Trinitatis
Marcus 10: 1-16
Eerst een discussie met de Farizeeën op het scherpst van de snede.
Ze dagen hem uit, maar Jezus kent zijn klassieken en geeft geen krimp. Maar
als hij kinderen in het vizier krijgt, lijken die hem oneindig veel meer te boeien
dan het gesprek met de collega-theologen. Sterker nog: wordt als de
kinderen. Ds. Folly Hemrica gaat voor.

Zondag 10 juni – Tweede zondag na Trinitatis
Job 2
Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan
naast hem zitten en zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond.
Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan.
Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand
meeleeft. We vieren het Avondmaal.
Ds. Anja van Alphen gaat voor.

Zondag 17 juni – Derde zondag na Trinitatis
Job 10
Eigen schuld? Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem.
Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over
wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder
reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 24 juni – Eerste zondag van de zomer
Job 38: 1-38
Weet jij dat? God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt
hij duidelijk dat Job zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet
plaatsen, Job moet niet denken dat hij alles weet. Met de kinderen denken we
na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.
Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 1 juli – Tweede zondag van de zomer
Job 42
Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Tegelijk kun je je
afvragen: wat is er veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd zijn? En
de vrienden? En God? Met de kinderen kan naar aanleiding van dit thema
ook verkend worden hoe zij zelf veranderen.
Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.
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In Memoriam Robert Johan Elderenbosch

Op 11 mei 2018 is overleden ons gemeentelid Rob Elderenbosch in de leeftijd
van 92 jaar. Hij was al langere tijd weduwnaar en woonde aan de Haarmos.

Rob was, vanaf dat hij met zijn gezin in Reeuwijk kwam wonen in 1971, nauw
betrokken bij de vorming van de Hervormde Bruggemeente.
Hij heeft die ervaren als een heel plezierige gemeenschap, samen met
anderen iets opbouwen, dat gaf kracht en optimisme er samen wat van te
maken. Zo sprak hij in een interview dat Bert Kwast met hem had in 2005 en
dat is opgenomen in Arkade van mei-juni 2005. Hij was de eerste voorzitter
van wat toen werd genoemd de kerkvoogdij van de Bruggemeente en in die
hoedanigheid heeft hij ook het Avondmaalstel en de doopvont voor de
Bruggemeente gekocht. In zijn leven heeft hij veel gereisd en lang gewerkt in
Afrika en dat leverde o.a. een sterke betrokkenheid op bij het werk van het
Nederlands Bijbel Genootschap.
Als bouwkundige werkte hij o.a. aan de Euromast en het Erasmus Medisch
Centrum. Doordat het lopen hem de laatste tijd niet meer goed af ging, werd
naar De Ark komen moeilijker. Het was duidelijk dat hij lichamelijk zwakker
werd. Zo lang hij kon, bezocht hij geregeld de ouderenmiddagen in De Ark.
Maar zijn geest bleef volstrekt helder. Afgelopen week kreeg hij een
hersenbloeding, waarna hij vrijdag 11 mei thuis, te midden van zijn kinderen,
overleed. Hij laat kinderen en kleinkinderen achter. Zijn echtgenote Nienke
overleed in 2004.

In gedachten en gebed zijn we bij allen die hem lief waren. We hebben Rob
herdacht in de zondagse viering op 13 mei, waarbij we zongen Lied 256, Blijf
met uw genade bij ons, Heer, onze God. O, blijf met uw genade bij ons, licht
in het duister …
De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 17 mei op IJsselhof in
Gouda.
Moge hij rusten in vrede.

Ook voor hem staan die woorden geschreven in Lied 954:

Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
Welkom thuis in de hand van de levende
God, ons altijd nabij.

Namens de kerkenraad, Jan Boonstra
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Uit de kerkenraad

Het is duidelijk begin mei: de kerkenraad komt op maandag 14 mei in
sterk verkleinde samenstelling bijeen. De kerkordekenners onder ons
verzekeren dat er voldoende kerkenraadsleden zijn om toch rechtsgeldige
besluiten te nemen. We kunnen dus vergaderen.

Voor het beroepingswerk hadden we een zgn. solvabiliteitsverklaring
nodig van het regionaal college van beheerszaken. Dat college beoordeelt
of onze financiële situatie solide genoeg is om een nieuwe predikant te
beroepen. Dat blijkt het geval te zijn: we zijn geslaagd. Dat betekent
tegelijkertijd dat inmiddels de advertentie is gepubliceerd waarin
gegadigden voor onze predikantsplaats wordt gevraagd te solliciteren. We
komen dus in een nieuwe fase van het beroepingswerk.

We kunnen praktisch bij elk bezoek aan De Ark voortgang in het
onderhoudswerk constateren. De tussenzaal is al grotendeels aangepakt.
Er moeten nog wat andere werkzaamheden worden afgemaakt voordat de
nieuwe vloer erin komt. Bij de keuze van die nieuwe vloer wordt er
rekening mee gehouden dat er soms stevig wordt geschoven met de
tafels in de tussenzaal: dat moet die nieuwe vloer kunnen hebben.

Binnenkort begint ook de aanpak van de kozijnen en de ramen rondom
ons kerkgebouw. Bij wijze van proef is het eerste segment klaar: de
kozijnen en het raam rond de achterdeur in de kerkzaal. Vanaf 11 juni
worden in ongeveer een maand tijd alle kozijnen en ramen vervangen.

Na de dienst op 18 maart hebben Jan Boonstra en Gerwin Slappendel
verteld over de voortgang met betrekking tot de inrichting van de kerkzaal.
Dat verhaal is tijdens de gemeenteavond van 24 april nogmaals verteld,
nu ook met meer inhoudelijke uitleg. Een architect/ontwerpersduo is nu
aan het werk.

De kerkrentmeesters hebben inmiddels een redelijk beeld van de
toegezegde vaste vrijwillige bijdragen voor dit jaar. Het is het vertrouwde
beeld: de lichte stijging zet zich voort. Dat stemt tot dankbaarheid, zeker
als je ziet dat het ledental ook van onze gemeente geleidelijk enigszins
afneemt, als je de economische recessie van enkele jaren geleden
meeneemt én het feit dat we via de actie “Geef om De Ark” incidenteel
toch maar liefst meer dan € 250.000,- binnen haalden. Dat is prachtig.
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Minder mooi is dat de kerkrentmeesters hardnekkige problemen hebben
met mensen die jaar in jaar uit wel bijdragen toezeggen, maar niet betalen
en met mensen die helemaal niets toezeggen. Zo langzamerhand hebben
de kerkrentmeesters hun instrumentarium aan maatregelen, reacties en
wervende brieven geheel uitgeput en wordt het een zaak van de
kerkenraad. En terecht, want dit is niet alleen en ook niet primair een
financiële kwestie, dit gaat om de relatie die we hebben – of vaak juist in
het geheel níet hebben, met een deel van onze leden. We zullen daarover
in de kerkenraad de komende tijd moeten nadenken – en dan ook iets
moeten gaan doen!

We bespreken de openstelling van de kerk tijdens Bruisend Reeuwijk, op
1 september. Net als vorig jaar zullen de gezamenlijke Reeuwijkse kerken
op die dag in De Ark iets van hun activiteiten laten zien.

Op 25 mei treedt de nieuwe, veelbesproken privacywet in werking. Iedere
organisatie die persoonlijke gegevens van mensen gebruikt en bewaart
moet kunnen aangeven waarom het hebben van die gegevens
noodzakelijk is voor het werk van die organisatie. Maar bovenal moeten
bedrijven en organisaties, dus ook onze kerkgemeenschap, kunnen
aantonen hoe zorgvuldig ze omgaan met die gegevens, en met name hoe
ze voorkomen dat die gegevens zomaar in de openbaarheid komen. Jan
Boonstra heeft hier in de afgelopen Arkade aandacht aan besteed.
Daarover kunnen we met recht zeggen: wordt vervolgd.

Bert Kwast

Verslag gemeentevergadering PG De Ark
24 april 2018
Aanwezig 40 gemeenteleden

Opening om 20.00 uur door Bert Kwast, voorzitter kerkenraad.
We zingen van Lied 280 een aantal coupletten, 1,2,3,en 7. “De vreugde
voert ons naar dit huis…”
Het lied gaat over hout en steen en materiële zaken, maar het huis dat
bezongen wordt is ook een huis van God en een huis van ons allemaal
waar wij allemaal een stuk van onze geschiedenis hebben liggen.

Voor zover nog niet in het bezit van aanwezigen worden de financiële
stukken nog uitgereikt.
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College van diakenen

Ruben Donselaar geeft als (inmiddels
afgetreden) penningmeester van het college
een toelichting op de jaarrekening van de
diaconie.

Ruben dankt de gemeenteleden voor de
gulle gaven in 2017, waardoor de diaconie
veel goede dingen kon doen. Bijzonder is, dat in een jaar waarin een groot
beroep werd gedaan op gemeenteleden vanwege met name de financiële
actie voor de Ark, de diaconie desondanks hogere inkomsten kreeg.
Diaconie heeft geen bijzondere zaken op de jaarrekening staan. Wat
binnenkomt, geeft college in principe ook weer door.
Inkomsten komen uit giften, collecten en collectebonnen en diaconale
bijdragen.
Uitgaven worden besteed aan o.a. goede doelen, jaardoel, bijzondere
hulp, koffie/thee, pastorale zorg, startzondag, bloemendienst, etc.

Sinds 2014 ziet het college van diakenen een stijgende lijn in de
inkomsten. In 2017 hoogste ontvangsten sinds 2014. Ruim € 50.000,-
Jaardoel loopt van september tot september; jaarrekening loopt van
januari t/m december.
In totaal is € 5.400 gespaard via de vrijwillige bijdragen. De helft hiervan
gaat naar het jaardoel.
Met collectes halen we in de Ark ongeveer € 34.000,- per jaar op.

Gevraagd wordt naar een nadere toelichting op de Voedselbank.
De diaconie ondersteunt de Voedselbank Gouda. De Voedselbank
Reeuwijk is geen zelfstandige organisatie. Er is een klein potje waaruit de
Voedselbank Reeuwijk evt. tekorten in de beschikbare goederen kan
aanvullen.

Bert dankt Ruben onder applaus voor zijn toelichting.

College van kerkrentmeesters

Dirk-Jan Knol geeft als voorzitter van het college van kerkrentmeesters
een toelichting op de jaarrekening 2017. Jan Walrave kan detailvragen
beantwoorden.
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2017 was financieel gezien een ingewikkeld jaar. We zijn gestart met het
onderhoud. Er is een lening afgesloten. Dat maakt de jaarrekening wellicht
moeilijker leesbaar dan anders.

Dirk-Jan begint met de balans. Roerende zaken
zijn de pastorie en de kerk. Beiden zijn samen
ongeveer voor € 700.000,- op de balans
opgenomen. Vroeger namen we dit niet op, maar
we zijn een lening aangegaan en de pastorie
dient hiervoor als onderpand.  We hebben een
hypotheek afgesloten bij de SKG.
Vooruitontvangen giften zijn VVB bijdragen die eerder gestort zijn dan het
jaar waarvoor ze bedoeld zijn.
Er is een toelichting op de balans opgenomen. Hier is een vraag over.
Op pagina 7 is de pastorie ingeschat op een zekere waarde. Waar is deze
op gebaseerd? De pastorie is gewaardeerd op 70% van de WOZ waarde.
Dit is de executiewaarde van de bank.

Hierna gaat Dirk-Jan over op de behandeling van de exploitatierekening.
Dat is eigenlijk het huishoudboekje van het college van kerkrentmeesters.
De realisatie 2016 is weer gegeven, de begroting 2017 en de realisatie
2017.
Begroot was € 8.400,- tekort. Maar we zijn geëindigd met een positief
saldo van € 4.000,-
Grootste bron van inkomsten was de VVB. Hierop heeft het college extra
inzet gepleegd. Enerzijds om alle leden te bewegen daadwerkelijk bij te
dragen, en anderzijds om de toegezegde bijdragen ook daadwerkelijk
binnen te krijgen.
De toezeggingen voor 2017 waren ingeschat op € 114.000,-. Gerealiseerd
is € 120.000,-
Per lid is ongeveer € 200,- nodig om de kerk in stand te houden. Per
pastorale eenheid is dat € 400,-
Voor 2018 is inmiddels toegezegd €  110.000,-. Dit is lager dan in 2017,
het college hoopt dat dit nog wat aantrekt.

De gemeente veroudert enigszins. Is er een trend waar te nemen dat de
jongeren die de middelbare leeftijd bereiken, meer gaan bijdragen, zodat
gecompenseerd wordt voor weggevallen bijdragen van oudere
gemeenteleden die ons ontvallen zijn?
Inkomsten stijgen ondanks dalend aantal leden.
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Gemiddelde bijdrage is dus omhoog gegaan.
Het college merkt wel dat de jongere generatie niet meer automatisch
beseft dat zij moet bijdragen aan de instandhouding van de kerk.
Aan de uitgavenkant zijn niet veel bijzonderheden. Er wordt nog wel
steeds gereserveerd voor (groot) onderhoud. Komend jaar zullen we wat
extra uitgaven moeten doen aan de pastorie.
Bert en de commissie Financiën hebben, met groot succes, hard
getrokken aan het werven van fondsen/middelen voor de aanschaf van De
Ark en het groot onderhoud en de verfraaiing.

Er wordt een vraag gesteld over het doorgeven van collecten voor de
Kerk. Het college van diakenen geeft aan de collecten voor de Kerk door
te geven aan het college van kerkrentmeesters. Deze bedragen zijn in de
overzichten niet één op één hetzelfde. Hoe zit dat?
In de exploitatierekening staan reguliere collectes. De deurcollectes voor
het onderhoudsfonds zitten bij het overzicht fondsenwerving. Een deel van
de collectes is waarschijnlijk terecht gekomen bij het onderhoudsfonds.
Het gaat om ongeveer € 500,- Het college hoeft niet de details in te duiken
om het verschil precies te achterhalen.

Er wordt nog een opmerking gemaakt over de VVB. De vrijwillige
bijdragen inkomsten in 2017 waren € 111.000,-. De toezegging voor 2018
is € 110.000,-. Dat ligt dus best dicht bij elkaar.

Gevraagd wordt of de vrijwilligers die aan onderhoud van de Ark werken,
wel verzekerd zijn? De verzekeringen zijn opnieuw onder de loep
genomen. De premies zijn omlaag gegaan. De verzekering voor de
vrijwilligers is afgesloten door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die
hoeven wij niet meer zelf af te sluiten.

Bert licht de giften toe die zijn binnengekomen via bijzondere stichtingen.

Dirk-Jan brengt dankbaarheid van het college van kerkrentmeesters over
aan de gemeenteleden voor de solidaire bijdrage die is geleverd waardoor
de kerk in stand gehouden kan worden.

Bert dankt Dirk-Jan onder applaus voor zijn toelichting.
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Kascontrolecommissie

Rapportage door de kascontrole commissie, Cor van de Wetering en
Frank van den Heuvel.  Cor en Frank hebben een brief gestuurd met hun
bevindingen.
Bert citeert uit deze brief dat de commissie de cijfers van beide colleges
heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. De commissie refereert
aan het vele werk dat de penningmeesters aan de boekhouding hebben
besteed.  Beide colleges wordt décharge verleend en de leden van de
colleges worden nogmaals met applaus bedankt.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag biedt een indrukwekkend beeld van alle activiteiten die in
het afgelopen jaar zijn ondernomen in de Ark. Gevraagd wordt naar een
verslag van ZinSpelen? Zij hebben wel tekst aangeleverd. Deze tekst is
helaas niet in het jaarverslag terecht gekomen. De tekst komt zo snel
mogelijk alsnog op de website te staan.

In het item Geef om de Ark staat onder de actie Weissensee het jaartal
2016, moet zijn 2017.

Vooruitblikkend hoopt de jeugd van de kindernevendienst op meer
verbinding met de clubs erom heen.  De vraag is neergelegd bij Provider.
En de vraag naar een nieuwe tienerclub is ook uitgezet.

Pauze – mogelijkheid om rond te kijken in gerenoveerde zalen.

Renovatie kerk en inrichting kerkzaal

Hans Rootert geeft aan de hand
van een diapresentatie een
overzicht van alle werkzaamheden.
De hoeveelheid werk die verzet is,
is indrukwekkend!!! Heel veel dank
aan de inzet van alle vrijwilligers en
de projectleiding van Hans. Zij
krijgen een groot applaus.
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Gerwin Slappendel geeft een toelichting op de
herinrichting van de kerkzaal.
Ds. Hans Uytenbogaardt begeleidt de
werkgroep die zich hiermee bezighoudt. Hij is
liturg uit Utrecht en helpt de werkgroep door
een liturgische bril naar de kerkzaal te kijken.
Hierbij wordt breder gekeken dan sec de
liturgische attributen. Ook de aankleding,
opstelling e.d. worden erbij betrokken.
De werkgroep heeft een programma van eisen
opgesteld. Er is een vlekkenplan opgesteld.
Een architectenduo zal aan de hand hiervan
een plan opstellen. Dit plan wordt later aan de
gemeente gepresenteerd.
Gevraagd wordt of een ringleiding voor de dove mensen aangelegd kan
worden. Hou in ieder geval rekening met dove gemeenteleden die minder
kunnen horen wanneer de kerkzaal in V-opstelling is ingericht. Dit wordt
toegevoegd aan het programma van eisen.

Voortgang beroepingswerk

Joke Timmers geeft een toelichting op het beroepingswerk. De commissie
bestaat uit 12 personen onder leiding van Annette Knol. De BC is vier keer
bij elkaar geweest. We hebben een consulent toegewezen gekregen, ds.
Van Viegen uit Waddinxveen. Hij heeft de laatste vergadering bijgewoond.
De werkzaamheden bestaan met name uit voorbereidingen. We moeten
werken volgens de Gids voor het Beroepingswerk. Deze moest de
commissie zich eigen maken. Verder moest er gewerkt worden aan een
profielschets van onze gemeente en de te beroepen predikant, een
actualisatie van de website en een advertentietekst. Ook hebben we
advies aangevraagd aan het mobiliteitscentrum van de PKN en een
solvabiliteitsverklaring bij het regionaal college voor beheerszaken in de
PKN.
We hopen eind van de week hierover uitsluitsel te krijgen.
Vanuit de gemeente zijn 8 namen aangereikt. Vanuit het
mobiliteitscentrum 17, waarvan de commissie 10 geschikt acht.

Om 22.10 uur sluit Bert de gemeentevergadering.

Joke Timmers
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Beroepingswerk

Beste broeders en zusters,

Namens de beroepingscommissie een update van de voortgang van het
beroepingswerk.
Begin mei kregen wij ‘groen licht’ van het Regionaal College voor
Beheerszaken in de PKN om een predikant te beroepen voor een 0,8 fte
aanstelling.
Daardoor kon het echte werven van een predikant beginnen.
Onze vacaturetekst is op verschillende websites ‘online’ gezet, waaronder de
website van de landelijke PKN. U kunt de advertentie bekijken via onze
website, www.pgdeark.nl.
Predikanten die door gemeenteleden naar voren zijn gebracht en predikanten
die ons zijn aangereikt door het mobiliteitscentrum van de PKN zijn benaderd
om hen extra op onze vacature te attenderen en te vragen of zij een
uitgebreid informatiepakket willen ontvangen.
Het informatiepakket bevat een boekje met een beschrijving van onze
kerkelijke gemeente en een profielschets van de predikant die wij zoeken, het
jaarverslag over 2017, een Arkade, de welkomstfolder van onze kerk en de
recreatiekrant van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Kandidaten kunnen
reageren tot en met 20 juni a.s. Daarna wil de beroepingscommissie nog voor
de zomervakantie een selectie maken op basis van de brieven. De
gesprekken met geselecteerde predikanten zullen dan direct na de
zomervakantie plaatsvinden.
We zijn benieuwd naar de geïnteresseerde kandidaten!

Joke Timmers

Oproep vanuit de Jeugdouderlingen

Wij zijn op zoek naar tieners die druk bezig zijn met de examens voor hun
middelbare schoolperiode.

Weet jij, of ken jij, of ben jij iemand die examen doet dit jaar en betrokken is
bij de kerk? Laat dit dan weten door een mailtje te sturen naar:
de3jeugdouderlingen@hotmail.com
Wat we ermee doen horen jullie vanzelf.
Alvast bedankt voor het doorgeven!

Namens de jeugdouderlingen,
Esther Eijkelboom
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Jaarverslag over 2017

Op de gemeenteavond op 24 april 2018 hebben we als kerkenraad een
jaarverslag over 2017 uitgereikt bij de financiële jaarstukken.
Door een fout bij het samenstellen is in dat jaarverslag niet opgenomen
het deel van het verslag van ZinSpelen. Dit is de commissie die lezingen
vanuit De Ark organiseert, veelal in het kader van het Jaarthema.
Deze lezingen, gegeven door vaak landelijk bekende sprekers, trekken
binnen maar ook buiten De Ark de aandacht.
Intussen is in de nieuwste versie van het jaarverslag 2017 ook het
onderdeel ZinSpelen opgenomen. Mocht u de nieuwste versie willen
ontvangen, stuurt u dan een mailbericht aan ondergetekende,
e-mailadres: jan3.boonstra@planet.nl en u ontvangt digitaal in Word de
nieuwste versie.

Jan Boonstra

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:
15-04 Hospice te Gouda €   247,40
15-04 Jeugdwerk €   115,97
22-04 Artsen zonder Grenzen €   412,65
22-04 Pastoraat €   335,36
29-04 Geraldstichting €   195,57
29-04 Diaconie €   146,65
06-05 l’Arche te Gouda €   214,53
06-05 Algemene Diaconale Doelen €   180,76

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
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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,
Sander Kwakernaak

Van het kerkelijk bureau

Overleden:
11 mei 2018: hr R.J. Elderenbosch, Haarmos 51, 2811
GT (wijk E)

Getrouwd:
18 mei 2018: Frank Benschop en Janneke Jacobs, Koningin
Wilhelminastraat 13, 2811 TS (wijk C)

Ingeschreven:
hr A.H. van Schaik, Watermunt 3, 2811 SM (wijk A) uit Prot.Gem.
Eindhoven
mw J. Jacobs, Koningin Wilhelminastraat 13, 2811 TS (wijk C)

Uitgeschreven:
hr T.J.J. Sanders, Kattensingel 89, 2801 CE Gouda (wijk E)

Verhuisd:
mw C.M. Hofman en hr R.A.H. Hofman, van Sterremos 17 (wijk E) naar
Moerweide 125, 2811 JC (wijk D)
hr I.P. Tarnóczy, van Albert Schweitzerstraat 10 naar Albert
Schweitzerstraat 8, 2811 SC (tijdelijk, blijft wijk C)
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Rectificatie:
In Arkade 28 nr 3 stond mw Eveline Krul, Kennedysingel 120 ten onrechte
vermeld als uitgeschreven. Dit moet zijn een overschrijving naar de
Herv.Gem. Sluipwijk

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

(dit is NIET het nummer van de Diaconie en Zending, deze hebben hun eigen
nummers). 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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"Samen op zoek"

Beste gemeenteleden,

Op de oproep voor een nieuwe gesprekskring in de Arkade van een jaar
geleden is enthousiast gereageerd, d.w.z. dat er in september een groep
met de naam "Samen op zoek" met 13 deelnemers is gestart.
Een kring voor alle leeftijden waar we met elkaar in gesprek zijn gegaan
over geloven in de breedste zin van het woord en wat we daaraan
beleven.
Het waren goede avonden waar we op een open manier met elkaar
gesproken hebben over diverse onderwerpen die door de deelnemers
werden aangedragen.
Omdat de bijeenkomsten thuis plaatsvinden is 12 personen een maximum
aantal.
Er waren enkele gemeenteleden die zich in de loop van het seizoen
hebben gemeld om ook deel te nemen waardoor het idee is ontstaan in
het nieuwe seizoen de groep te splitsen en zo een tweede kring te
vormen. Van harte welkom!
De groep(en) blijft /blijven gedurende het seizoen constant om het
vertrouwde karakter van de gesprekken stimuleren.
Hoe de avonden vorm gaan krijgen wordt met de geïnteresseerden
besproken tijdens de eerste bijeenkomst van het seizoen 2018/2019 op
maandag 24 september.

Opgeven kan bij Tineke Lavies
tinekelavies@gmail.com

Wij kijken uit naar uw/je komst.

Hilde en Ton Scheuder en Tineke Lavies
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Van de kindernevendienst

Vandaag is het 1e Pinksterdag en ik mocht het stukje
schrijven over de altijd zo leuke kindernevendienst. Wij
hebben n.l. de leukste kinderen bij ons op bezoek
tijdens de kerkdienst. Jullie vragen je natuurlijk af
waarom wij de leukste kinderen hebben in onze kerk?
Nou dat zal ik jullie vertellen. Wij hebben altijd heel veel
lol samen en de kinderen kunnen serieus mee praten
over belangrijke onderwerpen die wij aankaarten tijdens de
kindernevendienst. Ook kunnen ze heel goed luisteren, knutselen,
spelletjes spelen en samenwerken. Samenwerken was één van de dingen
waar het over gaat in het verhaal van vandaag.

Vandaag hadden we het over de toren van Babel. En dat de mensen heel
goed konden samenwerken toen ze de toren aan het bouwen waren. Dat
zeiden ze ook tegen elkaar en “bliezen hoog van de toren” over hoe mooi
de toren was en hoe goed ze waren. God vond dat niet zo leuk en gaf ze
allemaal een andere taal en zo konden ze elkaar niet meer verstaan en
niet meer zo goed samen werken. Is dit vervelend, ja zeiden de kinderen,
want daardoor komt de toren niet meer af. Gelukkig leren we
tegenwoordig ook andere talen. Zo kunnen we toch weer met elkaar
samenwerken, al is dat soms best wel moeilijk. (dit ondervonden ze toen
ze zelf een toren gingen bouwen)

Na het verhaal maakten we samen een hele hoge toren. Stond die stevig?
Bleef hij staan als je een steen weg zou halen? Het was best moeilijk om
samen een stevige toren te maken. Daarna deden sommige van de
kinderen een spelletje Jenga en andere maakten een tekening van de
toren van Babel of kleurden een mooie pinksterduif. Het was weer een
gezellige ochtend.

Ook werd de spaarpot voor het goede doel geleegd deze ochtend. David
telde al het geld en we hebben het laatste kwartaal weer een bedrag van
€ 76,05 opgehaald voor het goede doel Eotas Foundation. Dit is een
dovenschool in Tanzania. Wil je meer informatie over dit doel, kijk dan
eens op http://www.eotasfoundation.org

Namens de kindernevendienstleiding,
Carolien Schrier
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Jeugdclub

Hallo allemaal!

Op 20 april mochten de kinderen
gokken: er was weer casinoavond!
We speelden verschillende spellen met
kaarten en dobbelstenen, waarbij de
kinderen mochten inzetten. De één deed
dit iets voorzichtiger dan de ander,
grappig om die verschillen te zien.
Sommigen waren al snel blut en leenden
bij, anderen hadden dikke winst.
Iedereen deed fanatiek mee, dat was
ook goed te horen!

Wederom een filmavond, nu op 18
mei. We hebben onder het genot
van drinken en chips een Age age-
film bekeken, ondanks het
Pinksterweekend was er een goede
opkomst. Mocht er weer filmavond
zijn, mogen de kinderen ook zelf van
tevoren aangeven dat ze een leuke
film hebben. Wie weet draaien we
die dan.

Op 1 juni is er avondvierdaagse, we bekijken of het programma voor die
dag voor de Jeugdclub doorgaat. Veel kinderen lopen dan namelijk mee.
Vrijdag 15 juni is er een buitenprogramma, we laten via de app weten wat
we gaan doen.
En.... vrijdag 6 en zaterdag 7 juli is er alweer de jaarlijkse afsluiting met
voor wie wil een nachtje slapen! We zien er al naar uit, jullie ook?

Tot de volgende keer,

Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij
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Taizé-reis 2018

Ook dit jaar zijn we weer met een aantal jongeren naar de
kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk geweest. Mede door de gulle
donaties vanuit de gemeente is deze reis mogelijk gemaakt.

Natuurlijk hebben we deelgenomen aan het ‘programma’ van Taizé. Dit
houdt in dat wij elke ochtend om 8.15 uur in de kerk zaten voor de eerste
dienst van de dag. Na deze dienst is het tijd voor het ontbijt. Elke dag
stonden wij een behoorlijk tijdje in de rij voor een heerlijk wit broodje met
een reepje pure chocolade.

Rond 10.00 uur volgt dan de bijbelstudie. Gezamenlijk luisterden wij elke
dag naar een broeder van Taizé, die een passage uit de bijbel toelichtte.
Daarna kon dit in groepjes, bestaande uit jongeren afkomstig uit
verschillende landen, besproken worden.

Na de lunch is het vervolgens tijd voor de tweede dienst van de dag. Deze
dienst vliegt voorbij, waarna de ‘corvee-taken’ dienen te worden
uitgevoerd. Dit jaar hadden wij het geluk dat we met de hele groep samen
één taak hadden. We mochten de overige taken, die alle jongeren in Taizé
moeten uitvoeren, verdelen. Elke groep jongeren die aankwam in Taizé
kreeg van ons een taak toegewezen. Dit was natuurlijk een erg leuke
baan voor ons, die als bijkomend voordeel had dat wij slechts één middag
hoefden te werken.
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’s Avonds konden wij elke dag
heerlijk genieten van de inmiddels
beruchte ‘Taizé-maaltijden’.
Waarvan hiernaast een voorbeeld
te zien is (ja, u ziet het goed, dit is
een avondmaaltijd).

Om 20.20 uur start de laatste
kerkdienst van elke dag. Na de
dienst bleven we vaak nog even
hangen om de prachtige
Taizéliederen te zingen.

De overige momenten en ‘corvee-
vrije’ middagen hebben we heerlijke wandelingen gemaakt in de
omgeving, het winkeltje van Taizé bezocht, geluierd in de stiltetuin of
gewoon lekker bij de tent gelezen en gekletst.

Ook dit jaar heeft het tripje naar het nabijgelegen dorpje Cluny weer
plaatsgevonden. Dit blijft een heerlijk dagje, waarbij we stiekem even
‘spijbelen’ en van andere lekkernijen dan de Taizé-maaltijden genieten.
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We hebben een
fantastische tijd met
elkaar gehad. Voor
een aantal van ons
was dit de eerste
ervaring met Taizé.
Het is een hele
leerzame en
interessante week
geweest. We hebben
elkaar als groep
goed leren kennen
en van elkaar kunnen leren door de goede gesprekken.

Wij willen u en jullie nogmaals van harte bedanken voor de gulle gaven.
We hopen volgend jaar zeker weer met een groep jongeren Taizé te
kunnen bezoeken.

Groetjes namens iedereen van de Taizé-reis 2018,

Eline Plak
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Beste mensen,
Op zondag 15 april vertrokken we met 41 mensen en 10 auto’s naar het
openluchtmuseum in Arnhem. Om een tijdig vertrek mogelijk te maken,
begon de kerkdienst om 9:00 uur. Bert de Velde Harsenhorst wist met
gepaste spoed een mooie kerkdienst te verzorgen.

Bij de uitgang van de kerk werd de auto-indeling bekend gemaakt. Door
de mix in de auto’s kwamen we in gesprek met mensen die we nog niet zo
vaak hadden gesproken. We werden uitgezwaaid door de achterblijvers
en gingen op reis zonder koffie!

Wonderbaarlijk genoeg kwamen alle auto’s min of meer tegelijk aan.
Bij de ingang van het museum hadden we de draai van 41 kaartjes
scannen snel te pakken en waren we zo binnen. Eindelijk koffie! In het
zonnetje, wat een mooie start van ons museumbezoek.

In verschillende groepjes ging ieder in zijn eigen tempo het park
verkennen. Bijvoorbeeld de krotten van Amsterdam, de melkfabriek op
stoom of een Groningse boerderij. De jeugd ging boogschieten,
aardappels poten en wel 4x een rondje met de tram maken. En er was
een dapper persoon die de zon links liet liggen en de kelder indook om de
canon van de Nederlandse geschiedenis te bekijken.

Bij de Nederlands Hervormde kerk uit ’s-Heerenhoek kwamen we allemaal
samen. Lekker in het zonnetje kon iedereen lekker eten van zijn zelf
meegebrachte lunch en er werd volop gedeeld. Daarna hadden we nog
ruim de tijd om het park verder te verkennen.

Jonneke Klomp
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Uitnodiging voor de vrijwilligersavond op maandag 11 juni 2018

Vele vrijwilligers zijn in onze gemeente actief. Sommigen werken meer
achter de schermen, anderen meer zichtbaar. Heel zichtbaar is bijv. het
vele werk dat is en wordt gestoken in de renovatie van De Ark. Wij mogen
dankbaar zijn voor wat we als gemeente voor elkaar en de wereld om ons
heen betekenen. Als blijk van erkenning voor al die inspanningen in het
afgelopen jaar en ook als ontmoetingsmoment, nodigt de kerkenraad alle
vrijwilligers in onze gemeente uit voor een drankje en een hapje aan de
bar in de tussenzaal op maandagavond 11 juni vanaf 21.00 uur.
Ook degenen die vrijwilliger zijn geweest of nog vrijwilliger willen worden
zijn van harte welkom.

Onze diakenen zijn zo goed om deze avond te ondersteunen.
Om organisatorische redenen kunnen wij u geen persoonlijke uitnodiging
sturen, maar hopen wij u voldoende in te lichten met dit bericht in Arkade.
We vragen daarvoor begrip.
We zien uit naar een goede en gezellige ontmoeting!

Namens de kerkenraad,

Jan Boonstra

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), nieuwe regels
voor de privacy

Zoals we in de voorgaande Arkade al vermeldden, wordt op 25 mei 2018
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Deze Europese regelgeving komt in de plaats van de nu geldende
nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG biedt burgers
meer bescherming waar het gaat om hun persoonsgegevens. Ook de
kerken krijgen hiermee te maken, want in kerken gaat het ook om
mensen. Kerken hebben immers hun ledenadministraties, hun diverse
“lijstjes” met namen, telefoonnummers en e-mailadressen, hun kerkblad,
hun website enz. Het blijft van belang daarmee zorgvuldig om te gaan,
maar de AVG stelt een aantal aanvullende eisen.
Intussen hebben Erna Eigeman, Joke Timmers en ik zelf op 26 april 2018
een voorlichting gevolgd. Deze was georganiseerd door de SAM
vrijwilligerscentrale voor de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bedoeld
voor alle vrijwilligersorganisaties.
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Mevr. Francis Bretveld van BC helpdesk hield daar een presentatie over
de nieuwe regels van de AVG. Dat deed zij aan de hand van het 10
stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Stap 1 bestaat uit bewustwording: mensen in elke organisatie waar met
persoonsgegevens wordt gewerkt moeten zich bewust zijn of worden dat
het opslaan en verwerken van persoonsgegevens waarborgen vraagt.
Bescherming van persoonsgegevens is immers een taak voor iedereen in
een organisatie, waaronder onze gemeente. Stap 2 betreft de rechten van
mensen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Dezen hebben
het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Dat was al
zo maar zij krijgen ook het recht op dataportabiliteit: het recht dat
geregistreerde personen hun gegevens gemakkelijk kunnen verkrijgen en
kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.
Voor de nieuwe functionaris voor de gegevensbescherming kon de
kerkenraad op deze korte termijn geen lid vinden die dit nieuwe werkveld
op zich kan nemen. Het lijkt ook een nogal uitgebreide klus. Voorlopig zal
het moderamen van de kerkenraad dit op zich nemen.
Intussen zijn kort geleden op de website van de Protestantse Kerk (zie
www.protestantsekerk.nl) onder Privacy de nodige documenten,
waaronder een model-privacy-statement, gepubliceerd die ons helpen aan
de nieuwe regels invulling te geven. We zijn hiermee aan het werk.
We houden u op de hoogte en wellicht helpt dit stukje iets bij stap 1:
bewustwording van de noodzaak van bescherming van
persoonsgegevens
Voor vragen kunt u altijd terecht bij het moderamen, de contactgegevens
van kerkenraadsleden vindt u (nog) op de achterzijde van Arkade.

Namens de kerkenraad, Jan Boonstra
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Fietstocht Meije/Zevenhoven

Dit jaar fietsen we naar Anneke Rothuizen in Zevenhoven op zondag 24
juni 2018. (uitwijkdatum bij slecht weer: zondag 1 juli 2018)
In juni staan de orchideeën in bloei langs de Hollandse kade, een unieke
ervaring die we niet voorbij moeten laten gaan. Het is een fietstocht van
ongeveer 45 kilometer.

Geef je snel op want in de prachtige tuin van Anneke is plaats voor
ongeveer 16 personen.

We vertrekken rond 11 uur vanaf de Ark. In de tuin van Anneke kunnen
we onze zelf meegebrachte lunch opeten. Anneke zorgt voor koffie en
thee en een lekker soepje.
Opgeven kan via:
frankenannelies@hotmail.com
anneke.rothuizen@hetnet.nl

Hartelijke groet van Anneke Rothuizen en
Frank en Annelies van den Heuvel

(Foto september 2016)
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Meditatie in De Ark

Wij zijn blij dat we door kunnen gaan met de meditatie in de Ark.

De bijeenkomsten zijn dit seizoen op de maandagavond van

20.00 uur – 21.00 uur

2018

24 september

29 oktober

26 november

2019

28 januari

25 februari

25 maart

29 april

Hartelijke groeten,
Ineke Groenendijk
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Mo(nu)mentje – Rotstekeningen

Boven ons bed hangt het cadeau dat we bij onze verloving ontvingen van
een vriend. Hij bestudeerde in West-Algerije al jaren rotstekeningen in het
gebergte op de overgang van de hoogvlakte en de woestijn en daarom de
Sahara-Atlas heet. Van één van de rotstekeningen heeft hij een wrijf-
afdruk gemaakt, waarbij de ingegraveerde lijnen van de tekening als lichte
lijnen te zien blijven, en de oorspronkelijke rots donkergekleurd is. Het
stelt drie gazellen voor uit de “rustieke periode”, en is te vinden zo’n 400
km ten zuiden van de stad Oran.

Rotstekeningen zijn moeilijk te dateren. Van de rotsschilderingen die in de
Sahara zijn gevonden kan men via datering van de verf en opgravingen in
de omgeving vrij nauwkeurig hun ouderdom vaststellen. De tekenaars op
de rotsen kozen echter de vlakke wanden waarin werd gegraveerd op
grond van oriëntatie, afmeting en bereikbaarheid. Nabij zo’n tekening zal
bijna nooit bewoning zijn geweest, en bij het tekenen (eigenlijk graveren)
wordt er niets aan de rots toegevoegd, alleen wat afgehaald.
Op de rotswanden treffen we vooral afbeeldingen van dieren aan, soms
vergezeld van een jager, gewapend met een pijl en boog.
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De dieren die zijn afgebeeld zijn : buffel (met brede horen), olifant,
neushoorn, antilope en gazelle, moeflon, wild zwijn, struisvogel en slang.
De meeste dieren komen daar nu niet meer voor. Het is met de huidige
vegetatie ook moeilijk voor te stellen dat een olifant of een neushoorn daar
genoeg voedsel vindt. We mogen ook gerust aannemen dat de
kunstenaar niet naar Kenia is gereisd om daar de dieren te observeren en
ze hier te portretteren. Er is dus wel een tijd geweest dat in Algerije
olifanten en neushoorns rondliepen. Wanneer dat geweest is blijkt uit
alleen de tekeningen niet op te maken.

Toch hebben de vele onderzoekers na vergelijkingen van de tekeningen
een soort ontwikkeling in de tijd herkend, mede geholpen door het feit dat
op sommige plaatsen meerdere tekeningen naast, en ook over elkaar
voorkomen. De genoemde “rustieke” periode is op die manier gedateerd
op ± 5000 jaar oud. De eerste kunstenaars waren heel precies in het
natekenen van de dieren, zoals bij ons de schilders in de Gouden eeuw.
Na diverse stadia in de ontwikkeling schetsten de laatste kunstenaars de
dieren in enkele lijnen, zoals bij ons de impressionisten. Bij ons hangt dus
een vrij moderne tekening…
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Vlak bij de afslag naar El Aboid Sidi Cheikh ligt tussen hogere bergen een
flinke heuvel in de vorm van een liggende dromedaris. Aan de noordkant
van de heuvel zijn verschillende rotstekeningen te vinden. Je treft er een
ram, een olifant, een varken en een buffel aan.

En ook een mannentors met een soort helm op.
Als je eenmaal een dergelijke plek hebt gezien, ben je nieuwsgierig naar
nog meer tekeningen. Helaas hebben de kunstenaars geen rekening
gehouden met ons huidige wegennet, en zijn veel rotstekeningen moeilijk
en alleen na een lange voettocht bereikbaar. Ik heb er daarom niet veel
gezien.

Al veertig jaar tijd spreken we over opwarming van de aarde en de
gevolgen daarvan voor mens en dier. De rotstekeningen geven aan dat
het klimaat in die streek in ieder geval een langere periode veel natter is
geweest.
Gazellen lopen er nog wel, hoewel in hele kleine kuddes.
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Elke dag als ik in of uit bed stap zie ik hen als het ware rondspringen,
maar moet dan ook denken aan het weinige voedsel dat ze tegenwoordig
in die barre streek kunnen vinden.

Kees van der Does
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Open dag Swanenburghshofje

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om in het Swanenburghshofje in
Gouda te wonen? Kom dan langs tijdens de Open dag op zaterdag 9 juni.
Tussen 11 en 15 uur kunt u één van de huisjes ook van binnen bekijken.

Een unieke kans, want de woningen zijn vrijwel altijd bewoond en dan niet
voor bezoek toegankelijk.
Het Swanenburghshofje ligt aan Groeneweg 42.

Het Swanenburghshofje stamt uit 1692 en is gefinancierd met een
bijdrage uit de erfenis van de rijke houthandelaar Noach Corneliszoon
Swanenburgh.
De kerk kon hiermee op een stuk grond aan de Groeneweg elf huisjes
bouwen. Oorspronkelijk waren de huisjes bestemd voor ‘oude, eerlijcke
vrijsters ofte weduwen’.
Tegenwoordig worden de huisjes beheerd door Stichting Christelijke
Hulpverlening ’t Swanenburghshofje.
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Deze stichting begeleidt mensen met maatschappelijke en/of
psychosociale problemen o.a. met tijdelijke huisvesting in een van de tien
woningen van het hofje.
Deskundige vrijwilligers helpen de bewoners om tot rust te komen en toe
te werken naar een nieuwe zelfstandigheid buiten het hofje.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met het regionale netwerk van
professionele hulpverleners, instanties en kerkelijke organisaties.

Tijdens de Open dag vertellen bestuur en medewerkers u graag meer
over dit werk. Van harte welkom!

www.swanenburghshofje.nl
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Theologische vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden,
3-jarige basiscursus

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de
Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de
Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden (TVG) te
Rotterdam die ook in het seizoen 2018-2019 de basiscursus TVG
verzorgt.

Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw
"De Hoeksteen", Rivierweg 15.
U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 3
september resp. 4 september 2018.

Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en
geïnteresseerden die deelname overwegen.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante
vakken wordt  gedoceerd:

elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal)
Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor)
Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers)

één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers)
Gemeente-opbouw (drs. P. Barmentlo)
Filosofie (dr. J.C. de Bas)
Rabbinica (mw. drs. E. Schorer)
Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel)

twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde)
Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink)
Liturgiek (drs. E.B. Kok)
Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom)
Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens)

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de
schoolvakanties.
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Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een
kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee
samenhangt, is van harte welkom.

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming
van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang
voor vrijwilligers in het kerkenwerk.
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docenten-corps staan garant
voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld,
e-mail: tvgrotterdam@online.nl, of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-
536671
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Leesrooster mei-juli
(Nederlands Bijbelgenootschap)

27 mei-2 juni
zondag: Romeinen 12:9-21
maandag: Romeinen 13:1-7
dinsdag: Romeinen 13:8-14
woensdag: Psalm 11
donderdag: Marcus 2:1-12
vrijdag: Marcus 2:13-22
zaterdag: Marcus 2:23-3:6

3-9 juni
zondag: Job 1:1-12
maandag: Job 1:13-22
dinsdag: Job 2:1-13
woensdag: Job 3:1-26
donderdag: Psalm 12
vrijdag: Marcus 3:7-19
zaterdag: Marcus 3:20-35

10-16 juni
zondag: Marcus 4:1-9
maandag: Psalm 84
dinsdag: Job 8:1-22
woensdag: Job 9:1-24
donderdag: Job 9:25-10:7
vrijdag: Job 10:8-22
zaterdag: Psalm 55:1-12

17-23 juni
zondag: Psalm 55:13-24
maandag: Job 28:1-28
dinsdag: Job 29:1-20
woensdag: Job 29:21-30:19
donderdag: Job 30:20-31
vrijdag: Job 31:1-15
zaterdag: Job 31:16-40

24-30 juni
zondag: Job 38:1-15
maandag: Job 38:16-30
dinsdag: Job 38:31-39:12
woensdag: Job 39:13-30
donderdag: Job 40:1-14
vrijdag: Job 40:15-24
zaterdag: Job 40:25-41:26

1-7 juli
zondag: Job 42:1-17
maandag: Marcus 4:21-34
dinsdag: Marcus 4:35-41
woensdag: Marcus 5:1-20
donderdag: Marcus 5:21-34
vrijdag: Marcus 5:35-43
zaterdag: Psalm 123
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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


